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Nähtamatu ja nähtav
pärimus. Seto
rahvaluule kogumi
sest ning menstruat
siooni ja sünnitus
järgse käitumisega
seotud tabudest1
Andreas Kalkun

'V A ahvaluulearhiivi talletatud folklooritekste ja salvestisi õn võimalik käsitleda
-1- Vjeui iseseisvaid ja täiuslikke kunstiteoseid
või kui väikseid ja valitud fragmente mingist
suuremast tervikust, sõltuvalt erinevatest uurimistraditsioonidest ja üldistest arusaamadest
pärimuse olemuse kohta. Taandades pärimuse
kirjapanemata ja anonüümseks kirjanduseks,
muusikaks või uskumusteadeteks, õn lihtne

unustada need inimesed, kellele pärimus õn
kuulunud või kuulub. Selline pärimuse kon
tekstist ja inimestest eraldamine õn folkloristi
kas olnud kaua aega üsna tavaline praktika. Sel
ajal kui seto folkloori ulatuslikku jäädvustamist
alustati, peeti ajaloolis-geograafilisest ideoloo
giast lähtuvalt folkloristi uurimisobjektiks eel
kõige teksti. Inimesed, kelle käest tekst koguti,
alandati sellega pelgalt “esitajateks”, kes pole
püha ja vana pärimusega kuigi olemuslikult
seotud. Jakob Hurt ja tema kaasaegsed räägivad
tähenduslikult pärimusest kui vilja- või kullate
radest, mis tuleks rahva käest “kokku koguda”
ja sellisesse salve paigutada, kus väärtuslikku
“vanavara” mingi riknemine ei ohusta (vt.
Kalkun 2006a, 77 jj.).
Olen uurinud arhiivi talletatud seto naiste
laule, aga olen teinud kä välitööd Setomaal ning
näinud lähedalt nii elavat pärimust kui arhiivi
talletatud folklooriühikuid (regilaul, muistend,
usunditeade, kombekirjeldus jms.) ning kä seda
protsessi, kuidas elav pärimus transformeerub
arhiveeritud ja kirjeldatud pärimuseks. Seto
naiste autobiograafiliste ja muude n.-ö. improvisatsiooniliste lauludega tegelemine (Kalkun
2003a, 2003b, 2004) õn muutnud minu jaoks
üha olulisemaks need konkreetsed naised, kes
õn arhiivi talletatud tekstide ja laulude taga. Et
öelda midagi seto naiste laulude kohta, tundub
mu jaoks järjest olulisem tutvuda nende lau
lude kontekstiga, seto külaühiskonnaga ja naiste
positsiooniga seal. Seto naiste elu reguleerinud
tavade ja kommete, esmapilgul sageli ebaolu
lisena tunduva nähtamatu ja mikroskoopilise
ajaloo uurimine õn minu jaoks justkui “pal
jaste” arhiivitekstide kontekstiga rikastamine.
Tahaksin järgnevalt mõtiskleda rahvaluuleko
gumisest, teatud grupi ja tema pärimuse repre
senteerimise küsimustest ning pärimuse avali
kust ja mitteavalikust osast.
Eesti folkloristid õn juba sajandi rääkinud
sellest, et võrreldes mujalt Eestist leitavaga õn
seto pärimus elavam. 1887. aastal kirjutises
“Lühikene teadus ja tähtis palumine” (Hurt

1989, 42) manifesteerib Jakob Hurt, kes innus
tab oma kaastöölisi seto rahvaluulet koguma, et
“Setukesed õn kõige vähemalt paarsada aastat
vanema järje peal kui tõised Eestlased” ja et
“Eesti muinasaja tundmiseks õn nemad kõigist
Eestlastest tähtsamad”. Kä Samuel Sommer, kelle
initsiatiivil koguti aastatel 1922-1936 seto folk
loori 124 648-leheküljeline kogu, õn oma mit
metes kirjutistes kasutanud Hurdaga sarnaseid
metafoore ning näeb setosid kui vana pärimuse
reservuaari ja elavat muuseumi.
Setumaad võib veel õigusega elavaks
muuseumiks ja vanavara aidaks nimetada.
Vanemad jutustavad lastele vanu jutte ja lau
likud leelutavad rahvalaule. Kuna nooremad,
kes koolis juba õppinud, rahvalaulust suure
mat ei hooli ja vanemad laulikud aegamööda
manalasse varisevad, siis ei näe kä Setumaal
rahvaluulel enam pikka iga olema. Et rahva
luulet kadumise eest hoida, selleks õn piiri
maade Selts hulga noori setu haritlasi-üliõpilasi ja keskkooli kasvandikke vanavara korja
mise alal tööle rakendanud, kes läinud aasta
jooksul umbes 80.000 rea ümber rahvalaule
ja vanajutte ülesse kirjutanud.
Hra Riigivanemale. Lühikene ülevaade Piiri
maade Seltsi tegevusest 1927. aastal. (RA f. 1108 n.
4 s. 726, lk. 552)

Folkloristid õn Setomaal väga tihti kogumas
käinud ja sealt kogutud materjali õn Eesti Rah
valuule Arhiivis tõepoolest kvantitatiivselt päris
palju. Ometi ei hiilga enamik Setomaalt kogu
tud rahvaluulejäädvustustest mingi erilise kontekstirikkusega, vaatamata sellele, et tekstide või
salvestustena konserveeritud pärimus õn oma
esitushetkel olnud elav ja kontekstirohke. Nii
siis, vaatamata sellele, et Setomaal õn tõesti väga
tihti käinud erinevate eesmärkidega küsitlejad,
võib arhiivides ja muuseumides säilitatav Seto
materjal uurijale mõne spetsiifilisema teema
puhul liiga kontekstivabaks ja napiks osutuda.

Pärimus ja jäädvustaja suva
Folkloorikogumisel õn enamasti mingi
eesmärk ja põhjus. Abstraktse ja neutraalsena
tunduv “säilitaminegi” ja n.-ö. kadumise eest
“päästmine” õn seotud teatud valikute ja kindla
ideoloogiaga. Sõltumata sellest, kas välitöö
eesmärk õn sõnastatud või mitte, õn see alati
mingi laiema projekti osa. Midagi tahetakse
säilitada, esile tõsta, tõestada või kä varjata
vms. Välitööd tähendavad kindlaid valikuid
ja otsuseid, igal välitööl tehakse otsuseid selle
kohta, mis õn väärt folkloristi pilku ja kõrva
ning jäädvustamisvaeva. Kes informantidest
õn piisavalt “hea”, “sobivas eas” ja “huvitav”, et
teda külastada, mis õn piisavalt väärtuslik, et
seda jäädvustada, õn otsused, mis välitöödega
kaasas käivad, ükskõik, kui vähe eesmärgistatud
nad kä oleks. Ühelt poolt õn ju ilmselge, et kogu
elu polegi võimalik jäädvustada, ent teisalt teeb
folklorist karmi poliitilise otsuse iga kord, kui
ta vajutab salvestusaparaadi pausi-nupule või
paneb sule käest, eraldades n.-ö. loba ja müra
väärtuslikuks peetust.
Rahvaluulekoguja saab välitöödel peamiselt
seda, mida ta koguma läheb. Kui teatud teema
sid mingil põhjusel (huvipuudus, teadmatus)
ei küsita, ei pruugi see tähendada, et neil tee
madel ei räägitaks või et vastav pärimus puu
duks. Rahvaluulekogud ja väljaanded annavad
sageli väga ebaadekvaatse ja lihtsustatud pildi
sellest, milline õn jutu- või laulupärimuse tege
lik struktuur. Pärimuse keskmed ja äärealad,
n.-ö. olulised ja ebaolulised osad õn kogujate
konstrueeritud ning väljendavad peamiselt vaid
nende ideoloogiaid ja ettekujutusi rahvapäri
muse olemusest ja olekust.
Olematuid või nähtamatuid teemasid õn rah
valuulekogudes palju ja nende tähelepanuta jät
mise põhjused õn erinevad. Sellisteks põhjusteks
võivad olla näiteks muutunud arusaamad folk
loori olemusest või piiridest, aga kä sobivatest või
ebasobivatest teemadest (nt. kirikut, usku, poliiti
kat või seksuaalsust puudutav). Teatud teemade

ja žanride eelistamist ning teiste kõrvale jätmist
õn samuti põhjustanud see, mida õn peetud ühe
või teise etnilise grupi pärimuse puhul oluliseks,
algseks ja autentseks ning mida uuemaks, laena
tuks või vähemväärtuslikuks.
Pärimust võib väga erinevalt representee
rida. Õn kä väga loomulik, et selle n.-ö. sisemi
sed ja välised representatsioonid õn erinevad.
Erinevad eesmärgid ja ideoloogiad, mille pärast
tahetakse esile tõsta üht või teist aspekti, põh
justavad selle, et jäädvustamise ja publitseeri
mise väärseiks võidakse pidada erinevaid tekste.
Kohalikud huvituvad näiteks enam pärimusest,
mis võiks kuidagi aidata kirjutada või luua oma
rahva ajalugu. Neid huvitavad enam konkreet
sed inimesed, kohad, pärinemised ja sugupuud
kui anonüümsed ja tüübikindlad tekstid ning
kontekstivabad teated usundist. Samuti õn
kohalik huvi seotud sageli folklorismi-nähtuste
ja kultuuri taaselustamise liikumisega ning õn
suunatud sageli pärimuse nende osade poole,
millel võiks olla mingi praktiline väärtus. Koha
likud võivad olla huvitatud kä folkloristide
poolt marginaliseeritud või muul moel stigmatiseeritud pärimusest. Näiteks müütiliste ja
usundiliste aineste kõrval vähetähtsaks peetud
lastefolkloor võib olla väga hinnatud didaktilistel eesmärkidel koguvate kohalike kogujate
poolt. Pärimuse laenulisus, autentsus, originaal
sus või vanus huvitavad kohalikke vähem, kui
selle muud kvaliteedid.
Näiteks õn kristoslaav Samise kommet2 seto
rahvakalendris peetud uueks ja venelaenuliseks nähtuseks, seetõttu pole kogujad kä antud
pärimusele palju paberit ega linti raisanud.
Kristoslaav'tamisel lauldud lauludeks õn olnud
kas ortodoksi kirikust võetud troparid Kristuse
sündimise puhuks või, nagu Meremäe ja Obinitsa
kandis, kä mõni protestantlikku päritolu jõululaul,
niisiis pole kä antud laulupärimus regilauluhuvilisi kogujaid huvitanud. Samuti õn tõenäoliselt
kristoslaav 'tennise kombe kristlikkus, laenulisus
ja ehk kä lastepärimuse hulka kuulumine vähen
danud antud teema atraktiivsust uurijate jaoks.

Seetõttu õn rahvaluulearhiivis selle nähtuse kohta
üllatavalt vähe materjali, eriti arvestades seda, et
kristoslaav Samise komme õn Setomaal küllalt
hilise ajani elus püsinud. Nii võibki arhiivima
terjalide põhjal jääda mulje, nagu oleks tegemist
mingi suhteliselt vähelevinud ja ammukadunud
nähtusega, millest 1920. aastail viimaseid teateid
kirja pandi. Uurija, kelle pilt pärimusest tugineb
peamiselt arhiivimaterjalidele, võib välitöödel
jahmuda, kui igal vanemal informandil õn talle
rääkida isiklikke kogemusi kristoslaav'tarnas
käimise kohta. Viimaste aastate kogumisreisidel
veendusin taas, et minu arhiivimaterjalidel põhi
nev ettekujutus näiteks kristoslaav Samise kombe
kestvusest ja levikust ei ole kuigi adekvaatne.
Sümptomaatiliselt õn huvi kristoslaav 'ta
imsega. seotud pärimuse vastu tõusnud seto
kultuuri kohalike elavdajate hulgas. Näiteks
õn Obinitsa lapsed viimastel aastatel püüdnud
antud kommet elustada. Kuna folkloristide
koostatud väljaannetes õn selle nähtuse kohta
vähe infot leida,3 õn nad teinud ise välitöid ja kä
publitseeritud kogutud materjale.

Ortodokssed menstruatsioonitabud ja sünnitusjärgne
käitumine
Rahvaliku kristluse ning seksuaalsuse ja
naisekehaga seotud küsimusi kui ebasobivaid
ja marginaalseid teemasid õn samuti pikka
aega välditud. Eelistatud õn pärimuse osi, mis
õn seotud “ürgse” ja “eelkristlikuga”, samuti õn
selgelt poeetilisi tekste eelistavate uurijate foo
kusest välja jäänud usundilise pärimuse mittepoeetilised osad (vt. kä Keinänen 1999, 184).
Siiski võib kä 20. sajandi alguses Setomaalt
kogutud materjali hulgast leida üksikuid teateid
menstruatsiooniaegset käitumist ja kirikus käi
mist sätestanud tavandi ning õigeuskliku naise
sünnitusjärgse käitumise kohta.4 Parim ja põh
jalikum seto naiste menstruatsiooniga seotud

tavade käsitlus leidub soome folkloristi Armas
Otto Väisäneni artiklis “Syntymä, lapsuus ja
kuolema. Setukaisten tapoja ja uskomuksia”
(1924). Väisäse artikkel põhineb 1922. ja 1923.
aastal Setomaal tehtud välitöödel ja suure osa
tema artiklis kasutatud informatsioonist õn
andnud kuulsad seto laulikud Anne Vabarna,
Treiali Ode ja Miko Ode, kellest kaks esimest
tegutsesid kä ämmaemandana (paaba).s
Hiljem õn seto informantidega väga harva
sellistel teemadel räägitud. Nii ongi rahvaluule
arhiivis leida napilt teavet selle kohta, millisena
õn tõlgendatud rahvapärastes usupraktikates
ortodoksia keelde naistele, milliseid vorme õn
võtnud rahvapärane kristlus ja kui tõsiselt õn
suhtutud rangetesse keeldudesse. Oma viimaste
aastate Setomaal tehtud välitöödel olen vestel
nud vanemate seto naistega muuhulgas kä neil
tabustatud teemadel, et saada teada, kui tuntud
õn kiriklikud menstruatsiooniga seotud keelud
ning naise sünnitusjärgne kirikusse võtmise
rituaal tänapäeval ning kuidas suhtuvad vane
mad seto naised neisse tavadesse. Inspiratsiooni
sellisteks teemadeks sain mõnedest uskumusteadetest, mis õn kogutud arhiivi 1930. aastatel.
Ku umaq kõrraq omma’ man, sis kumardada-i Jumalalõ jalga, mindä-i ker'kohe ja
mälehtätä-i vanõbide hinge, tuu om suur
patt, sis olõ-i inemine puhas.6
S 107614/5 (3) Se Vilo v. Lotina k. - A. OinasTammerorg - Ode Hunt (1935).

Naistõrahva asi om nii, et mi või-ei
minnä’, ku roojanõ Olt. Innevanast mindääs sannagi, et sann om niisama ku ker'k, et
sann om meil ihopuhastus, ker'k hingepuhastus. [—-] õga nimäq kä pühäste külge es
putuda, ku sääne kõrd olT. Kündlegi lask'
tõõsõl panda, and' raha.7
ERA II 286, 95 (77) Se Mokra k. - Ello Kirss Nati Morel.

Tabude kiriklikud põhjendused
Nii kuupuhastuse stigmatiseerimise komme
kui tava võtta naine 40 päeva pärast sünnitust
peale teatud puhastusriitusi taas kiriku liik
meks toetuvad Vana Testamendi kirjakohta
dele. Kolmandas Moosese raamatus leiduvad
kirjakohad menstruatsiooni roojasuse kohta
(3. Mo 15: 19-31) ja määrus naiste eraldamise
kohta pärast sünnitust (3. Mo 12: 1-5). Samuti
õn kanoniseeritud Aleksandria Püha Dionysiose õpetus, mille kohaselt naine, kellel õn
menstruatsioon, ei või siseneda kirikusse, saada
armulauda ega puutuda pühi esemeid, samuti
ei või armulauale minna kä hiljuti sünnitanud
naine, kuna õn nii vaimult kui ihult ebapuhas.
Teine kanoniseeritud tekst, mis keelab menstrueerival naisel armulaual osaleda, pärineb
Aleksandria peapiiskopi Timotheuse sulest. Nii
Lääne kui Ida kirikus õn eri aegadel olnud eri
tavasid ja tseremooniaid naise õnnistamiseks
või puhastamiseks 40 päeva pärast sünnitust
(vt. kä Lempiäinen 1969,9,10).
Lääne kristlikes kirikuis õn kuni 1960. aas
tateni naise sünnitusjärgne “kirikussevõtt”,
adaptatsioon judaismist pärinevast puhastusriitusest (3. Mo 12:2—4), olnud tavaliseks prak
tikaks. Samas õn 13. sajandil Würzburgi Sinodi
poolt vastu võetud otsus menstrueerivaid naisi
mitte armulauale võtta tühistatud ning Lääne
kirikusse kuuluvad naised võivad juba alates
17. sajandi lõpust armulaua-sakramendist
osa saada kä siis, kui neil õn menstruatsioon
(Raphael 1996, 137). Ortodoksi kirik õn vana
dest traditsioonidest rohkem kinni pidanud ja
elanud läbi vähem moderniseerivaid reforme,
nii et Läänes toimunud muutused pole Ida kiri
kut kuigi palju puudutanud.
Moosese seaduse järgi õn poja sünnitanud
ema roojane seitse päeva (“ta ei ole puhas, nagu
oma kuuvere päevil”) ning peab 33 päevaks
koju jääma puhastusvere pärast. Tütre sünnita
jat peeti roojasemaks ning sellise ema roojasuse
ja kodus püsimise ajad olid vastavalt 14 ja 66

päeva (3. Mo 12:1-5). Hilisemas judaismi päran
dis õn nii tütre kui poja sünnitaja puhastusajaks
määratud 40 päeva (Lempiäinen 1969,9). Need
seadused õn kristlikesse kirikutesse jõudnud
judaistlikust traditsioonist ja peegeldavad seal
seid verega seotud tabusid (Raphael 1996, 135;
Douglas 1996,62). Sellist judaistlikust pärandist
kinni pidamist õn põhjendatud sellega, et Uue
Testamendi järgi talitas kä Neitsi Maarja Jeesuse
sünnituse järel täpselt Moosese seadustest kinni
pidades8 (Lempiäinen 1969,10). Paavst Paulus V
ajal (1605-1621) muudeti katoliiklik naise sün
nitusjärgne kirikussevõtu rituaal lähedasemaks
lihtsale tänupalvele (Douglas 1996,62).

Neitsi Maarja ning menstruat
sioon ja valudega sünnita
mine
Setodelt kogutud vähesed folkloorsed teated
menstruatsiooni põhjuste kohta käsitlevad näh
tust kui karistust ning seostavad seda mingi
algse püha või kiriklikuga seotud tabu rikku
misena. Igakuine menstruatsioon õn selle usku
muse kohaselt seotud uudishimulike naistega,
kes vaatamata keelule õn kord piilunud saunas
veritsevat Neitsi Maarjat ja õn saanud selle
tabu rikkumise eest karistuseks menstruatsioonitsükli.
Pühä-Maarjal olli’ kõ enne kuurõiva, ku
tõisil naisil viil olõki-is. Pühä-Maarja läts
sanna, ni’ üteL naisilõ, et ar' ti kaegu-i. A
naase’ kärsiki-s. Äkki kaiõ’. Sõs Pühä-Maarja
üteL, et ütskõik, teil kä olgo’.9
ERA II 194, 644/5 (20) < Se, Meremäe v., Kuigõ
k.- Ello Kirss < Nati Kingo, s. 1882 (1938).

Väisäneni artiklis õn sama muistendi Anne
Vabarnalt kuuldud versioon, mis erineb ülal
toodust selle poolest, et Maarja, esimene naine,

kellel õn menstruatsioon, läheb sauna koos
tavaliste naistega ning ei luba naistel oma hamet
vaadata. Naised siiski vaatavad ja näevad, et
Maarja hame õn verine ning saavad selle eest
karistuseks samasugused vaevad nagu Neitsi
Maarjalgi: menstruatsiooni, valudega sünnita
mise ja valudega suremise (Väisänen 1924,200).
Vabarna versioon peegeldab muuhulgas setode
uskumust menstruatsiooniverega määrdunud
esemete erilisest väest. Esimese menstruatsiooni
ajal seljas olnud hame (sukmani või kitasniku all
olev ja võõrale silmale nähtamatks jääv) alaosa
õn hoitud erilisteks puhkudeks ja õmmeldud
vajaduse korral sellele külge üha uusi kirjalisi
varrukaid. Menstruatsiooniverega määrdu
nud riietel õn usutud olevat vägi, mis võib kas
positiivselt või negatiivselt mõjutada nii nende
nägijaid kui eseme omanikku10 (Väisänen
1924, 203). Esimese menstruatsiooni ajal seljas
olnud hame pesemine, leotamine ja kuivata
mine õn olnud tähendustega laetud ja mitmete
maagiliste toimingutega seotud. Sellise hame
demonstratiivne avalikus kohas kuivatamine11
või selle leotamine anumas, mis õn pingil, kus
istuvad tavaliselt külalised (Väisänen 1924,195),
õn pidanud suurendama neiu veetlust. Armu
maagias õn kasutatud kä menstruatsioonivere12
või menstruatsioonivere ja kaenlahigi (Väisänen
1924, 197) lisamist viinale, mida õn joodetud
valitud noormehele. Samas õn usutud, et võõra
menstruatsioonihame nägemine võib põh
justada silmahaigusi, näiteks Miko Ode olevat
näinud juhuslikult üht sellist hamet saunas ja
Anne Vabarna õunapuu otsas kuivamas, ning
mõlemal põhjustas see silmapõletiku (Väisänen
1924,203).
Vabarna tekstis seostatakse Neitsi Maar
jaga nii menstruatsioon kui sünnitusvalud.
Setodelt kogutud folklooripärandi hulgas võib
leida muidki tekste, kus kannatustega seotud
sünnitust peetakse paremaks ja õilsamaks ning
seostatakse seda kõigile tavalistele naistele ees
kujuks oleva Neitsi Maarja ja tema usutavasti
raske sünnitusega. Neitsi Maarja sidumine naise

kõige intiimsemate kogemustega õn rahvalikes
kristluse-tõlgendustes väga levinud ning sel
line Maarja erineb sageli kanoonilistest tõlgen
dustest (vt. nt. Timonen 1994, 236 jj. ja Vuola
2002).13 Nii nagu seto naiste jaoks õn menstruatsioonitabude põhjus mingi algse püha või
kiriklikuga seotud keelu rikkumine, peetakse kä
sünnitusega seotud kannatuste taustaks midagi
püha või kiriklikku.
Sünnütämine om mõnõl palko rassõmb
ku tõõsõl. Om külmo sorti inemisi: PühäMaarja sordil om kõ rassõmb, sõs huu-sordil. Hatasordil õn kõ kergemb.14
ERA

II 194,444 (18) < Se, Meremäe v., Vasildõ

k. < Vilo v., Olohova k. - Ello Kirss < Oga Ambo, s.
1869 (1938).

Selliseid paljudes kultuurides piiripealsetena
tõlgendatud nähtusi, nagu sünnitus ja menst
ruatsioon õn mehekesksetes kultuurides sageli
tabustatud. Puhast ja roojast määratlevad usku
mused õn selgelt seotud võimusuhetega. Jõu
positsioonil olevad rühmad õn määranud selle,
milliseid nähtusi õn peetud roojaseks ja milliseid
mitte. Misogüünsed uskumused sellest, et teatud
sugupool, rass või rahvas õn halvema hügieeniga,
vähem ratsionaalne ning enam oma keha ja ins
tinktide valitseda, õn alati olnud seotud domi
nantse ideoloogiaga (vrdl. Raphael 1996,135).
Naiste endi jaoks õn sünnituse ja menst
ruatsiooni tähendused palju ambivalentsemad,
need õn seotud nii võimu ja jõu kui roojase,
nõrgestava ja alandavaga. Nimetatud nähtustega
seotud karmid tabud viitavadki sageli keerulis
tele ja salajastele “püha” ja “roojase” vahelistele
sidemetele. Juba Emile Durkheim kirjutas, et
puhas ja ebapuhas õn “püha” kaks poolust. Õn
olemas hea- ja pahaendelist püha ning need kaks
vastandit “püha”-mõiste sees võivad kergelt üks
teiseks üle minna ja muuta oma loomust. Puhas
õn tehtud ebapuhtast ja vastupidi (vt. Durkheim
1980, 363). Asko Vilkuna järgi õn soome-ugri-

laste “püha” termin algselt reguleerinud viljakas
eas olevate naiste käitumist rasedusega algavas ja
sünnitusega kulmineeruvas sotsiaalses piirisituatsioonis. Vilkuna järgi pole runolauludes leiduv
“püha”-mõiste ja naise seostamine võinud sün
dida kristlikul ajal, kuna kirik õn teatavasti pida
nud ju naist sünnituse järel ebapuhtaks (Vilkuna
1956, 33, 183). “Püha”-termin õn Soome-Ugri
kultuurides olnud sümboolne territoriaalsete,
kehaliste ja sotsiaalsete piiride tähistaja ning fertiilses eas naise keha ja sellega seotud keelud õn
olnud kui võrdpilt, mis peegeldab neid erinevate
piiridega seotud tabusid ja hirme (vt. Anttonen
1996,217,218).
Kä seto naiste elu sätestanud karmid tabud
ja keelud õn tõenäoliselt midagi veel vanemat
kui naisi puudutavad õigeusu keelud. Tradit
siooniline naiste sünnitusjärgne ja menstruatsiooniperioodil eraldamine pole seotud eks
klusiivselt kristluse ja kirikuseadustega, vaid
peegeldab kahtlemata kä mingeid palju ürgse
maid arusaamu naisest, mehest ja ühiskonna
korraldusest.15

Kuidas verbaliseerida nähta
matut?
Välitöödel väga intiimsete ja tabustatud
valdkondi puudutavate küsimuste esitamise
puhul tekib muidugi probleem, kas vestlus
kaaslane õn nõus uurijaga teavet jagama.16 See,
kui delikaatselt suudetakse informant selliste
teemadeni juhatada, sõltub paljuski küsitleja
empaatiavõimest ja sellest, milliseks õn kuju
nenud vestluspartnerite suhe. Tõenäoliselt õn
antud teemadel lihtsam rääkida samasoolises
seltskonnas, kuid minu kogemuse kohaselt
võib kä vestlejate suur vanusevahe taandada
sooprobleemi vähetähtsaks või olematuks.17
Minu viimaste aastate välitöödel õn sel
gunud, et intiimsetel, usku ja naise seksuaal
sust puudutavatel teemadel õn siiski võimalik

vestelda. Samuti selgus seegi, et need teemad
õn olemas ja aktuaalsedki, kuigi nad õn n.-ö.
nähtamatud ja neist vähemalt võõrastega tava
liselt ei räägita. Minu vestlustest seto naistega
õn selgunud, et kä üldiselt ilmalikustunud 21.
sajandi Setomaal õn vähemalt vanemad naised
teadlikud vanadest keeldudest, mis reguleerivad
naiste käitumist ja õigusi kiriku liikmetena.
Kiriku ja menstruatsioonitabudega seotud
küsimusi esitasin enamasti siis, kui vestlus oli
juba täies hoos, tavaliselt loogilise jätkuna ris
timist puudutavale küsimustele, nii et selline
teemapööre ei tundunud tõenäoliselt vestlusparneritele kohatuna. Kuna menstruatsioonitabud ja naise sünnitusjärgne käitumine õn
teemad, mida igapäevaselt ei verbaliseerita,
tekitasid sellised küsimused mõnes informandis segadust. Tõenäoliselt “aitas” sellele kaasa kä
püüe võimalikult neutraalselt küsimusi formu
leerida. Järgnevalt õn näha, kuidas informant
teab küll traditsioonilistest keeldudest, kuid ei
oska esmalt delikaatselt vormistatud küsimust
antud teemaga seostada. Alles pärast konkreetse
märksõna “kuurõivaq”18 kuulmist toimub kom
munikatsioon.
Andreas Kalkun: A kuis tuuga üldse om,
et kuna naane või kerikohe minnäq ja
kuna ei või?
N 1932: Vot ma küll ei oska sullõ üteldä
tuud.
AK: Ku kuurõivaq ommaq vai nii?
N 1932: Ai! Sis õks ei tohiq, mensuga õks ei
tohiq kerikohe minnäq. Õga nüüd kä
ei olõ soovitav, aga kes no nüüd naid
vanaaigsit kombit...
AK: A ku oli' väega vaja, künnelt panda vai?
N 1932: Aga ristiga suud es kõlbaq andaq. A
ma ei tiiäq, vast kerkoh võidsõ ollaq, aga
ristiga suud küll es tohi minnäq andmaq.
Sis küll vanaq inemiseq ütliq, et tuu om
tuline patt.19
Naine, sündinud 1932, Uusvada k. (2005).

Enamus seto naisi, kellega olen menstruatsioonitabu teemal vestelnud, õn kinnitanud,
et kirikusse pole kuurõivastõ ajal sobilik üldse
minna (vrdl. Väisänen 1924,193,194). Kui siiski
õn mõni vältimatu põhjus kirikusse minekuks, ei
tohi seal ristimärki teha, ikoone ja risti suudelda
ega põlvitada, rääkimatagi armulauast, st. keela
tud õn aktiivne osavõtt jumalateenistusest ja sak
ramendist osasaamine. Tüüpilised vestlused:
AK: A kuis tuuga vanast oli', et kuna naane
võidsõ üldse kerikohe minnäq, et ku
kuurõivaq ollivaq naasel...
N 1911: Jaa, vanast oli' jah tuu, et ku kuurõi
vaq ommaq, sis naisterahvas... olõ-i
vaja. A kui om nii, et mõnikord om asi
sääne, et vaja minnäq, sis ainult ar'a
kumarda, ar'a risti tii ette, ar'a ikoonat
suudlõq, ar'a Jumalakuju mano mine.
Niisama olõ kerikoh ar'.
AK: A mille ei või sis?
N 1911: No ma kä ei tiiä, milles tuu om pant,
sedä ma ei tiiäq, tuu om vanast aost jo
nii pant.
AK: Tuud sis tetti kä niimuudu nigu oli'
säädüs vai?
N 1911: Rohkõbajagu jah. Säändsel aol es
lääq kerikohe.20
Naine, sündinud 1911, Tartu 1. (Kuurakõstõ k.)
(2003).

N 1933: A muidu, ku sul midägi määrdüs,
sis sa tohi-i ker'kohe minnäq. Ja sel aol
kä naaseq käü-i ker'kohe, ku timäl om
kuurõivaq. Menstruatsioon, sis naaseq
ei tohiq ker'kohe minnäq. Võibolla,
ma tiiä-i, ku sa muidu kohki saisadõ, a
risti mano või Jumalaarmulõ sa ei tohiq
minnäq.
AK: A ristile tohi-i suud kä anda vai?
N 1933: Ei! Ei tohiq, tuulaiga ei tohiq. Ah,
tuu paar-kolm päivä sis... Niimuudu
om sis Jumala säädüs ette nännüq.

AK: Ja lawale) ei tohiq minnäq ja?
N 1933: Armulawalõ ei tohiq minnäq,
mitte mingil juhul. Sul muidugi olõ-i
vaja ker'kohe minnäq, armulawalõ
kogoni!21
Naine, sündinud 1933, Kaliningradi 1. (Saptja

tekeq eis, kui tahat. ÜteT, ma ei keeläq, ma
ei käseq. A ma es tiiq tuud, ma es nakaq risti
kandma. Jah, künnelt kah ei soovitadaq sis
panda. Nojah ja pühäside manuq tükkü-i.
Kerkohe võit sisse minnäq, aga sääne, taga
sihoidlikult kõik as'aq. Hoiaq kõrvalõ... No
saa-i teil viländ viil? Ha-ha!22

k.) (2003).
Naine, sündinud 1928, Uusvada k. (s. Tiirhanna

Järgmises näitetekstis räägib informant loo
keerulisest olukorrast, kus kaks tugevat tradit
siooni õn üksteisega vastuollu läinud. Ühelt
poolt õn Setomaal komme, et matusel kannab
risti kadunukese ristilaps. Kuid mida teha juhul,
kui ristilapsel “õn päevad” ja teise tugeva tradit
siooni kohaselt ei tohiks ta sellises olukorras risti
puudutada? Informandi ema olevat preestrile
olukorda selgitanud ja papp küll olevat andnud
loa ristilapsel ise otsustada, kuidas käituda,
kuid informant tundis, et menstruatsioonitabu
õn tugevam reegel, mis tühistab teise seaduse.
Tüüpiline selle vestluse juures oli kä see, et
meie vestluspartner jagas küll oma kogemust,
kuid jutu lõppedes justkui toibus jutustamise
mõnust ja võibolla ehmataski, et oli sel teemal
rääkinud. Pärast väikest pausi küsis informant
särtsakalt, kas meil ei saa juba küllalt. Selle peale
naersime kõik koos, kuid tõenäoliselt oli selles
naljana esitatud küsimuses tegelikult soov lõpe
tada vestlus.
AK: A kuis vanast üldse tuuga oli', et
kuna naane võidsõ kerikohe minnäq?
N 1928: Einoh! Nojah, mensi aigu või-i
naane kerikohe minnäq.
AK: Ahah, a ku väega vaja?
N 1928: Noh, võit minnäq, aga tagasi
hoidlikult.
AK: A künnelt võit panda?
N 1928: Soovitada-i. Mul oli' sääne
juhus, mul oli' ristiimä ar' surnuq ja sis oli'
hummugu papp kotoh ja üteT, et kas ma lää
risti viimä. No ma olli ristilats. Mamma sis
nigu küsse, et sääne asi om. A papp üteT,

k.) (2005).

Kuigi tänapäevasele vaatlejale võivad Seto
maal traditsiooniliselt järgitud kirikuga seotud
menstruatsioonitabud tunduda naisi alandavate
j a ahistavatena, tundusid küsitletud informandid
(sündinud aastatel 1911-1949) neid enamasti
lihtsalt aktsepteerivat kui vanu ja traditsioonilisi
seadusi või kä “Jumalaseadusi” mille järgimine
õn soovitav. Mitmed naised viitasid kirikus ja
ühiskonnas toimunud liberaliseerumisele kui
pigem negatiivsele nähtusele. Kõnelusest tuleb
välja, et vanadele kirikuseadustele kuuletumist
tajutakse eetiliselt väga olulise valikuna, kuid
siiski sügavalt isikliku otsusena.
Kuigi informandid õn menstruatsiooni ja
usundiga seotud teemade puhul pigem kida
keelsed, võis selline kõiki naisi puudutav teema
kutsuda esile kä suurema ja üsna naturalistliku
arutelu mineviku ja hügieeni teemadel. Järg
mine informant õn teistest küsitletutest noorem
ning teab menstruatsiooniga seotud kirikuseadusi palju leebematena kui ta ema (N 1928),
kuid püüab ahistavatele kirikuseadustele ratsio
nalistlikku seletust leida.
AK: Aga muidu, ku naasel ommaq kuurõivaq vai nii?
N 1949: Kerkoh võit ollaq, aga sis armu
lawalõ või-i minnäq. Kerkohe võit
minnäq.
AK: Aga pühäst musitada võit?
N 1949: Es, tuu, sääl es olõq midägi, määnestki kiildu, aga lihtsalt, et jumalaarmu
sa es võiq võtta. Ja innepide võidsõ sääne

asi kä viil ollaq, et sul võidsõ põrmanduhe
tsilgahudaq, sis es olõq naid Pampersseid, ka-täh vanast, naisterahvaq kanna-s
pükse, pikäq hannaq olliq ja tuu oli' kõik.
A säält võidsõ ju ar' kä midä kaoda. Tuu
linanõ vai paklanõ hammõhand, tuu oli'
korbatõduq. Ma ei tiiäq, ma ei saa arvu,
kuis eleti. Ar' eleti ja surmani eleti kah.
Niimuudu oli' sis jah, tuu oli' jah.
Mari Sarv: A kuimuudu tuu hamõ mässiti
sis?
N 1949: Ei minä tiiäq, kuis tä võidsõ ollaq.
Nigu et ku kerikoh õks põrmandalõ õks
tsilgaha-iq. No olõnõs kä tollõst, kellel
ku kõvastõ. Mõni oli' niiviisi, et kä saa-s
kohegi minnäq, niimuudu kä olTe. A
sääl vist es olõq vahendit, sidemit ju es
tundaq.23
Näme, sündinud 1949, Tsergondõ k. (s. Uus
vada k.) (2005).

Tõenäoliselt jõudis N 1949 hügieeniside mete-teemani kä seetõttu, et eelmisel päeval oli
ta küsitlejatega muuhulgas rääkinud kä alus
pesu kandmise kombest.
Tänapäeval ortodoksi kirikus selle naist
ahistava kaanoni olemasolust ei räägita, seda
ei õpetata aktiivselt ega järgita, mis muidugi ei
tähenda, et see kaanon oleks tegelikult kiriku
kaanonite hulgast eemaldatud.24 Samas õn
selge, et selle seaduse järgimise rangus või libe
raalsus õn tulenenud otseselt kohalikust preest
rist ja külakogukonnast. Paljudest vestlustest
seto naistega tuli välja, et naistes õn radikaalsed
muutused kiriklikes tavades segadust tekita
nud, ei saada aru, miks enne ei võinud ja nüüd
justnagu võiks. Trõnnõ ja Makarova küla naiste
jutt iseloomustab väga hästi antud traditsiooni
muutlikkust ja lokaalsete erijoonte olemasolu.
AK: A kuis tuuga üldse om, et kuna nuuq
naaseq võivaq ker'kohe minnäq ja kuna
ei või? Kas säänest korda kä oli'?

N 1934?: Noh, meil oli' niimuudu, et kõõ
võit minnäq, jälgi onno jätku-i. Ha-haha! Mi kandih oli' nii, aga õgah kandih
oli' eis' muud.25
Naine, sündinud
(Makarova k.) (2003).

1934?

Trõnnõ k.

AK: A kuis tuuga üldse om, et kuna tuu
naane või kerikohe minnäq ja kuna ei
või?
N 1932: Noh, olle kah... A peräst no üld, et
olõ-i tuust midägi, et “naistõhaigusõga”
kä võit minnäq.26
Naine, sündinud 1932, Makarova k. (2003).

Kuigi esimese informandi jutt võib kõlada
väga söakana, oli ta siiski asjast rääkides tunta
valt häbelik ning taas oli kä informandi naer
mine väga tähenduslik - justkui enesekaitse
pärast julget ütlust või üritus ebatavalisest vest
lusteemast tingitud pinget leevendada.

Sünnitusjärgne käitumine ja
40 päeva pärast sünnitust
toimuv õnnistusrituaal
Teme, eelmisega seotud teema, mille tund
mist uurisin, õn traditsiooniline sünnitusjärgne
ema “puhastusriitus” ja naise n.-ö. kirikusse
uuesti vastu võtmine. Tegemist õn väga vana
kirikuseadusega, mille kohta folkloorikogude
napi materjali põhjal võiks arvata, et 20. sajandi
alguse seto naised õn seda mingil määral tund
nud. Lähtudes välitöökogemustest võib väita, et
seadusega õn kokku puutunud kä 21. sajandil
elavad vanemad seto naised. Selle seaduse järgi
õn peetud ema pärast sünnitust ebapuhtaks
(koduspüsimine, teatud tööde keelud, kaevu
lähedal viibimise keeld, suguühtest hoidumine
jne.)27 ning õn arvatud, et 40 päeva pärast

sünnitust vajab naine teatud rituaali, et saada
taas kiriku ja ühiskonna liikmeks. Kuna lapsi õn
ristitud traditsiooniliselt hiljemalt paar nädalat
pärast sündi, siis samast seadusest lähtuvalt pole
tohtinud seto emad oma laste ristimise juures
viibida.
N 1932: Imä-esägä es lääq ristmä üteh.
AK: A mille?
N 1932: A ma ei tiiäq, sääne kommõq oli'.
Ristivanõbaq lätsiq.
AK: A kuna tuu imä esiq võidsõ minnäq
kerikohe sis?
N 1932: A kuus nädälit müüdä, sis pühendediq imä ar'q.
AK: Kuimuudu tuu oli'?
N 1932: A kirikligult, sis käve lawal ja.
AK: Ja inne es tohiq üldse kerikohe
minnäq?
N 1932: Mqm! Nigu es olõq kõlblik kirikukäüjä.28
Naine, sündinud 1932, Uusvada k. (2005).

vindläseq kutsiq “malitvu bratj”. Ja sis
preestre võtt' latsõ üskä. Sis ku om poiss,
sis viiäs noist värehtist sisse, mis sinnäq
altarihe vii. A tüdrukut altarihe ei viiäq!
Mi olõ patatsõq! Ha-ha-ha! A sa seeniq
piät kats'tõist kumardust tegemä. Jah,
Jumalalõ kumardama jalga kats'töist
kumarduist. No ja tuu iist papilõ anti
kopkit kah vai raha. A ku tütärlats' oli',
sis tuuga altarihe mindä-s, sääl edimädse
usso man, sääl om pühä Maar'a. PühäMaar'a kottal papp lugõ, midäs tä sis
lugõ ja lätt tõsõ usso manuq kah, koh om
Migul, ja lugõ, aga alatarihe viiä-i tütärlast, poiskõst viiäs onno.
AK: A mille tuu naane sis inne kuutnädälit ei
või kerikohe minnäq?
N 1911: A noh, inne kuut nädälit mõnõq
ommaq nii, et olõ-i puhtaq viil. Ainult
kuurõivit, ku kuna vähekese tulõ. Ja om
nii pant. Ma kä ei tiiäq. Sis ku kuusnädälit kerikoh om arq, sis võit kõik vannaviisi. Vot.29

40 päeva pärast sünnitust toimuvast
õnnistusrituaalist rääkimine kutsus esile
selle, et mõned naised jõudsid taas teemani,
kuidas naised õn patusemad või kõlvatumad
kui mehed. Kui salvestusi kuulata, siis taas õn
sümptomaatiline ja tähenduslik informantide
naermine. N 1911 naerab näiteks, kui räägib
sellest, et tütarlast ei viida ristimisel altari
ruumi, kuna naised olevat patused. N 1911 ei
oska küll seletada sellise seaduse vajalikkust ja
põhjust, kuid uskliku inimesena ei kahtle ta kä
selle seaduse adekvaatsuses.

Aga kä nooremad naised teadsid kombe ole
masolust ning mõned neist olid ise kokku puu
tunud selle täitmise või mittetäitmisega kaasne
vate probleemidega. Sellegi kombe olemasolu
üle ei polemiseerita, sünnitusjärgset kirikusse
minemise keeldu kommenteerinud jutustajate
leksika räägib sellest, mis õn “kõlblik” või mis
“ei kõlba”. N 1949 ütleb kä ise sünnitusjärgselt
õnnistamata naise kohta pokan.

AK: A ku naane latsõ sünnüt, kuna timä sis
võidsõ peräst tuud kerikohe minnäq?
N 1911: Ku kuus nädälit müüdä lätt. Ku latsõ
sünt', kuus nädälit läts' müüdä, lats' oli'
tuudaiga muiduki ar' ristit, innebidi
ristiti ruttu ar'. Ja sis naane läts latsõga
kerikohe kuwõnädälile. Nii kuts'ti, a

AK: A kuis tuuga oli', et kuna naasqe võidsõva üldse kerikohe minnäq?
N 1949: Jah, vot sis, ku lats' ristiti ar'q, sis
pidi naane käümä kuwõnädälil. Sis no
mul oli' niiviisi, et ma käve, noh olli
eis üteh, sis risteti lats' ja käve eis kuvvõnädälil kä ar'q. Sis om tuu jalq tuu

Naine, sündinud 1911, Tartu 1. (Kuurakõstõ k.)
(2003).

vastav palvõtustseremoonia ja sis et tuu
sai kõlbligust nigu rahvahe minnäq. Et
vanastõ õks inne kõlbaki-s tu sünn'täjä
naane kohegi rahvahe, sääntsehe paika
minemä, ku tä pidi ar'q käümä. Kuts'ti,
kuwõnädälil, a tä võidsõ nelli-viis päivä
pääle ristmist minnäq. Sis preestri lugi
nu palvõq ar'q ja naane tekk' uma
kumardusõq kõik ar'q, mis nõuti ja sis sa
kõlpsit nigu rahvahe minema, et muidu
ollit nigu pokan'. Tuu küll oli' jah.30
Naine, sündinud 1949, Tsergondõ k. (s. Uus
vada k.) (2005).

Sünnitanud naise õnnistamise teema tõi
mõnele vanemale informandile meelde kä vana
nurganaise eraldamise kombe ning nad tutvus
tasid oma vestluspartneritele kä seda nähtust.
Järgmises näites õn informandil isiklik kogemus
sellest, kuidas papp ajas tema tütre ristimise ajal
kirikust välja. Seda stseeni tõlgendab ta kui head
nalja, tajumata seda ahistavana ja küsimärgistamata kä selle vajalikkust.
AK: A kuis tuuga oli', kas imä olE kah last
ristmäh?
N 1928: Ei, imäle risumist es näüdätä.
AK: Mille?
N 1928: A ma ei tiiäq, mis kommõq tuu om.
Inne kuwõnädäli võtmist ei kõlba imä
kerikohe minemä ja säänest. Ja vanast
olE viil, et es lastaq inne tuud ku lats'
oli' ristitüq, nulganaist ilma rätildäq
nukastki vällä, pidi rätt pääh olõma ja
midägi. Et innebidi olliq õks nä säädüse
suurõq, a noq olõ-i midägi. Selleperäst,
et mul tütrel oli' kah edimäne poiss
risti, sis oli' tä kah kerkoh ja sis olõ-s
hätä midägi, selle et tuu papp es tunnõq
timmä. A ku töist tulti rist'mä, sis käsk'
papp vällä! Ha-ha! Sis oli' tä kä üteh. A
kolmada aigu, sis oli' joba Pankjavitsah.

[-3

AK: A kuis tuu kuusnädälit om?
N 1928: No niisama loetas uma lugõmine
pääle ja kõik käü ju Jumalasõnaga, olõ-i
muud.31
Naine, sündinud 1928, Uusvada k.

(s. Tiir-

hannak.) (2005).

N1928 tütar kirjeldab sama sündmust, kus
papp ajas ta kirikust välja, samuti pigem toreda
naljaloona. Võibolla õn loos esineva papi posi
tiivne suhtumine seotud kä sellega, et N 1949
õn just eelnevalt rääkinud sellest, kuidas ta ei
pidanud sünnitusjärgsele “kuuõnädäli” tsere
mooniale minema, kuna vahepeal oli ta oma isa
matnud ja papp oli neil kodus käinud. Nii et kui
40 päeva sai täis ja ema tahtis ta kirikusse viia,
siis papp olevat öelnud, et pole vaja.
AK: A tuud vanaaigu, kas imä läts' kä latsõga kerikohe ristsmä?
N 1949: Igatahes, mul om kats' poiga Taelovah ristitüq, kolmas om Pangjavitsah.
Igatahes, ku vanõbat olli ristmäh, sis ma
olli kerikoh, sis es olõ määnestki hätä. A
ku töist poiga riste, sis ai preestre minno
kerikost vällä! Et imä või-i ristmise
aigo kerkoh ollaq. A ma tiiä-i, mis tuu
hädä om. A edimädse aigu võidsõ ollaq,
preestre oli' tuusama. Nii et mis täi sis
päähä tull'... A muidu jah õks imä jäi
kodo, et ristämä kätte anti õks tuu lats'.
Ja tuu sis panti sinnäq vankri taga pääle,
lats' üskä ja.32
Naine, sündinud 1949, Tsergondõ k. (s. Uus
vada k.) (2005).

Kokkuvõtteks
Antud artikli eesmärgiks oli heita valgust
“nähtamatule” või peidetud pärimusele ning
näidata, et naisekeha ja kirikuga seotud tabud õn

olemas kä siis, kui neist ei räägita ning nad pole
oma aktuaalsust kä tänaseks päriselt kaotanud.
Seto naistega rääkides õn selgunud, et naise sek
suaalsust ja usundit puudutav pärimus õn siiski
olemas ja kombestik õn veel tänaseni mingil
määral elus. Kuigi näiteks rahvaluulearhiivis õn
sellelaadset materjali väga napilt, ei tähenda see,
et seda pole olemas. Arhiiv suudab representee
rida pärimust vaid väga selektiivselt, kogujad
ja uurijad konstrueerivad oma küsimuste ja
valikutega pärimust, mida säilitatakse. Tavandi
ja kombestiku teatud osa õn selgelt mitteavalik
ning õn kä üsna loomulik, et selle kohta, mida
ei küsi,33 ei saa kä mingeid andmeid. Samuti õn
loomulik, et kä küsimine ei pruugi alati vastu
seid anda. Informandil õn alati õigus vaikida ja
valida, kellele või mida rääkida. Kui meid huvi
tab aga mingi kultuuri “pärimusekandjate” või
“laulikute” maailmapilt ja mentaalsus, õn selge,
et vajame andmeid kä selliste varjatud ja margi
naalsete pärimuse ja kombestiku osade kohta.
Ükski kultuur ega pärimus pole nii homo
geenne ja üheselt mõistetav, nagu võiks arvata
uurijate või kultuurikirjeldajate lihtsustava
test representatsioonidest. Sellele, mida ikkagi
menstruatsiooniga seotud maagia, tavad ja
keelud õn eri aegadel erinevas eas seto naistele
või meestele tähendanud, pole võimalik anda
ühest ja igas kontekstis adekvaatset vastust. Väga
paljudes kultuurides kehtib küll üldiselt muster,
mille kohaselt menstruatsiooniveri kuulub
roojaste ja ohtlike eritiste hulka ning näiteks
sperma ja pisarad õn teistsuguse loomuga (vt.
nt. Kristeva 2006, 108), kuid lähemal vaatlusel
võib leida kä palju ambivalentsemaid käsitlusi ja
suuremat mitmekesisust (vt. nt. Pedersen 2002;
Gottlieb 2002, 386). Pole olemas mingit üht ja
ainust tõlgendust menstruatsiooniga seotud
tavade kompleksile, õn erinevate naiste erine
vad kogemused ja tõlgendused. Sama kehtib kä
muude naise kogemusi puudutavate tavade ja
tabude tõlgenduste kohta.
Marginaliseeritud arhiivitekstide dialoog
tänapäevaste tekstidega, kus õn kuuldav seto

naiste hääl nii minevikust kui tänapäevast, võib
anda ootamatult palju uut teavet ortodokssete
seto naiste ja nende elu kohta. Mida õigeusk õn
seto naistele andnud või kuidas neid piiranud
ning kuidas naised ise õn seda kõike tõlgenda
nud, õn väga põnevad küsimused, mida tasuks
jätkuvalt ja põhjalikumalt uurida, et saada
rohkem teada seto naiste maailma ja usundi
kohta.
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Artikkel õn valminud osaliselt Eesti Teadusfondi
uurimistoetuse nr. 5964 raames.
Kristoslaavtamine, krõstoslaavitamine, laavitamine
jm. (vrdl. vn. cnaea Xpucmy) õn rituaalne Kristuse
sünni kuulutamise traditsioon jõuluööl.
Vt. nt. Eesti rahvakalendri nappi viidet kristoslaav 'tamisele (Hiiemäe 1995,68).
Iseloomulikult õn enamus selliseid tekste kogutud
naiste ja setodele “lähedaste” kogujate poolt. Anna
Oinas-Tammeorg oli seto päritolu suur rahvaluu
lekoguja ja väga hea seto pärimuse tundja, kellesse
folkloristid õn tema produktiivsuse ja loovuse tõttu
siiski suurte reservatsioonidega suhtunud (vt. nt.
Krikmann jt. 1988, 447, 448). Ello Kirss polnud küll
seto päritolu, kuid olles elanud Setomaal, valdas ta
lõunaeesti keelt ja tundis väga hästi Setomaa olusid.
Tänu Ello Kirsi suurele huvile setode kristluse tõl
genduste ja usundi vastu sisaldavad tema kogud
väga rohkelt materjali, mis teistele tema kaasaegsetele
kogujatele ei pakkunud nii suurt huvi.
Selliste teemadeni õn Väisäneni juhatanud U. T. Sireliuse koostatud sünni, lapsepõlve ja surmaga seotud
tavade ja usundi kogumiseks koostatud küsitluskava
(Sirelius 1915), mis õn inspireerinud lisaks Väisäsele
kä näiteks Samuli Paulaharju kirjutama Viena Karjala
tavadest (1924).
TÕLGE: Kui õn menstruatsioon, siis ei tehta maanikummardusi Jumalale, ei minda kirikusse ja ei
mälestata vanemate hingi, see õn suur patt, siis pole
inimene puhas.
TÕLGE: Naisterahva asi õn nii, et ei või minna, kui
roojane oled. Ennevanasti ei mindud saunagi, sest
saun õn samasugune kui kirik, saun õn meil ihupuhastus, kirik hingepuhastus [—] ega nad ikoone kä
ei puudutanud, kui selline aeg oli. Küünlagi laskis
kellelgi teisel panna, andis raha.
Vt. lk. 2: 22-24.
TÕLGE: Pühal Maarjal oli kõige esimesena menst
ruatsioon, siis kui teistel naistel veel polnudki. Püha
Maarja läks sauna ja ütles naistele, et ärge te vaadake.
Aga naised ei kärsinud. Äragi vaatasid. Siis Püha
Maarja ütles, ükskõik, teil kä olgu.
Naine, sündnud 1934, Krestjanski küla, Siber (2007).
Naine, sündnud 1934, Krestjanski küla, Siber (2007).
Naine, sündnud 1937, Bulatnovka küla, Siber; naine,
sündnud 1934, Krestjanski küla, Siber (2007).
Feministlikud teoloogid õn kritiseerinud lääne krist
lust, kuna aseksuaalne Maarja-kuju ja tema neitsilik
sünnitamine õn väga kehvaks eeskujuks tavalistele
lihast ja verest naistele, kelle kogemused erinevad
Maarja kogemustest (vt. Gross 1987,230; Vuola 1992,
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37-38). Maarja elu rahvalikes tõlgendustes pole see
siiski nii kardinaalselt teistsugune ja erinev tava
lise naise elust. Ida kristlusega seotud naised näivad
Maarjat tajuvat maalähedasema ja lihalikumana kui
ametlikud doktriinid ette õn näinud. Nagu sünni
tusvaludes seto naistele õn eeskujuks olnud Neitsi
Maarja vaevarikas sünnitus, õn näiteks kä Karjala
ortodokssed naised uskunud, et Maarja sünnitus
oli vaevarikas ning eeskujuks ja õpetuseks tavalistele
naistele (vt. Timonen 1994, 312,314, 323).
TÕLGE: Sünnitamine õn mõnel palju raskem kui
teisel. Õn kolme sorti inimesi: Püha Maarja sordi ini
mestel õn kõige raskem, siis hobuse sordil. Lita-sordil
õn kõige kergem.
Väga paljudes kultuurides õn tuntud naise menstruatsiooniaegne või/ja sünnitusjärgne eraldamise
komme (vt. Lempiäinen 1969, 9, 10), kä mõne
del soomeugri hõimudel õn olnud tavaks eristada
menstrueerivad naised. Näiteks hantidel ja mansidel
õn naine sel perioodil elanud spetsiaalses kojas. Neil
rahvastel õn tuntud kä mitmed sünnitusjärgsed naise
puhastusriitused (vt. Karjalainen 1918,539-545).
Tahaksin tänada kõiki minug vestelnud ja selle artikli
valmimisel aidanud seto naisi nii kodu-Setomaal kui
Krasnojarski krais. Kuna tegemist õn väga intiimse
teema ja materjaliga, pole ma järgnevalt ära toonud
ühegi oma vestluspartneri nime. Lindistuste litereeringute juures õn vaid minimaalne ja antud teemaga
mingil määral seotud teave informantide kohta (sün
niaasta, küla).
Tegemist pole siiski olnud neljasilmavestlustega, peale
minu õn osalenud järgnevalt tsiteeritud intervjuudes
veel Jaanika Hunt, Ülle Kärner, Merili Metsvahi ja
Mari Sarv.
Kuurõivaq või umaq rõivaq õn setode tavalised
menstruatsioonile viitavad terminid (vt. kä Väisänen
1924, 193). Tõenäoliselt vihjab terminis olev rõivasõna menstruatsiooniaegse riietuse märgilisusele ja
olulisusele.
TÕLGE: AK: Aga kuidas sellega üldse õn, et millal
naine võib kirikusse minna ja millal ei? N 1932: Vot
ma küll ei oska sulle öelda seda. AK: Kui menstruat
sioon õn või nii? N 1932: Ai! Siis ikka ei tohi, menst
ruatsiooniga ei tohi kirikusse minna. Ega nüüd kä
pole soovitav, aga kes nüüd neid vanaaegseid kom
beid. .. AK: Aga kui oli väga vaja, küünal panna või?
N 1932: Aga ristile suud ei sobinud anda. Aga ma ei
tea, vast kirikus võis olla, aga risti suudlema küll ei
tohtinud minna. Siis küll vanad inimesed ütlesid, et
see õn tuline patt.
TÕLGE: AK: Aga kuidas sellega vanasti oli, et millal
naine võis üldse kirikusse minna, et kui menstruat
sioon oli naisel... N 1911: Jaa, vanasti oli jah see, et
kui menstruatsioon õn, siis naine... pole vaja. Aga

kui õn nii, et mõnikord õn asi selline, et vaja minna,
siis ainult ära kummarda, ära ristimärki tee, ära
ikooni suudle, ära Jumalakuju/ikooni juurde mine.
Niisama ole kirikus. AK: Aga miks ei või siis? N 1911:
No ma kä ei tea, miks see õn pandud, seda ma ei tea,
see õn vanast ajast juba niimoodi pandud. AK: Seda
siis tehti kä niimoodi nagu oli seadus või? N 1911:
Suuremjagu küll. Sellisel ajal ei läinud kirikusse.
TÕLGE: N 1933: Aga muidu, kui sul midagi määr
dub, siis sa ei tohi kirikusse minna. Ja sel ajal kä
naised ei käi kirikusse, kui neil õn menstruatsioon.
Menstruatsioon, siis naised ei tohi kirikusse minna.
Võibolla, ma ei tea, kui sa muidu kuskil seisad, aga
risti juurde või armualauale sa ei tohi minna. AK: Aga
ristile ei tohi kä suud anda või? N 1933: Ei! Ei tohi, sel
ajal ei või. Ah, see paar-kolm päeva siis... Niimoodi
õn siis Jumala seadus ette näinud. AK: Ja armulauale
ei tohi minna ja? N 1933: Armualauale ei tohi minna,
mitte mingil juhul. Sul pole kä muidu vaja kirikusse
minna, armualauale ammugi!
TÕLGE: AK: Aga kuidas vanasti üldse sellega oli, et
millal naine võis kirikusse minna? N 1928: Einoh!
Nojah, menstruatsiooni ajal ei või naine kirikusse
minna. AK: Ahah, aga kui õn väga vaja? N 1928: No
võid minna, aga tagasihoidlikult. AK: Aga küünalt
võid panna? N 1928: Ei soovitata. Mul oli selline
juhus, mul oli ristiema ära surnud ja siis oli hommi
kul papp kodus ja ütles, et kas ma lähen risti viima.
No ma olin ristilaps. Mamma siis nagu küsis, et sel
line asi õn. Aga papp ütles, et tehke ise, kuidas tahate.
Ütles, et ma ei keela, ma ei käse. Aga ma ei teinud
seda, ma ei hakanud risti kandma. Jah, küünalt kah
ei soovitata siis panna. Nojah ja ikoonide juurde ära
tüki. Kirikusse võid sisse minna, aga selline, tagasi
hoidlikult tee kõik asjad. Hoia kõrvale.... No kas ei saa
teil juba küll? Ha-ha!
TÕLGE: AK: Aga muidu, kui naisel õn menstruat
sioon või nii? N 1949: Kirikus võid olla, aga siis
armulauale ei või minna. Kirikusse võid minna. AK:
Aga ikooni musitada võid? N 1949: Ei, see, seal pole
midagi, mingit keeldu ei ole, aga lihtsalt, et armualauast ei või osa võtta. Ja varem võis selline asi kä veel
olla, et sul võis põrandale tilkuda, siis polnud neid
Pampersseid, vaata, vanasti naisterahvad ei kandnud
pükse, pikad sabad olid ja see oli kõik. Aga sealt võis
ju ära kä midagi kaduda. See linane või takune särgisaba, see oli korbatanud. Ma ei tea, ma ei saa aru,
kuidas elati. Ära elati ja surmani elati kah. Niimoodi
oli siis jah, see oli jah. MS: Aga kuidas see hame mässiti siis? N 1949: Ei mina tea, kuidas see võis olla. Nii
et kirikus ikka põrandale ei tilguks. No oleneb kä
sellest, kellel kui kõvasti õn. Mõni oli niiviisi, et ei
saanud kuhugi minna, niimoodi kä oli. Aga seal vist
polnud vahendeid, sidemeid ju ei tuntud.

24 Vestlus munkpreester Eelia Ojapervega.
23 TÕLGE: AK: Aga kuidas sellega üldse õn, et millal
need naised võivad kirikusse minna ja millal ei või?
Kas sellist korda kä oli? N 1934?: Noh, meil oli nii, et
alati võid minna, ainult jälgi ära jäta. Ha-ha-ha! Meie
kandis oli nii, aga igas kandis oli omamoodi.
26 TÕLGE: AK: Aga kuidas sellega üldse õn, et millal see
naine võib kirikusse minna ja millal ei või? N 1932:
Noh, oli kah... Aga pärast öeldi, et sellest pole midagi,
et “naistehaigusega” võib kä minna.
27 Naine, sündnud 1934, Krestjanski küla, Siber (2007).
Vt. kaVäisänen 1924,199.
28 TÕLGE: N 1932: Ema-isaga ei läinud ristimisele. AK:
Aga miks? N 1932: Aga ma ei tea, selline komme oli.
Ristivanemad läksid. AK: Aga millal see ema ise võis
minna kirikusse siis? N 1932: Aga kui kuus nädalat
läks mööda, siis pühitseti ema ära. AK: Aga kuidas see
oli? N 1932: Aga kiriklikult, siis käis armulaual ja. AK:
Ja enne ei tohtinud üldse kirikusse minna? N 1932:
Ei! Nagu polnud kõlblik kirikuskäija.
29 TÕLGE: AK: Aga kui naine lapse sünnitas, millal ta
siis võis pärast seda kirikusse minna? N 1911: Kui
kuus nädalat mööda läheb. Kui lapse sünnitas, kuus
nädalat läks mööda, laps oli selleks ajaks muidugi ära
ristitud, varem ristiti ruttu ära. Ja siis naine läks lap
sega kirikusse kuuele-nädalale. Nii kutsuti, aga vene
lased kutsusid “malitvu bratj”. Ja siis preester võttis
lapse sülle. Siis kui õn poiss, siis viiakse neist väravaist
sisse, mis sinna altariruumi viib. Aga tüdrukut altari
ruumi ei viida! Me oleme patused! Ha-ha-ha! Aga sa
seni pead kaksteist kummardust tegema. Jah, Juma
lale kummardama maani kaksteist kummardust. No
ja selle eest papile anti kopikaid kah või raha. Aga
kui tütarlaps oli, siis temaga altariruumi ei mindud,
seal esimese ukse juures, seal õn püha Maarja. Püha
Maarja juures papp loeb, mida ta siis loeb ja läheb
teise ukse juurde kah, kus õn Nikolai, ja loeb, aga alta
riruumi tütarlast ei viida, poisikesed viiakse ainult.
AK: Aga miks naine siis enne kunt-nädalat ei või kiri
kusse minna? N 1911: Aga noh, enne kuut-nädalat
mõned õn nii, et pole puhtad veel. Ainult menstruat
sioon, kui kunagi natuke tuleb. Ja õn nii pandud. Ma
kä ei tea. Siis kui kuuendal nädalal kirikus oled ära,
siis võid kõike vanaviisi. Vot.
30 TÕLGE: AK: Aga kuidas sellega oli, et millal naised
võisid üldse kirikusse minna? N 1949: Jah, vot siis,
kui laps ristiti ära, siis pidi naine käima kuuel-nädalal. Siis mul oli niiviisi, et ma käisin, noh olin ise ühes,
siis ristiti laps ja käisin ise kuuel-nädalal kä ära. Siis
õn jälle see vastav palvetseremoonia ja siis et sai nagu
kõlblikuks rahva sisse minna. Et vanasti ikka enne ei
kõlvanud sünnitaja naine kuhugi rahva sisse, selli
sesse paika minema, kui ta pidi ära käima. Kutsuti,
et käis kuuel-nädalal, aga võis neli-viis päeva pärast

ristimist minna. Siis preester luges need palved ära
ja naine tegi oma kummardused kõik ära, mis nõuti
ja siis sa kõlbasid nagu rahva sisse minema, et muidu
olid nagu roojane. See küll oli jah.
31 TÕLGE: AK: Aga kuidas sellega oli, kas ema oli
kah last ristimas? N 1928: Ei, emale ristimist ei
näidatud. AK: Miks? N 1928: Aga ma ei tea, mis
komme see õn. Enne kuuele-nädalale võtmist ei
kõlba ema kirikusse minema. Ja vanasti oli veel, et
ei lastud enne seda, kui laps oli ristitud, nurganaist
ilma rätita nurgastki välja, pidi rätt peas olema ja
midagi. Et varem olid ikka need seadused suured,
aga nüüd pole midagi. Sellepärast, et mul tütrel oli
kah esimene poiss ristida, siis oli ta kah kirikus ja
siis polnud häda midagi, sest et see papp ei tund
nud teda. Aga kui teist tuldi ristima, sis käskis papp
välja! Ha-ha! Siis oli ta kä kaasas. Aga kolmanda
ajal, siis oli juba Pankjavitsas. [—] AK: Aga kuidas
see kuus-nädalat õn? N 1928: No niisama loetakse
oma lugemine peale ja kõik käib ju Jumalasõnaga,
pole muud
32 TÕLGE: AK: Aga siis vanal ajal, kas ema läks kä lap
sega kirikusse ristima? N 1949: Igatahes, mul õn kaks
poega Taelovas ristitud, kolmas õn Pankjavitsas. Iga
tahes, kui vanemat olin ristimas, siis ma olin kirikus,
siis polnud mingitki häda. Aga kui teist poega risti
sin, siis ajas preester mu kirikust välja! Et ema ei või
ristimise ajal kirikus olla. Aga ma ei tea, mis häda see
oli. Aga esimese ajal võis olla, preester oli sama. Nii
et ma ei tea, mis tal pähe tuli... Aga muidu jah ikka
ema jäi koju, et ristiema kätte anti ikka laps. Ja see siis
pandi sinna vankri tagumisse otsa, laps sülle ja.
33 Selge õn kä see, et näiteks menstruatsiooniga seotud
tabud pole tänapäevalgi kuhugi kadunud (vt. Kalkun
2006b; Raphael 1996,137) ja sellest rääkimine polegi
meie kultuuris tavaline ega normaalne. See, et
menstruatsioon õn loomidik nähtus ja et sellest pole
kombeks avalikult rääkida, ei tähenda siiski, et meil
poleks põhjust uurida sellega seotud usundit, tavan
dit ja suhtumisi.
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Ema-tütre suhe Joy
Kogawa Obasanis
ja Ene Mihkelsoni
Ahasveeruse unes1
Eva Rein

"T" 7"anada jaapanlanna Joy Kogawa Obasani
1^ (1981) ja Ene Mihkelsoni Ahasveeruse
(2001) peategelane kaotab sideme
oma emaga väga varases eas. Romaanis Obasan
õn tütar Naomi Nakane viieaastane, kui tema
ema saab 1941. aasta septembris kirja Jaapanist
oma vanaemalt, kes õn jäänud raskesti haigeks
ja palub Naomi emal teda külastama tulla. Kuigi
Naomile kinnitatakse nii siis, kui ta koos teiste
pereliikmetega Vancouveri sadamas ema laevale
saadab, kui kä hiljem, et ema tuleb tagasi, ei näe
Naomi teda enam kunagi. Tütre kasuemaks
saab Ayako-tädi ehk Obasan (jaapani keeles
‘tädi’). Obasan õn Naomi isaTadashi poolvenna
Isamu abikaasa. Tütre püüdlused Obasanilt ja
teistelt sugulastelt ema kohta selgust saada põr
kuvad vaikimismüüri vastu. Naomi kirjutab
aastaid emale Jaapanisse, kuid vastust ei tule.

Naomi aimab, et midagi hoitakse tema eest sala
duses - lapsena kuuleb ta onu ja Obasani sosis
tamas talle mõistetamatuks jäänud lausekatket:
“Kodomo no tarne. Laste pärast...” (Kogawa
1994, 26). Hoolimata emaõe tädi Emily püüd
lusest ema saatusega seonduvat lastele avaldada,
kui nad õn juba täiskasvanud, see ei õnnestu.
Kaheksateistkümneaastast Naomit peab onu
liiga nooreks, et talle sellest rääkida - ainuke,
mida ta ütleb, õn “ühel päeval” (Kogawa 1994,
4), kuid see päev ei ole kätte jõudnud kä siis, kui
Naomi õn keskikka jõudnud. Tütart õn jäänud
aastakümneteks painama küsimus, miks ema ta
hülgas ja miks ta vaikib.
Ahasveeruse une peategelane M. Reiter jääb
vanematest maha nelja-aastasena, kui mõlemad
1948. aastal metsa varjule lähevad - M.-i isa
Meinhard õn saanud sõbra kaudu teada, et ta
õn nõukogude võimu poolt kulakuks kuuluta
tuna küüditamisele määratud. Tütart kasvatab
vanemate metsamineku järel emaõde Agatha.
Kui ema Vilma metsast välja tuleb, ei võta ta
tütart Agatha juurest tagasi. Tädi Agatha õn
tütre kasuemaks kümmekond aastat, misjärel
M. saadetakse internaatkooli. Kui tütar küsib
emalt tema enda ja kä tütre jaoks selgusetutel
asjaoludel metsasoleku ajal kadumajäänud isa
kohta, vaikib ema sellest, puigeldes konkreet
setest vastusest kõrvale: “Ei, mul ei ole sulle
midagi rääkida, vastanud Vilma pärast metsast
väljatulekut” (Mihkelson 2001, 107). Kä M.-i
hilisemad pöördumised ema ja emapoolsete
sugulaste poole jooksevad liiva, kui talle vasta
takse: “Parem õn, kui sa ei tea, mis sinu isaga
juhtus, parem, kui sa ei tea, mis sinu vanema
tega juhtus, siis pole sinult võimalik kä eritöötluse korral midagi välja pressida” (ibid.). Ema ja
tütre vahele jääb alatiseks teatav distants - kui
nad teineteise kodus kohtuvad või telefoni teel
räägivad, kohtleb kumbki teist pigem külaskäi
gule tulnud võõra kui omainimesena. Nii õn see
kestnud läbi nõukogude aja ja jätkub kä taasise
seisvunud Eesti Vabariigis. Vastuseta küsimused
täidavad jätkuvalt tütre mõtteid ja meeli.

Mõlemas romaanis ilmneb, et teadmatusest
tekkinud pikaaegne surutis õn mõjunud tütrele
halvavalt. Kuna eluliselt tähtsad küsimused õn
jäänud vastuseta, võtab tütres maad üha tungi
vam soov, et ema hakkaks kõnelema, sest tütrele
tundub, et just ema käes õn tema probleemide
lahenduse võti. Teose narratiivses olevikus,
kui tütar õn juba täiskasvanud, toimub aga
tütre suhetes emaga väga oluline muutus. Kui
Naomi ema täielik ja M.-i ema valikuline vai
kimine õn olnud nii ränk ja talumatu, et tütar
õn meeleheitlikult oodanud, M. kä nõudnud,
teinekord vahendeid valimata, emalt tütre
jaoks kõige olulisemast kõnelemist, siis teatud
hetkest peale hakkab tütar sellest tasapisi loo
buma. Artikli eesmärgiks õn ema-tütre suhte
arengut lähemalt uurida, rõhuasetusega asja
oludel, kuidas ja miks see suhe muutub ning
miks see muutus õn tähtis.
Ema-tütre suhte areng ja eriti selles toimuv
tütrest lähtuv muutus avalduvad teose narratiivi ja selle vormi iseärasuste kaudu. Teose
jutustajaks õn peategelasest tütar, kes asub
keskeas kummaski romaanis küll erineva
tel ajenditel ja viisidel iseenda ja oma pere
konna minevikku uurima. Nii Obasan kui kä
Ahasveeruse uni õn oma olemuselt lugu tütre
eneseotsingust, mille kaudseks ajendiks õn
tema identiteedikriis. Žanriliselt liigituvad
romaanid historiograafilise metafiktsiooni
kategooriasse, sisaldades lisaks primaarsele
tekstile otsesel või fiktsionaliseeritud kujul
mitmesuguseid ajaloolisi dokumente, mille
funktsioon õn asetada romaani sündmustik
ja tegelased ajaloolisesse konteksti, samas aga
osutada nende dokumentide tekstuaalsusele
ja diskursiivsele olemusele - nii nagu taolise
postmodernistliku ajaloolise romaani tunnus
jooni ja toimimispõhimõtteid õn teoretiseerinud Linda Hutcheon (2005, 67-88). Teoste
käigus teiseneb kummagi peategelase jaoks
konkreetsetele, ema vaikimisest tõukuvatele
küsimustele üheste vastuste otsimine vasta
valt Kanada ja Eesti lähiminevikku puudutava

materjali tõlgendamiseks. Selle tulemusena
kujuneb tütre eneseotsingu jutustamise käigus
peamiseks mitte niivõrd tõe väljaselgitamine,
kuivõrd nende protsesside ja mehhanismide
tagamaade uurimine ja mõistmine, mis mää
ravad üksikisikute - sealhulgas peategelaste
emade - ja tervete elanikkonna rühmade saa
tusi, kui Teise maailmasõja sotsiaalse katast
roofi tingimustes saavad nendest omaenda
kodumaal riigi sisevaenlased. Artikli peamis
teks metodoloogilisteks lähtekohtadeks õn
järgmised mõisted ning nende kontseptualiseerimine erinevate teoreetikute töödes: ema
duse taastootmine (Chodorow 1978, 1985)
trauma (Caruth 1995; van der Kolk, van der
Hart 1995; Rashkin 1999) ja subaltern (Spivak
1994, 2000; Guha 2000; Chakrabarty 2000a,
2000b; Pandey 2000).
Mõlemas narratiivis võib eristada otsingut
käivitavat sündmust - Naomile õn selleks onu
Isämu surm ja M.-ile Eesti Vabariigi iseseis
vuse taastamine. Onu matustele minek tähen
dab Naomile tagasipöördumist onu ja Obasani
majja, kus ta õn nende kasulapsena elanud.
Seal ootab teda pakk tädi Emilylt, mis sisaldab
ametlikke kirju, ajaleheväljalõikeid, tädi Emily
päevikut, mis koosneb kirjadest Naomi emale,
samuti tädi käsikirja nisei (Kanada-jaapanlaste teine põlvkond) vabadusvõitluse kohta
ja mitmesuguseid muid dokumente. Muu
hulgas õn kä tädi Emily kiri Naomile, milles
ta kannustab teda oma minevikku uurima
ja tõde välja selgitama, kuid Naomi tunneb
selle suhtes ületamatut tõrget - ta õn Obasanilt üle võetud seisukohal, et möödanikku ei
ole vaja puutuda. Kui Naomi loeb tädi Emily
kirju oma emale, mida ta kirjutas Kanada jaa
panlaste interneerimise esimese etapi ajal, kui
neid koondati Vancouveri Hastings Parki enne
laagritesse viivate rongide peale panekut, ning
ajaleheartikleid sunnitöölaagrites töötavatest
Kanada jaapanlastest, rabab teda, kuivõrd eri
nevad õn need kirjeldused aegadest ja sünd
mustest, mis temagi õn lapsena läbi elanud,

võrreldes sellega, kuidas ta toimunut oma
seisukohast vaadatuna mäletab. See omakorda
toob Naomi mõtetes pinnale ema lahkumise ja
selle lõplikuks osutumise seletamatusest tule
neva pettumuse ja valu: “Minu vanavanaemal
õn vajadus minu ema järele. Kas minu emal
õn vajadus minu järele? Millisel universumi
turuplatsil tehakse neid tehinguid, millega
minu vajadus vahetatakse minu vanavanaema
vajaduse vastu” (Kogawa 1994, 79-80).
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine
tekitab M.-is erakordselt selge äratundmise,
et tema ei olegi kunagi iseseisvunud - Nõu
kogude Eestis, kuhu ta oli sündinud, langetas
valitsev režiim valikud tema eest. Riigikorra
vahetumisega kaasnev vabadus mõjub M.-ile
seda rängemalt, et ta õn tulnud eelmisest ajas
tust katkendlike peresidemete ja pärimustaustaga. Algatus minevikku uurida tuleb M.-ist
enesest, eelkõige tungivast vajadusest mõista,
mis õieti õn toimunud tema ümber, tema
vanemate ja tema endaga. M. selgitab oma
perekonna põlvnemisloo kadunud taustu mit
mesugustes arhiivides ajaloolisi dokumente
lugedes. Eesti Vabariigi taasiseseisvumine
annab kä varem kujuteldamatud võimalused
mineviku uurimiseks - saada kätte NSVL Jul
geoleku arhiivide materjale. Samuti küsitleb
M. oma perekonda ja sugulasi tundvaid ini
mesi ning läheb selleks kä lapsepõlve kodu
külla. Sellega seoses elustuvad M.-i vanemate
ja kodu kaotusega seotud vapustavad mäles
tused “masendavast ilma hooleks jäetuse algu
sest” (Mihkelson 2001, 26), kus ta lapsepõlve
kodu puhtusest lõhnavate linade asemel leiab
end koikust “kapi tagant, kuhu ta pärast vane
mate metsaminekut jäi” keset “tekiräbalaid,
higist läbiimbunud ja tumehalliks parkunud
linu” kust ta öösiti unenäos lakkamatult põge
nes, nii et linadesse tekkisid “öösiti sibavaftest]
jal[gadest] augud” (ibid., 25). Peale metsast
väljatulekut ja mõneaastast teise nime all töö
tamist ei võta ema Vilma tütart enam tagasi
oma öe Agatha juurest, kes õn M.-i vahepeal

kogu aja kasvatanud, öeldes: “hoia last veel
enda juures, ma ei saa teda praegu kuidagi
pidada. MUL EI OLEGI PRAEGU LAST!”
(Mihkelson 2001, 313).
Obasanis ja Ahasveeruse unes õn ema-tütre
suhte arengu seisukohalt oluline; osa varasel
lapsepõlvel, mis õn peategelase narratiivis
kujutatud läbi lapsesilmade topeltfookuse.
Tütre mälestustes lapse pilgu läbi õn suhe
emaga kuni viimase lahkumiseni valdavalt
positiivse värvinguga, isegi kui täiskasva
nud Naomi ja M.-i jutustajaperspektiivist õn
ema-tütre suhtes mõnevõrra problemaatilisi
aspekte.
Naomi esimest viit eluaastat puudutava
tes mälestustes moodustavad vanemad lapse
jaoks lahutamatu terviku, olles ““ühtekuu
luvuse” inimesed” (ibid., 24), kes “kudusid
perekonnad hoolikalt kokku üheks tekiks”
(ibid.). Naomi meenutustes emast õn tal alati
“yasashi” (jaapani keeles‘leebe’) naeratus ja ta
kehastab tütre jaoks traditsioonilise jaapani
emaduse ideaali. Ema loeb mitte ainult väi
kese Naomi, aga kä kõigi teiste soove nende
silmist ja täidab need enne, kui pereliikmed
jõuavad nendest mõelda - ta õn pühendunud
hoolitseja ja nagu jaapani komme ette näeb,
ei sea oma vajadusi kunagi teiste omast ette
poole. Ta tegutseb otsustavalt kriitilises olu
korras, näiteks siis, kui laps õn paanikas, nagu
Naomi oma mälestustes kirjeldab - Naomi õn
pannud turult toodud kollased tibupojad valge
kana juurde puuri, kui kana hakkab neid äkki
ükshaaval surnuks nokkima (Kogawa 1994,
69-71). Kui ema õn oma rahuliku käitumi
sega olukorra lahendanud ja lapse ärevus õn
lahtunud, räägib ema (nii inglise kui jaapani
keeles vaheldumisi) rahulikult: ““See ei olnud
hea, eks ole?” ütleb ema. “Yoku nakatta ne.”
Kolm sõna. Llea, hea eitus mineviku ajavor
mis, nõustumine väitega. See ei ole keel, mis
soodustab hüsteeriat. [—] “Kyotsuke nakattara abunai,” ütleb ta. “Kui ei ole ettevaatlik
kust, õn oht”” (ibid., 72). Täiskasvanud tütar

meenutab aga kahetsusega vahejuhtumeid,
mille puhul ema ei suuda tütart kaitsta ras
sistliku valge Kanada ühiskonna vägivalla eest
- olgu selleks valge mehe jõllitav pilk trammis
või Naomi seksuaalne kuritarvitamine naab
ruses elava valge vanamehe poolt, kes käsib
toimuvast vaikida. Jaapanisse sõitnud ema ei
ole enam väikese Naomi kõrval, kui Kanadas
juba ligi kuuskümmend aastat jõudu kogunud
rassism Kanada jaapanlaste suhtes Teise maa
ilmasõja ajal peale Pearl Harborit nendevasta
seks hüsteeriaks paisub ning terve kogukond
interneeritakse. Naomi narratiivis kujuneb
lapsepõlvestseen allegooriaks Kanada valitsuse
käitumisele oma riigi Kanada jaapanlastest
kodanike suhtes, millele Naomi annab kriiti
lise hinnangu, vastandades valitsuse retoori
kale oma ema tasakaalukuse.
M.-i varase lapsepõlve tausta kujundavad
juba algusest peale Teise maailmasõja sündmu
sed. Kui ema teda kannab, tuleb tal kõht kinni
siduda ja talu põlde künda, sest isa õn Saksa
sõjaväkke sundmobiliseeritud. Tütre maailma
ei pääse veel mõjutama need raskused, mida
ema üksi majapidamist korraldades ja füüsili
selt raskeid talutöid tehes enda peale õn võtma
pidanud, ega kä ema ja isapoolsete sugulaste
vahelised seisuse- ja klassierinevusest põh
justatud pinged. Ta ei oska veel aimata, miks
eesti talurahva päritolu ema häirib, kui tütar
sünnikodu avaraimas toas lakkamatu pingsa
huviga oma isapoolsete baltisaksa sugulaste
rasketes raamides fotosid vaatab ja nende täht
said, uhkeid ja tõsiseid ilmeid uurib, sest ta ei
tea veel, et ema ei ole oma ämma Anna silmis
oodatud minia ning see õn maailm, mis jääb
emale alatiseks kaugeks ja mõistetamatuks:
Mis sa neist ometi vahid? Ema hääl
olnud nõutu ja heitunud. Siis oli see lihtsalt
ema tavalisest teistsugusem hääl ja pisut
nagu kohmetu olek, mida ta oskas märgata.
Ta oli otse tundnud, et ema tahaks teda kee
lata, kuid ei taha kä, ning ema kõhklemine

teinud ta isegi julgemaks, kui ta muidu oli.
(Mihkelson 2001, 87)
Isegi kui täiskasvanud M.-i ütluses võib
tabada iroonianooti rolli suhtes, millesse ta
lapsena aeg-ajalt satub - tõestada, et kä talunai
sest ema tütar võib tasemel välja näha, mäletab
tütar lapsepõlve positiivses valguses:
Minu neli esimest aastat oli kuldaeg,
õitseng lausa. Ma olin väga tähtis persoon ta keerutas lapsefotot sõrmede vahel isik
enda kohta ütelda tundub isegi nagu mage.
Ema küll vahel tuuseldas sedasi, et las Reiterid näevad: sa pole nälgas ja last riietada
oskame me kah. [—] Aga see sakutamine
oli muidu niisama, et vaatame-vaatame,
mis loost veel saab. Selle lapsega tõestan ma
teile kõik ära. (Mihkelson 2001, 88-89)
Mõlemad tütred kasvavad kuni orvuks
jäämiseni turvatundes, ema hoole ja ema tun
nustuse õhustikus, mis õn väga oluline. Seda
suurem õn ema kaotuse šokk ning orvuks
jäämisest ei ole tütred veel kä keskealisena üle
saanud. Teostes tuleb eriti selgelt esile prob
leem, et ema ja tütre vahelise läbikäimise
täielik puudumine (Naomi) või selle juhus
likkus ja haprus (M.) õn mõjunud halvavalt
tütre identiteedi kujunemisele. Miks see õn
juba täiskasvanud peategelase jaoks jätkuvalt
nii raskete tagajärgedega, aitab selgust tuua
Nancy Chodorowi (1978, 1985) käsitlus ema
duse taastootmisest, mis vaatleb ema-tütre
vahekorda objektisuhete teooria vaatepunk
tist, milles sotsiaalseid suhteid nähakse kõige
muu alusena ja mille kohaselt “lapse sotsiaal
ne suhtekogemus varaseimast väikelapseeast
määrab tema psühholoogilise kasvu ja isik
suse kujunemise” (1978, 47). Sellest ajajärgust
võtab laps kaasa unikaalse lähedusekogemuse,
mida ta tahab taasluua, ning see hästi varane
kogemus suhtest oma emaga loob inimestele
nende soost olenemata aluse ootustele naiste

kui emade suhtes (ibid). Järgnevas esimeste
eluaastate arengus teeb laps oma suhtes emaga
läbi mitmeid tähtsaid etappe. Alguses sõltub ta
täielikult emast ega tunneta enda ja ema vahe
list piiri, siis aga hakkab ta vahepeal, esialgu
vaid hetketi, tajuma oma ema endast eraldi
seisvana (ibid., 58-62).
Chodorowi järgi õn aga tütre väljumine
oidipaalsest kriisist erinev poja omast: “Tüdruk
ei suuda täielikult hüljata oma ema [—] vaid
jätkab emaga suhet, mida iseloomustab temast
sõltumine ja kiindumus temasse” (1985, 52).
Siit tuleneb tähtsa järeldusena, et kui tütar
ei eraldu õieti mitte kunagi emast täielikult
(Chodorow 1978,167), siis side emaga muutub
tema soorolli olemuslikuks osaks ja jääb kogu
eluks püsima; samuti õn soorolli kujunemine
mitte lihtne jäljendamine, vaid mitmetahuline
ja nüansirohke sotsialiseerumis- ja arengu
protsess, mille omandamine toimub suuresti
alateadlikult (ibid., 54). Veel õn oluline, et peale
ema õn tütre kujunemises oma koht kä teistel
naistel, kellega tütar õn kasvades seotud:
Lõpuks samastab ta oma rolli ikka ema
ja teiste naiste omaga, see tähendab, isiku
või inimestega, kellega tal õn kä kõige vara
sem väikelapseea sõltuvussuhe. Tema [tüd
ruku] sooidentiteedi areng ei tähenda siiski
selle varase samastumise kõrvaleheitmist.
Pigem õn tema hilisem emaga samastu
mine kinnistatud nende jätkuvasse pri
maarse identifitseerumise ja preoidipaalse
kiindumuse suhtesse ja nendest mõjutatud.
[—] Samastumine emaga ei ole positsioo
niline - kitsas mõttes teatud rollikäitumiste
õppimine -, vaid pigem isiklik samastu
mine oma ema üldiste iseloomujoonte ja
väärtustega. Naiselikkusega samastumine
põhineb mitte ettekujutatud või väliselt
määratletud joontel või negatiivsel samas
tumisel, vaid järkjärgulisel õppimisel,
kuidas olla lähedane igapäevaelus, ja selle
inimese eeskujul (või nende inimeste -

naiste), kellega ta õn olnud kõige rohkem
seotud. See õn jätkuks tema varase lapse
põlve samastumistele ja kiindumustele.
(Chodorow 1985, 51)
Chodorowile toetudes katkestab ema lah
kumine kriitiliselt vara mitte ainult Naomi
ja M.-i suhtlemise emaga, mis peaks jätkuma
läbi ema ja tütre elu, vaid kä tütre isiksuse ja
identiteedi arengu seisukohalt äärmiselt olu
lise protsessi, mis põhineb reaalselt kogeta
val ja toimival lähedussuhtel emaga. Inimlike
suhete, nende nii tähtsate objektisuhete asemel
õn täiskasvanud tütardel ema fotod. Ülesvõte
emast ja umbes kolmeaastasest Naomist, mille
Obasan ja onu Isamu Naomile lapsena anna
vad, jääb ainsaks sidemeks tema ja ema vahel
ning kinnistab ta emaga suhtlemise varasesse
ajajärku:
Sa seisad ühel Vancouver! tänavanurgal
sirgelõikelises siidkleidis ja kerges mustas
mantlis. [—] Ma seisan, nõjatudes sinu
vastu [---]. Mu paks käsivars hoiab kinni
sinu jalast. Sinu seelik peidab poole minu
näost. Sinu jalg õn puutüvi ja mina olen
oks, väät, liblikas. Ma olen ühendatud
sinu jäsemete külge sünniõigusega, sinu
lihase lapsena, lehena sinu puuharu küljes.
(Kogawa 1994,291)
Täiskasvanud Naomi suhe emasse õn teatud
aspektis jäänud väikelapse suhte tasandile, olles
väga kehaline ja seejuures konkreetne. Nagu
Naomi ise tunnistab, õn tal keskeani olnud
ettekujutus, et “lapse jaoks ei ole kohalolu või
malik ilma kehata” (ibid., 292). Ema kohalolu
tajumine ei ole tema ootamatu ja lõpliku lah
kumise tõttu saanud areneda abstraktsemasse
järku, kus ema õn lapse jaoks olemas kä siis,
kui ta ei ole temaga füüsilises kontaktis või kui
ta ema ei näe. Seetõttu õn Naomi jaoks tema
ja ema vaheline piir hägune - ta ei taju ennast
ega ema piisavalt teineteisest eraldiseisvate

isikute ja sellest tulenevalt kä subjektidena.
Naomi narratiivi läbib vaoshoitud, kuid aeg
ajalt tugevalt esile tulev süüdistus ema vastu,
et ema õn ta maha jätnud ja vaikib. Kui Naomi
õn onu surma järel koju tulnud, annab Obasan
talle sellesama foto, mida ta lapspõlvest mäle
tab. Ta pöörab selle ringi, lootuses, et sinna õn
midagi kirjutatud, kuid ei leia midagi. Naomi
tajub, et ei ole lugu, mis seoks teda lapsepõlve
kodu ja pereliikmetega ning tema enda mine
vikuga: “Naine pildil õn habras ja uje ja laps
samamoodi, suutmata tõsta oma pead. Ainult
fragmendid seovad mind nüüd nendega, selle
noore naise, minu emaga, ja minu, tema väi
kese tütrega. Fragmentide fragmendid. Maja
osad. Lugude segmendid” (ibid., 64). Vana
suguvõsafotot vaadates Naomi tõdeb, et kuna
gine “perekonna tekk” õn koidest läbi puretud
ja sellest õn järel vaid paar sasipundart (ibid.,
25).
M.-i ema ei lahku tütre elust lõplikult, aga
nende kontaktid õn harvad. M. tajub ema kui
võõrast inimest - õn iseloomulik, et tütar teda
“meelsamini Viimaks kui emaks nimetab”
(Mihkelson 2001, 12). M. ütleb: “ma ei tea,
kes Vilma õieti õn” (ibid.) ja tema segadust
suurendavad mitte ainult ümbritsevate ini
meste erinevad arvamused, vaid kä ema enda
üksteisele vastukäivad versioonid minevikust
ja ühest äärmusest teise kalduvad hinnangud
oma elu sündmustele - kui ta nõukogude
okupatsiooni ajal leiab, et metsaminek oli
vale ning et oleks hoopis võinud end küüdi
tada lasta, siis Eesti iseseisvuse taastamise järel
leiab ta, et õn vabadusvõitleja ja vääriks metsa
vennana tunnustust. Tagatipuks kuuleb tütar
emalt etteheited, mis tütrele teatavas mõttes
tema sündimise läbi tekkinud süü asetavad.
See suurendab tema ja ema vahel olevat kuris
tikku veelgi - nõukogude perioodist pärineb
isa halvas ja häbiväärses valguses kujutav väide,
et isa oli sõgedat, iseseisvuse meelt, imelikust
perekonnast, kellel õn baltisaksa juured. Kä
M.-i isapoolsed vanavanemad õn olnud metsa

poole - sulased olnud perega ühises lauas. M.-i
hinge kriibib ema prahvatus: “Oleks minu elu
kä teisiti läinud, kui ma su lolli isaga poleks
kokku juhtunud - see õn Vilma kokkuvõte
mu pärinemistaustast” (ibid., 11), nii et pea
tegelasel ei jää täiskasvanuna muud üle kui
tõdeda: “Nüüd esindan ma lolli Meinhardi ja
targa Vilma perekonda, kuulun sellesse kä siis,
kui mind õn lõigatud kunagi ammu mõlemast
lahti” (ibid., 12). Oma narratiivis ütleb M.
välja süüdistuse ema suhtes, et oma distantsihoidmise ja vaikimisega õn ta tütrelt “võtnud
pärimused, suguseltsi ja teadmise, kuhu [t]a
isa kaudu kuulujb]” (ibid., 334): “Mul õn otse
aidatud elada enesest mööda. Vaikus mu ümber
õn täiuslik” (ibid.). Fotosid vaadates tunneb M.,
kuidas tema perekondliku kuuluvuse “eluliinid
õn lõigatud katki” (ibid., 461), mistõttu tema
oma identiteedi loomine osutub võimatuks:
“kui väga ma rabelen ja kadunud ennast leida
püüan ega leia ega leiagi ilmasolemise õndsuse
tunnet üles” (ibid., 462).
Nii Naomi kui kä M. näivad oma süüdis
tuste kaudu väljendavat teatavat pettumust
emas, millele võib leida seletuse Chodorowilt:
“Varane kogemus sellest, et naine nende eest
hoolitseb, loob meestes ja naistes fundamen
taalse ootuste struktuuri, mille kohaselt emal
puuduvad väikelaste huvidest eraldi olevad
huvid” (1978, 208). Kuigi M.-i suhe emaga õn
väga keeruline, õn M.-il, erinevalt Naomist,
isegi nappidele kontaktidele vaatamata võima
lik näha ja kuulda ema eri aegadel, vanustes ja
elusituatsioonides. See mõjutab kä perspektiivi,
kust tütar ema näeb, mis avaldub emast tehtud
fotosid vaadates. M. suudab tänu tema ja ema
vahelisele distantsile näha oma ema endast
eraldi seisva isikuna, kelle puhul emadus õn
vaid üks osa naiseks olemisest:
Vilma istub haohunniku otsas ja õn nii
noor ja kena nagu mõni filmidiiva, kelle
naiselikkust ei riku meeste välivormgi.
[-]

Ta istub seal närtsinud kaseoksade otsas
nagu keegi, kelle ees selle leivakoti, kevade
või kaamerataguse mehe tõttu õn terve
ilmaruum lahti. [---]
Olen peaaegu valmis ütlema, et see
võiksin olla mina, nii vabas poosis ja
muretu, kuid vanus ei klapi. [—]
Nii noor, nii elu täis juuksejuurtest var
vasteni! Ma pole niisugust Vilmat uneski
näinud. - Millal osatakse vaadata oma ema
kui naist! Vanuse tõttu peaksin ju oskama,
kuid olen need fotod saanud nii äkki!
(Mihkelson 2001,173-175)
Ema-tütre suhte lahutamatuks kõrvalliiniks
analüüsitavates romaanides õn lahkunud ema
rolli ülevõtmine teise suguvõsa naise poolt.
Obasanis teeb seda tütre onunaine Obasan
ja Ahasveeruse unes emaõde Agatha, kes ei
ole selles rollis siiski sama vabatahtlikult kui
Obasan, kui sotsiaalse katastroofi tingimus
tes üldse sellisest kategooriast kõnelda saab.
Agatha kasvatab M.-i umbes nelja-viieteistkümnenda eluaastani, kuni ta uuesti abiellub,
misjärel ta saadab M.-i internaatkooli põhjen
dusega, et ei soovi võõrast last koolitada. Kuigi
tädi tütre eest hoolitseb, ei teki tema ja tütre
vahel vajalikul määral sellist suhet ning lähe
dust, millest räägib Chodorow, isegi kui suhe
kestab aastakümneid, nagu Naomi ja Obasani
puhul. Tädi ei suuda luua intersubjektiivset
ruumi, kus suhe tütrega saaks võtta sellise
kuju ning suuna, mis võimaldaks tütardel are
neda võimalikult lähedaselt sellele, kuidas see
Chodorowi järgi toimuks normaalsetes oludes
bioloogilise emaga või kä teiste naistega, kel
lega tal õn väikelapseeas sõltuvussuhe. Selle
suutmatuse peamiseks põhjuseks õn sotsiaalne
katastroof ning sellest põhjustatud trauma.
Dokumendid tädi Emily pakist, mida
Naomi täiskasvanuna Obasanis loeb ja kriiti
liselt kommenteerib, kujutavad seda, kuidas
Pearl Harbori järel kuulutatakse kõik Jaapani
päritolu kanadalased, kellest suur enamus olid

kas Kanadas sündinud või naturaliseeritud
Kanada kodanikud, riigi sisevaenlasteks, ning
terve Kanada jaapanlaste kogukond interneeritakse, pillutades nad mööda riiki laiali, osa ini
mesi deporteeritakse isegi Jaapanisse. Naomi
õn rabatud sellest, kuidas represseeritavaid
Kanada jaapanlasi ametlikus käsitluses kuju
tatakse. See õn eriti räige siis, kui kohutavat
tegelikkust maskeeritakse hurraaoptimistliku
üllitisega - ajaleheartiklis pealkirjaga “Japsidest evakueeritud parimad peedikoristajad”
(esimene õn solvav sõna, teine eufemism),
mida illustreerib foto suhkrupeedikuhilate
kõrval seisvatest “naeratavatest ja õnnelikest”
(nagu pildi allkiri ütleb) Kanada jaapanlastest,
räägitakse neist kui kõigi aegade tõhusaimatest
põllutöölistest. Naomile meenub aga seesama
põllul töötamine isikliku kogemuse kaudu kui
õudusunenägu, millest ei ole kunagi võimalik
ärgata, sest ränk sunnitöö viis keha kannatused
üle igasuguse taluvuspiiri (Kogawa 1994, 232).
Ahasveeruse unes uurib M. arhiividokumentide
lugemise ja tõlgendamise toel aega, mil nõu
kogude okupatsioon Eestis tõi kaasa elanik
konna ühe osa kulakuks kuulutamise ja nende
represseerimise. M. teeb näiteks tähelepaneku,
kuidas inimesi Julgeolekuarhiivi dokumenti
des kujutati sellisena, nagu võimudele vaja oli:
“Ülekuulatavad õn protokollides tihti esitatud
kui lapsed, kelle valed targem läbi näeb, kuid
seevastu aruannetes õn neidsamu mehi kirjel
datud kui tervet riiki ohustavaid bandiite, keda
õn autotäie sõduritega tulnud piirata” (Mih
kelson 2001, 392).
Kumbki narratiiv näitab, kuidas nii Kana
das kui kä Eestis saavad valitseva eliidi mää
ratluste, otsuste ja tarvitusele võetud meet
mete tulemusena osadest kodanikest omaenda
kodumaal üleöö riigi sisevaenlased, keda ma
käesoleva uurimuse kontekstis vaatlen kui
subalterne, nii nagu selle mõiste tähendusväli
ja rakendused õn kujunenud Antonio Gramsci, Subalterni-uuringute rühma (Subaltern
Studies Group) teadlaste (Ranajit Guha, Dipesh

Chakrabarty, Gyanendra Pandey) ja Gayatri
Chakravorty Spivaki töödes. Gramscil tähistab
subalterni mõiste proletaarlast (Spivak 2000,
324), kelle häält pole kuulda, sest see õn struk
tuuriliselt kapitalistlikust kodanlikust narratiivist välja kirjutatud. Spivakil, kes õn mõiste
Gramscilt üle võtnud, õn subalternsus seotud
juurdepääsmatusega kultuuriimperialismile.
Subaltern(sus) ei ole essentsialistlik kategooria,
vaid see eksisteerib suhtes hegemoonia või elii
diga ehk Spivaki määratlust kasutades, “subal
terni identiteet seisneb tema erinevuses” (1994,
80). Subalterni mõiste rakendamine ja tähen
dusväli käesolevas Obasani ja Ahasveeruse une
analüüsis põhineb järgnevatele kriteeriumitele:
valitseva võimueliidi retoorika ratsionaliseerib
ja normaliseerib interneerimise/küüditamise
nii selle ohvrite kui kä ülejäänud elanikkonna
jaoks - Kanadas represseeritakse rassitunnuste
alusel, Eestis etnilise ja klassikuuluvuse alusel
- ning mõlemaid inimeste rühmi kujutatakse
valitseva eliidi poolt omal maal kui sisevaen
last ja probleemi. Represseeritavad Kanada
jaapanlased ja eestlased arvatakse oma riigis
välja kõigist eluvaldkondadest. Võimueliit,
olles ametliku diskursuse abil represseerimise
ära põhjendanud, asub kõigi meetmetega neid
inimeste rühmi ühiskonnast mitte ainult füü
siliselt eemaldama, vaid kirjutab nad välja kä
ametlikust ajaloost ja rahva kultuurimälust.
Kõige selle tulemusena kaotavad subalternid
võimaluse end ametlikus diskursuses kuul
davaks teha ehk tsiteerides Naomit, nad õn
“põlastusväärsed isikud, kellelt õn võetud hääl”
(Kogawa 1994,132).
Eelpooltoodud Naomi ja M.-i kriitilised
kommentaarid dokumente lugedes õn vaid
mõned näited sellest, kuidas mõlema tütre
narratiiv tõukub oma tähtsates arenguastmetes arhiividokumentide “interventsionistlikust
“lugemisest””, kui kasutada Guha määratlust
(Chakrabarty 2000a, 479). See tähendab kes
kendumist arhiividokumentide tekstuaalsusele, representatsioonile kui eliidi ja subalterni

vaheliste võimusuhete ühele aspektile ehk mitte
pelgalt eliidi eelarvamuste, vaid selle välja sel
gitamisele, kuidas eliidi mõtteviisid subalterni
kujutavad (ibid.).
Sotsiaalse katastroofi üks rängemaid taga
järgi lisaks ühiskonnas koha kaotamisele, oma
õigustest, kodust ja varast ilmajäämisele õn
repressioonide ohvriks langenud pereliikmete
üksteisest lahutamine ning perede ja sugulaste
vaheliste sidemete katkemine, rääkimata üldi
sest hirmuõhkkonnast, mis murendab kõiki
tugisüsteeme ja võrgustikke, mis üksikisikut ja
etnilist või sotsiaalset gruppi toetavad. Sellega
kaasneb kä ajaloolise ja kultuurilise järjepide
vuse katkemine üksikisiku ja kollektiivi tasan
dil, mille pikaajaliste tagajärgedega õn oma
identiteedikriisist tulenevates enese ja vanemateotsingus silmitsi mõlema romaani peatege
lane. Kui parafraseerida India historiograafias
subalterni ajaloo uurimise käivitanud prob
leemi ja rakendada seda Kanada ja Eesti lähi
ajaloole, siis Kanada jaapanlastest subalternil ja
Eesti kulakust/metsavennast subalternil ei ole
ajalugu. See tuleb alles kirjutada. Naomi ja M.
leiavad end teoste narratiivses olevikus post
koloniaalsest olukorrast - neil ei ole vägivaldse
siseriikliku kolonisatsiooni/okupatsiooni tule
musena ei oma perekondlikus loos ega kä
vastavalt Kanada ja Eesti kultuuriruumis seda
narratiivi, mille abil või mille kontekstis ennast
identifitseerida. Arvestades nende jutustajapositsiooni ja -tegevust represseeritud ja ametli
kust ajaloost väljakirjutatud ja seeläbi subalternseks muudetud ühiskonnagruppide ajaloo
rekonstrueerimisel, võib Naomis ja M.-is näha
subalterni ajaloolast.
Kuna sotsiaalse katastroofi ajal toimuv
õn niivõrd ootamatu ja sõnulseletamatu, siis
toob see represseeritutele kaasa trauma. Cathy
Caruthi järgi väljendub traumeeriva sündmuse
tegelik mõju “selle mõistmise kollapsis” (1995,
7). Teisisõnu öeldes iseloomustab traumaatilist
kogemust selle kogemise kriis. Pierre Janet’ dissotsiatsioonikäsitlusest lähtudes näevad Bessel

A. van der Kolk ja Onno van der Hart (1995,
159-160) kogemusliku kriisi põhjust selles, et
traumaatiline mälu erineb kardinaalselt uue
informatsiooni automaatsest sünteesimisest
ja narratiivsest mälust, mille käigus kogemust
töödeldakse (seda teadvustades) ja millesse
kaasatakse kogemusega seostuvad afektiivsed
ja kognitiivsed aspektid - ekstreemolukorras
õn narratiivse mälu toimimine tõsiselt häiri
tud, kuna olemasolevad tähendussüsteemid
ei suuda seda kogemust vastu võtta. Olukord
või sündmus traumeerib inimest eelkõige siis,
kui ta tajub oma võimetust toimuvat kuidagi
mõjutada (ibid., 175).
Sotsiaalne katastroof põhjustab trauma
nii Naomile kui kä M.-ile, samuti nende ema
dele (keda selles seoses käsitlen artiklis edas
pidi), aga kä Obasanile ning tädi Agathale.
Trauma sümptomid avalduvad traumajärgse
stressihäirena, mida Caruth (1995, 4) määrat
leb kui inimese “reaktsiooni vapustava(te)le
sündmuse(te)le, mis mõnikord saabub viivi
tusega ning mis väljendub sellest sündmusest
tulenevates korduvates segavates nägemustes,
unenägudes, mõtetes ja käitumisviisides, mis
kaasnevad tuimusega, mis võis tekkida sünd
muse kogemise ajal või pärast seda, ja võima
lik, et kä suurenenud erutuvuses sündmust
meenutavate ärritajate suhtes (ning nende
vältimises).” Võimetus toimunud vapustusi
mõtestada ja nendest üle saada õn seotud
eelpool kirjeldatud traumajärgse stressihäire
patoloogiaga, mis õn Caruth’i järgi seletatav
traumeeriva sündmuse kogemise struktuuri
lise eripäraga: “sündmust ei assimileerita või
kogeta täielikult selle toimumise ajal, vaid alles
hilinemisega, mis väljendub sündmust koge
nud inimese korduvas sattumises selle sünd
muse võimusesse. Traumeeritus tähendab just
nimelt kujutluspildi või sündmuse meelevallas
olemist” (ibid., 4-5).
Naomiga läheduse kujunemise üheks pea
miseks takistuseks õn Obasani puhul traumast
tingitud tuimus ja vaikimine, mille taga õn

kultuurilistest põhjustest tingitud oma kan
natustest mitterääkimine, et jääda raskustele
vaatamata väärikaks. Naomi tähelepanek väga
napi kõnega, peamiselt vaikides pereliikmete
eest hoolitseva Obasani kohta õn tabav: “Ta
kurvastuse keel õn vaikimine. Ta õn selle hästi
omandanud, selle idioomid, selle nüansid. Aas
tatega õn vaikus tema väikeses kehas muutunud
suureks ja võimsaks” (Kogawa 1994, 17). Oba
sani mõjust kasulastele annab aimu asjaolu, et
see õn Naomi kolm aastat vanemale vennale
osutunud niivõrd väljakannatamatuks, et täis
kasvanuks saades õn ta läinud elama Obasanist
võimalikult kaugele, “suutmata taluda tema
enesessetõmbumise läbitungimatust ja ette
heidet, mida ta tema vaikimises tundis” (ibid.).
Teiseks põhjuseks õn Naomi ema saatusest
teadasaamise järel tekkinud vaikimiskohustus: Naomi ema palve täitmine laste säästmise
nimel - kaitsev vaikimine. Seda iseloomusta
vad Naomi tulutud katsed Obasanilt ema saa
tuse kohta midagi teada saada: “Mida suurem
õn mu teadasaamise tung, seda tihedamad õn
tema vaikimised olnud. Mitte ükski suskimine
ei meelita välja saladuse võtit” (ibid., 55).
Tädi Agatha vaikimises õn nii trauma
sümptomeid kui kä M.-i ema ja isaga toimunu
varjamise vajadus, mille eesmärk õn tütart
kaitsta: isegi kui M. peaks peale tema pääst
miseks astutud drastilisi samme, nagu tema
orvukstegemine sünnitunnistusel, ikkagi rep
ressioonide ohvriks langema, siis ei saa temalt
midagi kä piinamisega välja pigistada, kui ta
midagi ei tea:
Kas minu isa oli siis surnud, kui need
mehed käisid, oli ta küsinud, aga nüüd oli
Agatha täiesti kõrvakuulmise kaotanud:
temaga olevat nii imelik lugu, et vahel lööb
pea täiesti umbe ja kuulmine kaob ära Agatha vaadanud talle mõttelagedalt otsa
-, ei mäleta, midagi ei mäleta. Võib-olla oli
siis surnud kä, kust mina tean. Sinule oli
ju parem, kui isa nime tunnistusel ei ole.
(Mihkelson 2001, 310)

Trauma ja (maha)vaikimise tulemusena
õn tütarde ja ema rolli täitvate tädide vaheline
kommunikatsioon aga tõsiselt häiritud. Ema
kadumise või distantsihoidmise saladus jääb
justnagu nähtamatuks, kuid kindlaks müüriks
tädi ja tütre vahele, mis takistab usalduse, lähe
duse ja toimiva kasuema-kasutütre suhte nor
maalset arengut.
Naomi ja M.-i kui keskealiste naiste identi
teedikriisis väljendub teose narratiivse oleviku
tasandil sotsiaalse katastroofi mõju tervikuna:
represseeritute subalterni staatusesse sattu
mine koos sellest tulenevaga, perekonna- ja
suguvõsaliikmete vaheliste sidemete häirumine ja katkemine, sotsiaalsest katastroofist
põhjustatud trauma ning asjaolu, et tütarde
bioloogilised emad ei ole saanud ja tädid ei
ole ema asemel suutnud Chodorowi poolt
määratletud funktsioone sotsiaalse katastroofi
tagajärgede tõttu vajalikul määral täita. Ene
semääratlemise probleemid - kultuuriline ja
rahvuslik kuuluvus, naiseks olemine - tulevad
ilmsiks eelkõige tütarde täiskasvanuks saades,
kui nad tajuvad oma elule tagasi vaadates, et
nende läbikäimine neid elu jooksul ümbritse
nud inimestega, eelkõige ema ja teiste naistega,
õn olnud liiga napp. Samuti mõistavad Naomi
ja M., et neid kasvatanud ja mõjutanud naiste
põhimõtted, väärtused ja käitumismallid õn
kas oma fragmentaarsuses jäänud nende jaoks
olulistes aspektides raskesti hoomatavaks või ei
ole aidanud neil oma peamistest probleemidest
väljapääsu leida. Eriti puudutab see tütarde
traumadest tulenevaid raskusi, milles õn jät
kuvalt keskne koht ema kaotusel ja vaikimisel
ning emaga seotud lahendamata küsimustel.
Naomi ei tunne end õieti kusagile kuulu
vat - ta ei suuda end identifitseerida ei oma
jaapani päritolukultuuri ega Kanada (vaiki
misi valge) peavoolukultuuriga. Tugevasti õn
häiritud kä tema naise-identiteet. Oma sugu
võsa fotot vaadates mõtiskleb ta sellest, kuidas
mõned perekonnad kasvavad, aga teised, nagu
tema oma, hääbuvad - nii nagu Obasanil ja

tädi Emilyl, ei ole kä temal lapsi. Naomit kas
vatav tädi Obasan ja ema noorem õde Emily
esindavad kahte väga erinevat naisekuju. Kui
Obasan õn sarnaselt Naomi emaga tradit
siooniline jaapani naine, kes reageerib raskus
tele, taludes neid vaikides, siis tädi Emily, kes
oma olemuselt sarnaneb pigem tüüpilisele
kaasaegsele valgele Põhja-Ameerika naisele,
asub aktiivselt ja häälekalt Kanada jaapan
laste ebaõiglase kohtlemise vastu võitlema.
Naomi hindab mõlemat tädi ning väärtusi,
mida nad kannavad, eriti seda, et Obasan õn
väärikalt üle rassistlikust häbimärgistamisest
ning hoidub kaasa aitamast vildaka multikultuurilisuse juurdumisele. Kuid Naomit ei
aita kummagi tädi peamine põhimõte seoses
minevikuga - ühe täielik kannatustest vaiki
mine ja teise sõnakus ning Naomi traumade
sügavust mitte tajuv soovitus rääkida mine
vikust olukorras, kus suutmatus mäletada ja
minevikust rääkida ongi Naomi jaoks peamine
probleem. Hoolimata raskustest püüab Naomi
endas siiski ühendada midagi mõlemast tädist
ja see ilmneb kä tema narratiivis, kui tal tekib
kriitiline perspektiiv Kanada multikultuurilise
ühiskonna varjukülgede suhtes.
M.-i identiteediprobleemide tuumaks õn
ühelt poolt suutmatus samastuda emapool
sete sugulastega ja teisalt äralõigatus isapool
sest perekonnast, millest tuleneb kä sobivate
naisekuju(de) puudumine. M. ei tunne ennast
kuuluvat emapoolsete sugulaste hulka, vaid
pigem vastandub nendele, mis väljendub näi
teks selles, et ta tunneb end palju paremini
Moskva ja Peterburi köökides, kus nõukogude
ajal koguneb eri paigust pärit intelligents. M.
ei suuda samastuda emapoolse vanaema Maali
sitkuse ning praktilise meelega, enesemäärat
lusega raske talutöö murdmise kaudu ja jõu
ammutamisega sellest. M. näeb eeskuju pigem
baltisaksa tädides, kes väärtustavad haridust “laps katsu targaks saada, sest lolli rahvast õn
kerge valitseda” (Mihkelson 2001, 106) - ja
isapoolses vanaemas Annas, haritud, oma aja

kohta moodsate vaadetega naises, kes ei alluta
kä abikaasa ja emana oma huvisid täielikult
pere omadele. Kuigi kokkupuude isapoolse
suguvõsa naistega jääb väga põgusaks, aval
dab M.-ile muljet, kuidas need Eestisse jäänud
naised võtavad vastu oma saatuse - baltisaks
laste majandus- ja kultuurielu hääbumise - ja
elavad sellest hoolimata edasi, kaotamata oma
sisemist väärikust. Et M. tunneb tõmmet isa
poolsete sugulaste poole, elab ta hiljem väga
üle väikese lapsena vanaema Annalt saadud
tähtsa asja unustamist, mida vanaema tal
meeles palub hoida - selleks õn “Nimi, mis
aitab kunagi inimeseks saaval lapsel endataolist
otsida” (Mihkelson 2001,453). M.-i narratiivis
tuleb esile, et ema- ja isapoolsete sugulaste vas
tandlikke hoiakuid ja arusaamu vaagides kuju
neb M.-il kriitiline suhtumine suuresti eesti
kirjanike teoste abil kujunenud eesti rahvus
likku narratiivi, milles baltisakslaste peamise
tegevusena kujutatakse talupoegade himukat
peksmist mõisatallis ning kus ei ole kohta bal
tisakslaste panusel ega rollil eesti kultuuriloos.
Tütre identiteediprobleemidele lahenduse
puudumine, mis tõuseb uue jõuga esile teoste
narratiivses olevikus, õn peamine põhjus,
miks tütar tungivalt ema rääkima hakkamist
ootab ja M.-i puhul tema küsitlemisega lausa
nõuab. Ema õn tütre mahajätmisest hoolimata
ainuke inimene, kellega kummalgi tegelasel õn
siiski olnud väikelapsena toimiv objektisuhe,
mille taolist ei teki ema lahkumise järel enam
ühegi tädi ega teise naisega, kellega tütar võiks
samastuda oma identiteediotsingutes. Kumbki
tütar januneb selle järele, et ema hakkaks kõne
lema ja vastaks varjatud, saladustega seotud
küsimustele otseselt ja konkreetselt. Kuid just
seoses tütre muutumisega subalterni ajaloo
laseks oma narratiivis toimub mõlema tütre
ootuses ema kõnelema hakkamise suhtes väga
oluline muutus - nad hakkavad sellest tasapisi
loobuma. See protsess õn Obasanis ja Ahasvee
ruse unes paljuski erinev, osalt juba seetõttu, et
kui Naomi ema ei räägi üldse ja tütrel puudub

temaga kontakt, siis M.-il õn see emaga reaalne
ning ema räägib teose narratiivses olevikus
tegelikult päris palju, vaikides siiski kõige
tähtsamast. Samuti õn Naomi puhul nii emalt
kõnelemise nõudmise lõpetamine kui kä emaga
oma kujutluses sideme loomine seotud peami
selt kahe episoodiga, samas kui M.-i puhul õn
see pikk protsess, milles mõistmine vaheldub
tagasilöökidega, mis tuleneb sellest, et nende
suhtlemises avaneb ema minevikus ja otsuste
tagamaades rohkesti problemaatilisi momente
ja mõlemad osapooled õn kogu oma inimlik
kuses reaalselt vastakuti. Siiski, ühe tähtsaima
ühisjoonena nii Naomi kui kä M.-i narratiivis
teiseneb emalt kõnelemise nõudmine hoopis
tütre püüdluseks pürgida ema vaikimise põh
juste mõistmise poole, mille käigus taastub ja
teatud mõttes kä uueneb ema-tütre suhe.
Naomi puhul õn selle teisenemise aluseks
ühest õudusunenäost ärkamisele järgnenud
äratundmine, et ta õn ema suhtes käitunud
nagu suurinkvisiitor, kes kangutab emalt sõnu
välja. Mõistulugu suurinkvisiitorist õn inter
tekst, mis pärineb Fjodor Dostojevski romaa
nist Vennad Karamazovid. Ivan esitab oma
vend Aljošale poeemi, mille tegevus toimub
kuueteistkümnendal sajandil Elispaanias,
Sevillas, kus inkvisitsioon õn täies hoos. Samal
ajal tuleb Jeesus korraks rahva juurde käima.
Jeesuse tulekust häiritud suurinkvisiitor laseb
ta Püha Kohtu hoonesse vangi panna (Dos
tojevski 2001, 461-468). Kui suurinkvisiitor
Jeesust vangikongis külastab, ütleb ta Jeesusele:
““See oled Sina? Sina?” Aga saamata vastust
lisab ta kiiresti juurde: “Ära vasta, vaiki. Ja mis
võiksidki sa öelda? Ma tean liiga hästi, mis sa
ütled. Ja Sul ei olegi õigust midagi juurde lisada
sellele, mida Sa enne öelnud oled”” (ibid.,
468). Suurinkvisiitor peab pika monoloogi,
milles ta väljendab oma tohutut pettumust
Jeesuse veendumustes ja valikutes ning ähvar
dab Jeesuse järgmisel päeval tuleriidal hukata.
Kui suurinkvisiitor õn lõpetanud, ootab ta
Jeesuselt vastust, kuid sõnade asemel vastab

ta suudlusega suurinkvisiitori huultele (ibid.,
492). Suurinkvisiitor laseb Jeesusel minna ja
käsib tal enam mitte kunagi tagasi tulla. ““Ja
vanamees?” [küsib Aljoša] “Suudlus põletab
ta südant, aga vanamees jääb oma endise idee
juurde.” [vastab Ivan]” (ibid.).
Unenäos toimunule mõeldes näeb Naomi
ennast justnagu kõrvaltvaataja positsioonilt ja
tajub, et “[Suurinkvisiitori] vastusenõudmine
oli ühtaegu nii kohtuotsus kui kuulmisest keel
dumine. Mida rohkem ta [ema] küsitles, seda
enam muutus ta [ema] süüdistajaks ja mõrva
riks. Mida rohkem ta [ema] tappis, seda süga
vamaks muutus [ema] vaikimine” (Kogawa
1994, 273-274). Suurinkvisiitori arusaam
kõnelemisest ja vaikimisest õn ühekülgne - ta
näeb neid kui vastandeid, tajumata, et kõnele
mine ja vaikimine õn lahutamatult seotud. Veel
problemaatilisem õn asjaolu, et suurinkvisiitor
ei suuda või ei taha mõista, kuivõrd julm õn
oma kitsapiirilisuses temapoolne ema süüdis
tav kõnelemine, millele suurinkvisiitori poolt
etteantud raamides ei olegi võimalik vastata.
Naomi näeb, et “Ainult siis, kui [suurinkvisii
tor] süveneb [emapoolsesse] mahajäetusse,
vabaneb ta oma mahajäetusest” (Kogawa 1994,
274), mis annab talle aimu, kuidas toimida.
Suurinkvisiitori unenäoga õn tihedalt seotud
teose proloog, milles õn esmapilgul paradoksi
sisaldav mõte, mida Naomi oma eneseotsingu
alguses ei mõista, küll aga hakkab seda aduma
unenäo üle mõeldes - et kuulda ema häält, õn
tal vaja omaks võtta selle puudumine. Naomi
mõistab, et ema kõnelema sundimine mitte
ainult ei võimalda tal iialgi emaga kontakti
taastada, vaid see õn sündsusetu ning ema vai
kimiseni jõudmiseks õn tal tarvis ise vaikida.
Ta peab loobuma tütrena emas, tema armas
tuses ja põhimõtetes kahtlemisest ning ema
süüdistamisest tema valikute pärast, et ta võiks
kuulda ema vaikimise sõnumit.
Onu Isamu matuste eelõhtul loetakse tädi
Emily algatusel kõigile ette Naomi emapoolse
vanaema Kato kiri, millest selgub, et ema õn

saanud rängalt vigastada ja elanud üle kohu
tavad kannatused Nagasaki tuumapommitamises. Seejärel Naomi mõistab, et oma
mõtetes peab ta minema tagasi selle juurde,
mida ta õn kogu elu teinud - kuulama ema
vaikimist, kuid selle erinevusega, et nüüd ta
teab, kuidas kuulata seda vaikust, tähele pane
maks, mida see talle kõneleb. Nii pöördubki
Naomi mõtetes ema poole palvega: “Ema.
Ma kuulan. Aita mul sind kuulda” (Kogawa
1994, 288). Ta näeb vaimusilmas oma ema
keset Nagasaki õudusi: “Nahk sinu näol kobrutab kui laava ja sulab sinu luudelt. Ema, ma
näen sinu nägu. Ära pööra kõrvale” (ibid.,
290). Naomi mõistab, et ema õn tahtnud lapsi
säästa, kuid samas tajub, et vaikimine õn nii
talle kui emale olnud ränk ja ei ole aidanud
kumbagi: “Leebe ema, me läksime mõlemad
kaotsi oma vaikimises. Me sõnatus hävitas
meid vastastikku” (Kogawa 1994,291). Kujut
lustes ema poole pöördudes taastub Naomi
side emaga emotsionaalsel tasandil ning tema
väikelapselik suhe emasse asendub täiskasva
nuliku, abstraktse ideega ema kohalolust, mis
ei ole kunagi katkenud, ja ema armastusest,
mis ei ole kunagi lakanud.
M. nõuab emaga kohtudes temalt selgi
tusi tema enda ja isaga toimunu suhtes. Ei ole
harvad need korrad, kui ema nutma puhkeb
või palub tütrel teda rääkima või mäletama
sundimisega mitte piinata. Kord, kui M. õn
jälle ema pihtide vahele võtnud, olukorras, kus
ta ema minevikust oma uurimise tulemusena
juba nii mõndagi teab, tajub ta ühel hetkel, et
emalt tunnistuste väljapressimise meetoditega
õn ta läinud üle piiri:
Kolme nädala pärast, kui fotod pähe
õpitud ja Kaarli juures käidud, olevat ta
emale helistanud, et nüüd rääkigu tõtt. Ema
oli suure häälega nutma hakanud ja vannutanud, et ta midagi ei küsiks ega uuriks.
Lõpeta ometi uurimine, oli ta nutu
vahepeale täiesti selge häälega hõiganud.

[—] Lõpeta see uurimine, ütles ema
mitu korda ja sellest oli ta saanud kinnitust,
et uurida just nimelt tuleb.
Pärast asja-sinnapaika-jätmise vannutuste ärakuulamist oli ta oma jultumusest
jahmununa ja justnagu kahtlustuste kont
rolliks kirjeldanud Kaarlit kui agenti - hak
kasid Metsakülast tulema, varitsus ootas
ees, Kaarel ei teinud lahingu kestes paukugi
(kükitas lehma udara taga, oli ta emale tele
fonis karjunud, miks ta muidu räägib, et
teist metsavenda peale mu isa seal lahingus
polnudki!) ja isa laskis kõik need mehed
maha, kellest Kaarel kunagi kakskümmend
aastat tagasi rääkis.
Nüüd oli ema täiesti endast välja läinud
ja ütelnud: Kallis tütar, sa saad ju nüüd
isegi aru, miks ma vait olen olnud, kuidas
ma oleksin saanud sulle kõike seda rääkida.
Mõistad ise, et ei saanud. - Tema olevat
kuulanud, kuigi olevat tahtnud hüüda:
miks! - See võib küll nii olla, öelnud ema,
ju nad olid Metsakülast peale jälgimise all.
Veel olevat ta olnud jahmunud, et ema teda
niimoodi kõnetab. Esimest korda kogu mu
elu jooksul nõnda, ütles ta tasa. (Mihkelson
2001,192)
M.-i narratiivist ilmneb, et emal õn olnud
raske minevikust kõnelda trauma tõttu, millest
annab tunnistust traumajärgne stressihäire: “et
ta näinud pärast metsast väljatulekut kaksküm
mend aastat igal ööl kinnivõtjaid ja haaranguid
unes. Kui ärkasin, ei saanud ma kunagi aru,
kus just olen, väga pikkamööda tuli teadmine,
et olen ju omas kodus ja voodis ning metsavenna-aastad õn ammugi möödas” (ibid.,
432). Samuti piinab ema häbitunne minevikus
tehtud otsuste pärast, seda enam, et Eesti iseseis
vuse taastamise järgselt asetuvad mitmed nõu
kogude perioodil tehtud valikud teise valgusse,
olgu selleks siis tütre hülgamine, et teda rep
ressioonide eest kaitsta, teod metsavennana või
koostöö nõukogude võimudega: “Vahepeal õn

Vilma millalgi keset ööd helistanud [—] ning
öelnud, et ei anna iialgi andeks mäletama sun
dimist ja et nüüd, kus ta teab, et kõik õn lõpuni,
viimse lõpuni lootusetu ja läbi, ei jää temal
muud üle kui käesooned läbi lõigata” (ibid.,
336). Minevikusündmuste mahasalgamise ja
unustamissoovi taga õn sügavama põhjusena
sageli tõsiasi, et sotsiaalse katastroofi üle elanud
tunnistaja kaldub traumeerivaid kogemusi
maha vaikima, kuna läbielatu võib olla seotud
sügava häbitundega selle pärast, et ta langes
traumeeriva olukorra ohvriks või selle pärast,
mida ta pidi ellujäämiseks tegema (Rashkin
1999,446-449). Mõnedest sündmustest räägib
ema kramplikult sama versiooni, teistest aga
iga kord erinevaid. Ema kõnelemisviisi taga
hakkab tütar aimama, et esimesel juhul soovib
ta, võib-olla suutmatusest midagi tunnistada,
teatud seletuse pealejäämist, viimasel juhul
aga otsib seletust ja õigustust oma tegudele.
Eelpool toodud stseen näitab, kuidas tütar,
olles püüdnud selles olukorras dokumentide
ja inimeste ütluste põhjal rekonstrueerida ver
siooni toimunust, katsetab selle paikapidavust
ema peal. Kuigi ühelt poolt õn ema küsitlemise
sirgjoonelisus arusaadav - mineviku uurimisel
avastatu tekitab nii mõnigi kord M.-is vapus
tuse -, käitub tütar kohati kä ema halastamatu
ülekuulajana, mõistmata nendel hetkedel, et
tema enda taotlus taastada kogu tõde avavat
lugu õn problemaatiline.
Olgu siinkohal öeldud, et narratiivi ja loojutustamise problemaatilisus tõusetub kä Obasanis, kuid seda laia teemat käsitlen siin ainult
seoses Ahasveeruse une tekstinäites avalduva
ühe aspektiga. M.-i püüdlus ema süüd välja sel
gitada, nagu kä ema suutmatus jutustada koherentset lugu sellest, mis täpselt metsas toimus,
põrkuvad sama takistuse vastu - et taoline selgus
ise ei pruugi ülepea võimalik olla, kuna ainu
kest, kindlat ja ühtset seletust ei ole. Narratiivi
vormide ja jutustamise iseärasusi analüüsides
toob Joseph Hiilis Miller näitlikustamiseks Sophoklese Kuningas Oidipuse, milles Oidipus õn

samaaegselt nii süüdi kui kä süüta. Kä M. näeb
ema Vilmat teatud perspektiivist vaadates süüd
lasena isa surmas, millele viitab tema narratiivis
kä “Mehetapja Mai” intertekst dokumentide
kommenteerimise käigus. Samuti näeb ta emas
kä reeturit. Teisalt, nagu viitab tekstinäites tsi
teeritud ema lausung “See võib küll nii olla”, ei
ole kä Vilmal aastakümneid pärast Meinhardi
mahalaskmist selgust, mis Kolgal täpselt juhtus
ja kas tal võis olla selles vähemalt kaudne roll,
isegi kui ta seda võimalust tookord ei adunudki,
sest kord ütleb Vilma täie kindlusega: “mina
olen Meinhardi tapmise süüst puhas. Vilma hääl
olnud kindel ja rahulik ning tema oli tundnud,
et nõnda võib see ju ollagi” (ibid., 433). Vilma
ütleb kä välja tõdemuse: “ME ISE TEEME ÜKS
TEISEST MÕRTSUKAD” (ibid., 434). Kui jätta
kõrvale Vilma ütluse ühiskondlikud, poliitilised
ja ajaloolised aspektid, siis sellel, kuidas kellestki
(temast endast) võib saada mõrtsukas, ei puudu
kä kuriteo ja narratiivi vahekorra seisukohalt
“loojutustamise kohutavale] ohu[le]” viitav
alltekst, kui laenata Milleri (1990, 74) määrat
lust. Miller väidab Cynthia Chaseile toetudes,
et Oidipuse kuritegu ei ole olemas selles, mida
ta enese teadmata tegi, ega näidendi olevikus,
milles Oidipus paneb kildhaaval temale esita
tud andmetest kokku loo (1990, 73-74), vaid
“Kuritegu õn olemas kusagil vahepeal, minevi
kus toimunud sündmuste ning nende olevikus
tagasisaamise ja väga motiveeritud korrastamise
vahelises suhtes” (ibid., 74).
M.-i suhtumise muutumine emasse ilmneb
nendes sisedialoogides, kus ta loobub kohtu
mõistmisest, näiteks siis, kui ta mõtleb ema
kuulates, “mis oleks temast enesest saanud,
kui ta seal metsas oleks pidanud valima” (Mih
kelson 2001, 435). Samavõrra oluline õn kä
reaalse dialoogi tekkimine, kui M. loobub ema
ründamisest küsimustega ja laseb tal vabalt
rääkida sellest, mis emale mõttesse tuleb. Isegi
kui ema kõnelemises õn kä varjamist ja vai
kimist, iseloomustab neid vestlusi see, et tütar
õpib ema kuulama: “Üks halb asi oli [Mein

hardil] veel küljes, alustab Vilma, ja tema üles
anne olevat siis küsida, missugune asi. Nii õn
võimalik pisutki omavahel sidusalt rääkida,
õn ta Vilmaga suheldes õppinud” (Mihkelson
2001, 483). Raske õn üle hinnata, kui tähtis
õn emale, et ta saab niiviisi tütrega kõnelda.
Samuti muutub nende vestluste käigus tütre
meelest mõnikord kä esmapilgul kõrvaline
teave talle ometi oluliseks. Isegi kui tütar ja
ema ei saa kumbki oma valu tõttu teineteiseni
jõuda, aitavad need vestlused siiski tütrel aru
saada oma keerulisest suhtest emaga:
Tead, kui ta sedasi südamepõhjast
nuttis ja rääkis ja rääkis [—] oli mul temast
esimest korda elus nii kahju, et haleduse
kirjeldamiseks pole sõnugi. Ma nutsin ju
ise kä ja mul oli tunne, et kui ta kõik mulle
viimase põhjani ausalt ära räägiks, ei teaks
ma enam üldse, KUIDAS sellesse loosse
suhtuda. Ma kuulasin ema ja nutsin esi
mest korda elus ainult tema pärast ja meie
igavesti olematuks jääva perekonna pärast,
sest alles tol koos emaga nutmise õhtul
sain ma nagu põhjani aru, miks me ei ole
saanud ega saa olla ema ja laps ja et keegi
kõrvalt ega väljast ei saa me võõrust lõpuni
mõista, (ibid., 272)
Mõlemas teoses põhineb tütre suhtumise
muutumine ema vaikimisse sellel, et tütar ise
muutub kohtumõistjast ema kuulajaks. Tütar
ei lähene oma mõtetes või reaalses suhtumissi
tuatsioonis emale enam mõne omapoolse ette
kujutusega, otsides sellele tungivalt kinnitust,
vaid asub selgituste nõudmise ja süüdistamise
asemel emaga tõelisse dialoogi. Tütar võtab
omaks lähenemisviisi, mida peab subalterni
ajaloolase puhul oluliseks Dipesh Chakrabarty,
kes rõhutab ajaloolase ja subalterni vahelise
avatud, mitteteleoloogilise dialoogi tähtsust
(2000b, 273).
Tõlgendades Naomi järeldusi suurinkvi
siitori unenäost väidab Chinmoy Banerjee:

“Naomi tunnistab, et vaikima sunnitud subalternini ei ole võimalik jõuda temalt kõnele
mist nõudes, vaid talle tuleb läheneda vaikuse
enda kaudu, pannes tähele, mis olukorras tema
“mahajätmine” aset leidis” (1999, 116). Selles
näeb Banerjee teoreetilist paralleeli Spivaki
käsitlusega, “mille kohaselt [---] patriarhaa
lse ja imperialistliku korra tingimustes ei ole
kolmanda maailma naisel diskursiivset ruumi,
kust kõnelda ja temani võib jõuda ainult
tema vaikimise põhjuste väljendamise kaudu”
(ibid.). Oma põhjalikus arutluses, mille ees
märgiks õn anda teoreetiline taust ja ajalooline,
ühiskondlik ning poliitiline kontekst juhtu
mile, mis näitab ilmekalt, miks üks subalterne
bengali naine ei saa rääkida, osutab Spivak
(1994) mehhanismidele, mis konstrueerivad
subalterni kui sellise ning mille tõttu subaltern ei saa rääkida, sest tema eneseväljendust
ei mõisteta niisugusena, nagu ta õn seda mõel
nud, vaid sellele surutakse peale eliidi/ametlik
tõlgendus. Samuti õn subaltern olukorras, kus
dominantne diskursus jätab talle küll valiku
vabaduse, mis aga õn näiline, kui ta tegelikult
saab valida ainult etteantud variandi (näiteks
enda põletamise surnud abikaasa tuleriidal)
või variantide vahel. Nii Obasanis kui kä Ahas
veeruse unes õn tütre narratiivi oluliseks funkt
siooniks väljendada ema vaikimise põhjusi ja
tütar teeb seda, tuues oma narratiivis esile ema
vaikimise taga olevad sügavamad ühiskondli
kud, kultuurilised ja ajaloolised põhjused.
Peale ema vaikimise seetõttu, et ta ei suuda
rääkida tuumakatastroofis temaga juhtunust
ja järgib kä kannatustest vaikimise aureeglit
jaapani kultuuris, tuleb Naomi narratiivis esile
veel üks raskesti hoomatav, aga seda sõnulsele
tamatum vaikimise põhjus. See ilmneb Kanada
immigratsiooniametnike kirjade kaudu tädi
Emilyle, mida Naomi loeb. Selgub, et Naomi
ema, kes õn Kanada kodanik, tahab 1949.
aastal Kanadasse tulla, mida püüab korraldada
Emily, kuid ema leiab end võimatute valikute
eest - selleks, et tulla Kanadasse tagasi oma
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bioloogiliste laste juurde, peaks ta hülgama
lapsendatud lapse. Kui emal lubatakse tagasi
tulla, ei tohi ta kaasa võtta väikest Chiekot oma nõo tütart, kelle vanemad Nagasaki pom
mitamises hukkusid -, sest laps õn Jaapani
kodanik, keda Kanada veel aastaid pärast sõda
endiselt kehtivate seaduste tõttu riiki siseneda
ei luba. Eriti formaalses stiilis vastuses Emilyle
“eeldatakse, et pr. Nakane ei soovi ette astuda
üksinda, jättes lapse Jaapanisse” (Kogawa 1994,
255).
M.-i narratiivist tuleb välja, et lisaks sot
siaalsest katastroofist põhjustatud traumale ja
häbile ei saa Vilma rääkida selle pärast, et tema
valikud naisena ja emana õn olnud pealesuru
tud. Kui M. õn ühelt poolt kriitiline seisukoha
suhtes, et olud sundisid inimesi nõukogude
ajal valetama, reetma ja võimudega koostööd
tegema, siis teisalt leiab M. tagasi vaadates oma
ema elu kujundanud sündmustele, milles emal
olid sageli ainult halvad, pealesunnitud vali
kud või ajendas valikut ainuke soov kuidagi
ellu jääda, et “Vilma muus kui surmas polegi
elanud. Selles surmas, millest saab jagu vaid
looma eluinstinkt. See vahe õn, et loomad oma
teguviise ei põhjenda, Vilma põhjendab” (Mih
kelson 2001,435). Kuigi M.-i ema mõistab oma
olukorda isegi liiga hästi, ei saa ta ei nõukogude
ajal ega kä Eesti Vabariigi taasiseseisvumise
järel oma kohutavat koormat kergendada, sest
õn asju, mida ei saa ajast hoolimata väljendada,
kuna see võimalus õn dominantses diskursuses
välistatud. Gyanendra Pandey märgib, et kõik,
kes õn subalterni tunnistusi kogunud või selle
materjaliga töötanud, õn olnud rabatud, kui
võrd kärbitud, fragmentaarsed ja vasturääki
vusi täis õn nii paljud subalternide kirjeldused.
Nende (eriti naiste) mälestused, kes elasid läbi
India jagamise, “õn hookaupa räägitavad lood,
või lood, mida ei saa rääkida: lood minimaa
lsete ressurssidega toimetulekust võimatutes
tingimustes, soovist surra, kuid tahtmisest
elada, ellujäämisest - ja püüdest panna kokku
uus elu - läbi paljude subjektipositsioonide ja

paljude narratiivide, milledest paljude käsikiri
õn vaevalt nende endi kirjutatud” (2000, 288).
See iseloomustab kä M.-i ema Vilma tunnis
tusi.
Nii Obasanis kui kä Ahasveeruse unes õn
Naomi ja M.-i narratiivis ema-tütre suhte
pöördepunktiks tütre äratundmine, et emalt
kõnelemise nõudmine õn tema piinamine.
Tütar asub selle asemel ema aktiivselt kuulama,
mille käigus tütar mõistab, et ema vaikimisel
õn palju keerulisemad tagamaad, kui ta õn aas
takümneid arvanud. Tütre suhe emaga teiseneb
kohati enesekeskse lapse omast, mille põhjuseks
õn nii suur valu, et ta omaenda minast alguses
kaugemale näha ei suuda, küpse naise suhteks
oma emaga, kes hakkab ema vaikimise põhjusi
väljendades mõistma olukordi, millesse ema
õn sattunud, ja valikuid, mida ta õn pidanud
tegema. Tütrest lähtuva ema-tütre suhte muu
tuse tähtsus seisneb selles, et tütar asub vaikimasunnitud subalternist emaga avatud dialoogi,
taastades suhte emaga ning viies selle isegi uuele
tasandile.
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lepanekute ja soovituste eest, mis õn aluseks käesole
vale versioonile.
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Sugu
virtuaalmaailmas1

Käesolevas artiklis vaadeldakse, kuidas
konstrueerivad noored Rate-võrgustikus üles
pandud fotodel oma virtuaalset sooidentiteeti
ning milliseid soospetsiifilisi tendentse võib
noorte visuaalses enesepresentatsioonis tähel
dada.

Andra Siibak
Teoreetilised lähtekohad

"Y Tlrtuaalmaailmas suhtlemine ja sealne
\/ enesepresenteerimine õn omandamas
V järjest suuremat tähtsust noorte iga
päevaelus. Kuna ainuüksi Rate.ee portaalil õn
operaatori sõnul üle 300 000 aktiivse kasutaja
(www.rate.ee, 2007), võib suhtlusportaalides
toimuv avaldada üha suuremat mõju noorte
identiteedi ja väärtushinnangute kujunemisele.
Uurimuse “Mina. Maailm. Meedia” andme
tel kasutab Eestis internetti igapäevaselt 69%
15-19-aastastest noortest (Runnel & Pruul
mann-Vengerfeldt 2004). Lisaks tavapärasele
e-posti ja MSN-i kasutamisele veedab noorem
põlvkond rohkesti aega erinevates netifoorumites ja jututubades. Nimetatud vanusegrupist
kasutab veebi tutvumiseesmärgil koguni 79%
ning rohkem kui pooled virtuaalselt kohtunu
test saavad uute tuttavatega kä vahetult kokku
(Runnel & Pruulmann-Vengerfeldt 2004). Noorte
suurt huvi interneti tutvumiskeskkondade vastu
kinnitas 2005. aasta oktoobris Tartu Ülikooli aja
kirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna poolt
läbi viidud uuring “Õpilased ja meedia”, millest
selgus, et kõige populaarsemaks portaaliks eesti
noorte hulgas õn sotsiaalne võrgustik Rate.ee,
mida kasutab 76% õpilastest (Siibak 2007).

Mitmed teoreetikud (Goffman 1979; Gauntlett 2002; Riesman 1966) õn väitnud, et massi
meedial õn tähtis roll sotsialiseerumisprotsessis
ning meediatekstid võivad olla vahendiks, mille
abil inimesed oma identiteete kujundavad.
Meedia poolt saadetud sõnumid annavad olu
lise panuse kä ühiskonna soolise süsteemi (“sex/
gender system \ Rubin 1975) taastootmisesse,
sest naiselikkuse ja mehelikkuse diskursuste
kujundajana püüab meedia luua pilti sellest,
milline peaks olema “tõeline mees” ja “tõeline
naine”. Douglas Kellner õn arvamusel, et mee
dias kajastatud materjal pakub head võimalust
sotsiaalse võrdlusmomendi tekkeks ning seeläbi
kä identiteedi formuleerimiseks (Kellner 1992,
148).
Festingeri (1954) sotsiaalse võrdluse teoo
riast tulenevalt tegelevad sotsiaalse võrdlemisega
eelkõige need inimesed, kes pole oma võimetes
ja arvamustes kindlad. Eriti olulised õn sõp
rade ja samavanuste arvamused teismelistele,
kes paljuski hindavad end lähtuvalt teiste (sar
naste) inimestega tehtud võrdlustest. Sotsiaalse
võrdlemise kasutamist õn esile tõstetud eeskätt
naiste puhul, kes võrreldes meestega kasutavad
enam enese defineerimist teiste inimeste kaudu
või teiste inimeste suhtes (Chodorow 1974,11).
Mitmed uuringud (Carlson & Jones 2001; Slater
& Tiggermann 2002; Davidson & McGabe 2005)
õn kinnitanud, et tihtipeale tegelevad sotsiaalse
võrdlusega just teismelised tüdrukud, hinnates
eakaaslaste najal oma välimust ja atraktiivsust.
Kä noormehed õn hakanud pöörama suuremat
tähelepanu oma keha ja välimuse eest hoolit
semisele, sest sarnaselt naiste kehadele õn kä

meeste kehad muutunud identiteediloome olu
liseks “projektiks”, mille kaudu rõhutatakse nii
oma erinevusi kui sarnasusi (Gill et al. 2005,23).
Teadmaks, millised õn ühiskonnas aktsepteeri
tud väärtused ja karakteristikud, tuleb inimesel
pidevalt kursis olla keskkonnast saabuva taga
sisidega (Boyd 2001). Eakaaslastelt ja sõpradelt
saadav tagaside mängib olulist rolli teismeliste
jaoks; sellele tuginedes konstrueeritakse enda
“mina-pilt”. Positiivne enesehinnang säilitatakse
seejuures pideva teiste ja enese jälgimise ning
võrdlemise tulemusena (Merskin 2006,5).
Zygmunt Baumani sõnul õn paljud grupid,
mille liikmeks inimesed tänapäeval saada taha
vad, elektrooniliselt vahendatud (Bauman 2004,
25). Sellistel virtuaalsetel kogukondadel õn mit
meid reaalse kogukonna tunnuseid, nagu inter
aktsioon, ühine eesmärk, identiteedi- ja kuulu
vustunne, mitmesugused normid ja kirjutamata
reeglid, mida võib saavutada osalejate väljaar
vamist ja tagasilükkamist kasutades (McQuail
2003). On/me-kogukondade erinevus tavakogukondadest seisneb nende ligipääsetavuses
ja avatuses. Samas tõdeb McQuail, et virtuaalkogukond pakub küll võimalusi sotsiaalsete ja
kultuuriliste tõkete ületamiseks, kuid võib neid
tõkkeid kä tugevdada, sest “need, kes soovivad
kuuluda küberkogukonda, peavad kohanema
selle normide ja reeglitega, et olla tunnustatud
ja aktsepteeritud” (McQuail 2003, 120). John
Matusitzi sõnul tuleb virtuaalmaailmas suhel
des enda “teated” erinevate märkide, ikoonide,
sümbolite ja emotikonide kasutamise teel nii
öelda “lahti harutada” ning jääda lootma vara
sema vastuvõtjaga ühise semiootilise kogemuse
peale, mis aitaks tal edastatud märke õigesti
lahti kodeerida (Matusitz 2005). Nagu “reaal
ses” elus, nii kä internetis soovivad inimesed
jätta teistele positiivset muljet ja võtavad vir
tuaalmaailmas omaks teatud kindlaksmääratud
rolle, eesmärgiga saada kaaslastelt soovitud vas
tust (Sannicolas 1997). Goffmani (1959) sõnul
luuakse rollide võtmise aluseks olevaid muljeid
interpreteerides kahte tüüpi märgilist tegevust:

verbaalset kommunikatsiooni ning mittever
baalset kommunikatsiooni, mille hulka kuu
luvad riietus, rüht, žestid, suurus, vanus, rassi
lised tunnused, välimus jne. Tihtipeale tuleb
soovitud reaktsiooni saamiseks läbi proovida
mitmeid erinevaid rolle ja lähenemisi. Internet
õn ideaalne paik erinevate identiteetidega män
gimiseks. Sherry Turkle’i (1995,180) arvates õn
internet postmodernses ühiskonnas muutumas
lausa “sotsiaalseks laboriks”, kus toimub pidev
eksperimenteerimine enese konstrueerimise ja
rekonstrueerimisega.
Vaatamata võimalusele oma identiteediga
mängida ja kasutada ükskõik millist virtuaalset
identiteeti näitavad uuringud (Albright 2001;
Schmitt & Buss 1996), et inimesed omistavad
endale virtuaalset identiteeti luues omadusi,
mida vastassugupool eeldatavalt väärtustab.
Isegi anonüümsetes jututubades eelistavad ini
mesed luua iseendast reaalse kujutluspildi, mis
ei erineks märgatavalt nende tajutud reaalsest
minast (Wallace 2002). Sama tendentsi kinnitab
uuring (Huffaker 8c Calvert 2005), mille koha
selt teismelised poisid, hoolimata identiteedimängu lõpmatutest võimalustest, püüavad end
võimalikult realistlikult portreteerida, avaldades
virtuaalmaailmas suhteliselt palju personaalset
informatsiooni. Kä uuringud veebipõhiste tutvumisteenuste osas õn leidnud, et mida enam
tajutakse näost-näkku kokkusaamise võimalik
kust, seda ausamad ollakse ja seda vähem peide
takse oma negatiivsena tajutud aspekte (Ellison
et al. 2006).
Shayla Marie Thieli sõnul lähtuvad nii
mehed kui naised internetis suheldes sellest,
kuidas nad tõlgendavad oma soorolli, s.t. seda,
mida nende kultuur õn neile õpetanud õigeks
(heteroseksuaalseks) soorolliks pidama (Thiel
2006, 182). Kä Lisa Nakamura leiab, et “vir
tuaalsed minad” õn tihti pelgalt patriarhaalse
“päris mina” pikendused ning isegi võimenda
vad soolisi stereotüüpe, mis õn levinud off-line
maailmas (Nakamura 2001, viidatud Dempsey
2005 järgi).

Rate-portaalis loodud kasutajate profiilid
loovad hea pildi sellest, kuidas interpreteeri
takse sugu ja soorolle tänases Eestis ning mil
lised õn tänapäeva eesti noorte ootused selles
valdkonnas.

Sotsiaalne võrgustik Rate
Eesti interneti suurim suhtluskeskkond,
sotsiaalne võrgustik Rate.ee avati 1. mail 2002.
aastal. Kuigi Rate õn eriti armastatud virtuaalne
vaba aja veetmise koht noorte inimeste hulgas,
pole portaal pelgalt teismeliste huviobjektiks.
Enam kui 300 000 aktiivset kasutajat annab tun
nistust sellest, et huvi “reiti” ja seal toimuva vastu
ilmutab pea iga kolmas eestlane (www.rate.ee).
Vaatamata sellele, et vastav number õn võetud
portaali kodulehelt ning sellesse tuleks suhtuda
teatava kahtlusega, õn Rate siiski kindlasti üks
kõige tihedamini külastatud internetilehekülgi
Eestis. TNS Metrix andmed kinnitavad, et Rate
õn Eesti kõige populaarsem vaba aja ja suhtlusportaal, mida külastab nädalas umbes 309 425
kuni 345 285 inimest (tnsmetrix.emor.ee).
Rate’i kasutajaks registreerumine ja profiili
loomine toob endaga kaasa hulgaliselt virtuaalmaailma hüvesid: saab üles riputada fotosid,
kommenteerida teisi kasutajaid, leida endale
väljavalitu või tutvuda jututoas, pidada päevi
kut ning sooritada mitmeid muid tegevusi, mis
kuuluvad lahutamatu osana noorte igapäeva
ellu. Populaarsemateks tegevusteks õn teiste
kasutajate hindamine ja kommentaaride and
mine. Kõigil pildiga kasutajatel õn õigus anda
punkte ning kirjutada kommentaare teiste por
taali kasutajate fotodele ning oodata samasugust
käitumist kä enda fotode suhtes.
Portaali tegijate sõnul motiveerivad noori
portaali kasutama kindlad soovid: “vajadus
suhelda, vajadus ennast näidata (sotsiaalne taga
siside), tutvuda ja ennast aktualiseerida (sot
siaalne eneseteostus), omada pidevat ülevaadet
ümbritsevast” (www.rate.ee). Kõik need Rate.
ee kasutamise põhjused leidsid kinnitust Tartu

Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
osakonna poolt läbi viidud küsitluses “Õpila
sed ja meedia 2005”, mis hõlmas enam kui 900
kooliõpilast. Keskkonna aktiivseid kasutajaid oli
küsitletud noorte hulgas 76%, kelle peamised
motiivid jagunesid nelja valdkonna vahel. 49%
küsitletud noortest oli loonud endale Rate’i
kasutajaprofiili eesmärgiga leida uusi sõpru ja
tuttavaid, 41% jaoks oli motivatsiooniks sõp
rade eeskuju. Sooviga saada kiirelt teada teiste
inimeste arvamusi ja hinnanguid enda kohta
ehk eesmärgiga leida sotsiaalset tagasisidet
registreerus Rate’i kasutajaks 32% noortest.
Veidi vähem, 31%, oli neid uudishimulikke, kes
põhjendasid oma registreerumist huviga teada
saada, millised inimesed Ratefis profiile omavad.
5% küsitletud noortest pidi tunnistama, et olid
endale profiili loonud, kuna nõustusid väitega
Kui sind ei ole Reitis, siis sind ei ole olemas”
(Siibak 2007).
Täna pole Rate enam ainuüksi internetiportaal, vaid omamoodi fenomen, bränd. Rate’i
kasutajad saavad koos pidutseda igakuistel
üritustel, nagu “Rate in Life”, “Club in Love”
või “Playground” ning endale kaaslast otsida
iganädalase raadiosaate kaudu (www.rate.ee).
Rate’i kasutajate enesetutvustusi ja väljavalituid
õn tutvustanud seltskonnaajakiri Just! ja armukolmnurki õn üritanud luua telesaade “Õige
valik”. Rate’is surfamisest õn saanud omamoodi
elustiil tuhandetele eesti noortele, kes selles iden
titeetide võrgustikus üritavad luua endale oma
mina”. Ühtlasi õn Rate’ist saanud suurepärane
abivahend, pakkumaks kuulumisvajaduse käes
vaevlevatele noortele nii visuaalseid kui tekstilisi
näpunäiteid ja vihjeid õige välimuse, trendide ja
harrastuste kohta.

Andmed ja metoodika
Uuring põhineb Rate’i portaali “Tähele
panuväärsete meeste TOP 100” ja “Tähelepa
nuväärsete naiste TOP 100” kasutajate fotode
analüüsil. Tähelepanuväärsemate” kasutajate

hulka kuuluvad need Rate.ee profiili omanikud,
keda teised portaali kasutajad peavad niivõrd
ilusaks, huvitavaks ja põnevaks, et nad lisatakse
enda “tähelepanu listi”. “Tähelepanu Iist” aitab
kiirelt ja mugavalt oma lemmikute uute fotode
ning lisatud infoni jõuda.
TOP-i jõudmine õn paljude reitikate jaoks
au küsimus, sest populaarsuse edetabelitesse
küündinud kasutajaid kutsutakse vaikides Ratei
eliidiks. Selleks, et Ratei hierarhias kõrgemale
tõusta, peab nägema palju vaeva enda presenteerimise tehnikate ja meetodite osas. Loomaks
ülejäänud kasutajate silmis põhjus oma profiili
taaskülastamiseks, tuleb pidevalt lisada uusi
fotosid ning täiendada profiili lisainfot (Saulus
2005; Roonemaa 2003). Paljud edetabelitesse
kuuluvad noored lisavad endast uue foto vähe
malt kord nädalas.
Käesolev uuring põhineb perioodil august
2005-veebruar 2006 Rate-portaali “Tähelepa
nuväärsemate” TOP 100 hulka kuulunud naiste
ja meeste esimesena kuvatavate fotode analüü
sil. Nimetatud ajavahemikus mahtus TOP 100
sekka 137 naist ning 144 meest. Analüüs basee
rub siiski 117 noormehe ja 105 neiu fotode
kodeerimisel, kuna 16 naist ja 19 meest olid oma
profiilid sulgenud ning 16 neiut ja 8 noormeest
olid eemaldanud analüüsihetkeks oma profiililt
kõik fotod.
Analüüsi objektiks valiti kõigi kasutajate
puhul nende kõige esimesena kuvatav foto, kuna
seeläbi luuakse esmamulje enda persoonist.
Läbi viidud kontentanalüüsi kategoo
riate loomise aluseks õn võetud erinevates
visuaalanalüüsi teooriates kasutatud lähene
misi. Peamiste autorite hulka, kelle kontsept
sioonidest lähtudes kodeerimisjuhend üles
ehitati, kuuluvad Kress ja van Leeuwen (1996),
Goffman (1979), Umiker-Sebeok (1996), Kang
(1997) ja Bell (2001).
Günther Kressi ja Theo van Leeuweni kuju
tiste lugemise teooria tuleneb sotsiaalsemiootika traditsioonist ning lähtub eeldusest, et iga
märgi või sõnumi taga õn selle looja huvid,

motivatsioon ja ideoloogia (Hodge 8c Kress
1988). See eeldab, et foto või layout õn kultuu
riliselt kodeeritud ning et sõnumi autor valib
semiootilise koodi, millel õn kommunikatiivset
potentsiaali. Kressi ja Leeuweni (1996) kohaselt
õn tähendus kodeeritud piltide struktuuri näi
teks representatsiooni vormi, inimeste, objek
tide ja maastike esitluse, kompositsiooni, kuju
tise modaalsuse ja meediumi kaudu. Struktuur
annab tähenduse interaktsiooni mustritele, mille
abil mõtestatakse pildi tegija ja vaataja vahelisi
suhteid (Kress 8c Leeuwen 2002, 15). Meetod
võimaldab mõtestada, kuidas lääne ühiskonna
inimesed edastavad ja loovad tähendusi visuaal
sete elementide paigutuse kaudu. Kressi ja van
Leeuweni teooriaid arendas kontentanalüüsi
kategooriateks edasi Philip Bell (2001), kelle
interpretatsiooni visuaalsest grammatikast õn
samuti käesolevas uurimuses kasutatud.
Uuringule õn olulise panuse andnud kä
Ervin Goffmani (1976) teooriad, mis näitasid,
kuidas reklaamid aitavad konstrueerida naise
ja mehe ideaale. Goffmani sõnul portreteerivad reklaamid naisi väga stereotüüpsel moel,
näiteks positsioneerides neid tihti nii füüsiliselt
kui psüühiliselt meestest allapoole. Goffmani
ideed õn avaldanud suurt mõju paljudele soouuringute ja visuaalse analüüsiga tegelevatele
uurijatele (Kang 1997; Umiker-Sebeok 1996;
Rohlinger 2002; Lindner 2004; Hovland et al.
2005; Baker 2005 jt.).
Minu uurimuse eesmärk oli analüüsida,
kuidas konstrueerivad noored Ratei fotodel
oma soolist identiteeti ning milliseid meetodeid
nad kasutavad, lootuses pälvida teiste kasutajate
tähelepanu ja tõsta oma populaarsust. Peamised
kodeerimiskategooriad, millel artiklis peatun,
õn Sotsiaalne Distants, Käitumine, Näoilme,
Tegevuspaik, Osalejad ja Tegevused. Alljärgne
valt toon ära kontentanalüüsis kasutatud kate
gooriate selgituse ning põhjendan nimetatud
kategooriate valikut.
Sotsiaalse Distantsi kategooria tuleneb
Edward T. Halli sotsiaalse distantsi teooriast

Pakkumine - pildistatava ja vaataja vahel
puudub silmside. Fotografeeritav seega
pakub ennast vaatamiseks, kuid ise vaatajat
ei vaata. Kontaktivõtmine läbi silmsideme
puudub;2
Pakkumine/ideaal - kujutatud isik pakub
end mingi klassi või omaduse idealiseeritud
näidisena. Kujutatav õn tugevasti objektistatud ja vaadatav ning ei soovi vaatajaga inter
aktsiooni astuda;3
Nõudmine - pildistatav vaatab pildi vaa
tajat (s.t. vaatab pildistamise hetkel kaa
merasse) ja soovib temaga seeläbi kontakti
astuda. Toimib silmside, mis õn suhtluse
aluseks. Nõudmisel oma omakorda kolm
alaliiki:

(1966), mille kohaselt inimesed omavad enda
ümber nähtamatuid piire, mis jagavad nende
ümber oleva ruumi vöönditeks. Piirist lähemale
lubatakse tulla ainult teatud inimestel teatud
situatsioonides (Kress & Leeuwen 2002, 124).
Distantsivalikul õn oluline see, kuidas inimene
end suhtluse ajal tunneb. Hall eristas kauguse
4 põhifaasi: intiimne (■intimate distance), isiklik
(personal distance), sotsiaalne (social distance)
ja ühiskondlik distants (public distance), milles
omakorda käsitles nii lähi- kui kaugfaase (Hall
1966/1990).
Halli (1966) ideesid saab kasutada kä fotode
analüüsil, kus võib eristada järgnevaid distantsi
vorme (Kress & Leeuwen 2002).
•

Intiimselt distantsilt näeme ainult inimese
pead või nägu;
• Lähedaselt personaalselt distantsilt näeme
nägu ja õlgu;
• Kaugelt personaalselt distantsilt näeme ini
mest pihast ülalpool;
• Lähedaselt sotsiaalselt distantsilt näeme
tervet inimfiguuri;
• Kaugelt sotsiaalselt distantsilt näeme tervet
inimfiguuri, mille ümber õn kä vaba ruumi,
• Avalikult distantsilt näeme vähemalt nelja
või viie inimese ülakeha.
Eelnevates uuringutes (Levesque & Löwe
1999; Price-Rankin 2001) õn leitud, et võrreldes
meestega õn naiste fotodel suurem kehaprominents ning vähem tähelepanu õn pööratud
naiste näole. Käesolevasse uuringusse lisati Sot
siaalse Distantsi kategooria selleks, et kontrol
lida, kas hüpotees erinevast “näo prominentsusest” (face-ism) peab paika kä Rate i tähelepanu
väärsete noorte fotode analüüsis.
Käitumise kategooria õn loodud Kressi ja
van Leeuweni (1996, 2002) ning Belli (2001)
kujutise lugemise meetodile põhinedes ja
viitab sellele, kuidas pildistatav suhestub vaa
tajaga. Kategooria jaguneb järgmiste alajao
tuste vahel;

o

Nõudmine/ühtekuuluvus (võrdsus) modell vaatab naeratades samalt kõrgu
selt otse foto vaatajat. Tegemist õn inter
aktsiooniga, mis viitab vaatava ja vaataja
võrdsusele;
o Nõudmine/allutamine - modell vaatab
kaamerasse ülevalt alla, ei naerata. Tege
mist õn kujutatava tegelase võimuposit
siooniga;
o Nõudmine/võrgutamine - modell vaatab
kaamerasse alt üles, pea kallutatud, nae
ratades või huuli prunditades/paotades.
Tegemist õn vaataja võimupositsiooniga.

•

Muu.

Eraldi kategooriana vaadati veel fotodel
jäädvustatud näoilmeid. Varasemad uuringud
õn näidanud, et mehed naeratavad fotodel har
vemini kui naised ning naised kallutavad nae
ratades oma pead sagedamini kui mehed (Mills
1984; Ragan 1982; Dodd et al. 1999; Hall et al.
2001). Mõlema tendentsi paikapidavust sooviti
uurida kä Rate’i tähelepanuväärsemate noorte
fotode puhul. Eraldi vaadeldi, kas persoon fotol
naeratab, õn tõsine, teeb erinevaid grimasse või
varjab suu sootuks.

Mitmed varasemad massimeedia uuringud
(Fejes 1992; Vigorito & Curry 1998) õn tõde
nud, et mehi kujutatakse pigem väljas (outdoors) või tööga seotud kohtades. Sellise kujuta
mise aluseks õn traditsiooniline ja stereotüüpne
arusaam, et privaatsfäär (ehk kodu, perekond,
suhted) õn naiste pärusmaa ning haakub naise
likkusega, samas kui avalikku sfääri ehk kodust
väljapoole jäävat tegevuskeskkonda seostatakse
mehelikkusega. Samas, tänu traditsioonilisele
loodus-kultuur vastandusele õn naiselikkust
tihti seostatud loodusega (Ortner 1974). See
tõttu kujutatakse näiteks reklaamfotodel naisi
sageli just looduses (Lukas 2006). Samuti õn
levinud naiste kujutamine dekontekstualiseeritult ehk kohtades, mida õn raske seostada mingi
konkreetse tegevusega. Vanade soostereotüü
pide kehtivuse testimiseks 21. sajandi virtuaalkeskkonnas lülitati Tegevuspaiga kategooria
(Umiker-Sebeok 1996) kä antud uuringusse.
Tegevuspaiga all mõeldi käesolevas uuringus
kohta, kus foto õn jäädvustatud, nagu kodune
keskkond (korter, magamistuba, köök, vanni
tuba jne.), avalik koht (kool, kontor, ööklubi,
kohvik jne.), loodus (mets, rand, park jne.), linnaruum (tänavad, hooned jne.) ja dekontekstaliseeritud foto.
Osalejate kategooria lisati uuringusse, kuna
sooviti uurida, kellega või millega noored ennast
fotodel näitavad. Kategooria lisamine lähtus
eeldusest, et pildile valitud osalejad või siis üksi
poseerimine kannab fotol kindlat eesmärki ja
tähendust. Näiteks kena tütarlapse või noorme
hega koos poseerimine võib viidata kontoomaniku atraktiivsusele vastassoo hulgas, üksi posee
rimine võib luua konnotatsiooni persooni valla
lisusest, auto või mootorratta kõrval poseerimine
viidata stereotüüpselt mehelikule loomusele jne.
Nimetatud kategooria alajaotuste alla kuulusid
järgmised valikud: üksi, koos meessoost/nais
soost sõbraga, sõprade grupiga, lastega, koduloo
maga, mitteelusa objektiga. Viimase puhul läks
koos poseerimine arvesse juhul, kui inimesel oli
füüsiline side objektiga (nt. inimene poseerib,

seistes jalaga palli peal) ja oli selge, et ese oli pildil
eesmärgipäraselt, mitte juhuslikult.
Tegevuste kategooria abil vaadeldi, millistes
tegevustes õn noored fotodele jäädvustunud.
Aktiivsete tegevustena läksid arvesse sportlikud
(korvpall, jalgpall, rulatamine jne.), meelelahu
tuslikud (laulmine, tantsimine, pilli mängimine
jne.), romantilised (kallistamine, suudlemine
jne.) ning igapäevased tegevused (telefoniga
rääkimine, söömine, joomine, televiisori vaa
tamine jne.). Passiivseks tegevuseks loeti liht
salt kaamera ees poseerimist. Kategooria lisati
uuringusse sooviga vaadelda, kas noored soo
vivad end näidata ning tutvustada läbi lisate
gevuse või eelistavad üksnes passiivset enese
näitamist.

Uurimistulemused
Sooneutraalsed poseerimistaktikad
Tegevuspaiga valik õn üks esmaseid ja olu
lisemaid otsuseid, mis tuleb Rate’i jaoks fotosid
tehes selgeks mõelda. Paljud noored korralda
vad koguni fotosessioone, lootuses Tegevus
paiga valikuga lisada enda persoonile täiendavat
võlu ja omapära. Uuringu tulemused näitavad,
et tähelepanuväärsed noormehed ja neiud eelis
tasid enamasti poseerida avalikes kohtades 56% tüdrukute ja 67% noormeeste piltidest oli
tehtud kas looduses või linnapildis. Kõige enam
fotosid olid noored teinud looduses (metsas,
rannas, mägedes, karjamaal või mõne veekogu
taustal). Noormeeste puhul moodustasid loo
duses pildistatud fotod 44%, tüdrukute puhul
35% fotode koguarvust. Kümnel juhul (10%)
võis nii noormehi kui neide leida fotodel ööklu
bis tantsimas, baaris/restoranis istumas või
kontoris töötamas. Üheteistkümnel fotol (11%)
poseerisid tüdrukud linnamelu keskel - pursk
kaevu või monumendi taustal, pargis istumas
või tänaval autosse hüppamas. Poiste puhul oli
linnapildis tehtud fotode koguarv veidi suurem,
moodustades 13% kõigist fotodest.

Privaatsfääris tehtud fotode arv oli mõlema
sugupoole puhul võrdlemisi väike — vaid 18%
tähelepanuväärsetest poistest ja 17% tähelepa
nuväärsetest tüdrukutest kasutas oma tegevus
paiga valikul privaatsfääri kuuluvaid asukohti.
Siiski tuleb mainida, et privaatsfääris tehtud
fotode puhul lubavad noored uudishimulikul
vaatajal heita pilku nii oma elutuppa, magamis
tuppa, kööki või koguni vannituppa sel ajal, kui
nad ise õn duši all. 25% kõigist naiste ja 15%
kõigist meeste fotodest tuli aga kategoriseerida
dekontekstualiseeritud fotode kategooriasse,
kuna foto tegevuspaika polnud võimalik kind
laks määrata.
Mõlemad sugupooled eelistasid fotodel
silmanähtavalt üksinda poseerimist. Naised
poseerisid fotodel üksinda koguni 73%-l juhtu
dest, meeste puhul moodustasid üksinda posee
ritud fotod 56% koguarvust. Kaaslastest eelista
sid nii noormehed kui neiud näha enda kõrval
naissoost sõbrannat või tüdruksõpra (meeste
hulgas 14%, neidude seas 8%). Meessoost sõb
raga poseerimine polnud seevastu kuigi levi
nud ei naiste (4%) ega kä meeste (5%) hulgas.
Lastega koos tehtud fotosid sattus valimisse
veelgi vähem - meeste puhul 3%, naiste puhul
4% koguvalimist. Sama palju (3%) oli mõlema
soo esindajate kontodel fotosid, kus kontooma
nikku oli pildistatud ainult naistest või meestest
koosneva grupi keskel. Noormehed (6%) olid
veidi agaramad poseerima koos mõlemast soost
sõpradega kui neiud (3%). Veidi rohkem leidus
fotosid, kus inimesed olid pildil taustaks - mees
tel 9%, naistel 4%.
Kolmas ühine enesepresenteerimise stra
teegia, mida kasutasid nii tähelepanuväärsed
mehed kui naised, kuulus Tegevuste kategoo
riasse. Nii noormehed kui neiud tegelesid foto
del peamiselt ainult poseerimisega. Koguni
70% meeste fotodest ja 83% naiste fotodest
kujutasid üksnes kaamerale poseerivaid noori.
Noormeeste teine fotodel tehtav lemmiktegevus
kuulus ühisnimetaja “igapäevased tegevused”
alla: 14%-1 poiste fotodest võis kontoomamkke

näha telefoniga rääkimas, söömas, televiisorit
vaatamas või kellegagi vestlemas. Tüdrukute
puhul oli igapäevaseid olmepilte veidi vähem —
9%. Tüdrukutega võrreldes olid valimisse sattu
nud noormehed fotodel aktiivsemad nii meele
lahutuslike, sportlike kui romantiliste tegevuste
harrastamise poolest. Näiteks tegelesid poisid
7%-l fotodest mõne meelelahutusliku tegevu
sega, nagu laulmine, pillimäng, tantsimine vms.
Sama palju (8%) pilte kujutas neid romantilise
malt aega veetmas, nt. tüdruksõbraga kallista
mas või suudlemas. Seevastu tüdrukute jaoks ei
tundunud kumbki tegevus pildile jäädvustami
seks piisavalt atraktiivne. Valimisse ei mahtunud
ainsatki fotot meelelahutusliku harrastusega
tegelevast neiust ja kä romantikat olid tüdrukud
enda presenteerimisel kasutanud ainult 2 korral
(2%). Fotod sportlikest tegevustest, nagu näi
teks pallimängud, rulatamine, aeroobika vms.
polnud kummagi soo esindajate seas levinud.
Nii leidus spordiga tegelevatest poistest vaid
3 fotot (3%) ning tüdrukutest kõigest 2 fotot
(2%).
Soospetsiifilised poseerimistaktikad
Analüüs näitas, et sugudevahelised erine
vused poseerimistaktikates ilmnevad Sotsiaalse
Distantsi, Käitumise ja Näoilme kategooriates.
Kõige suuremad erinevused tulid fotodel
esile Käitumise kategooriat võrreldes. Enamik
tähelepanuväärseid naisi oli end fotodele posee
rima sättinud nii, et foto vaataja jäi võimuposit
sioonile. Koguvalimis oli 42 fotot (41%), mida
võis liigitada Nõudmise/Võrgutamise kategoo
riasse. Sellistel fotodel poseerivad naised mõju
sid oma naeratava näo ja kergelt küljele kallu
tatud peaga üheaegselt nii kutsuvalt kui veidi
õrritavalt. Noormehed kasutasid oma fotodel
ülalmainitud strateegiat harva: samasugust
ilmet võis kohata kõigest 11 fotol (9%). Meeste
pilke võis kõige enam klassifitseerida Pakkumise
(21%) ja Pakkumise/Ideaali (21%) kategooria
tesse. Naistest (10%) enam kasutasid mehed
(18%) kä Nõudmise kategooria alla langevat

näoilmet ehk vaatasid tõsisel pilgul otse kaa
merasse. Noormehed (16%) ja neiud (17%)
kasutasid ühepalju Nõudmise/Ühtekuuluvuse
kategooriasse kuuluvat käitumist.
Analüüs tõi esile suured erinevused kä
fotodel esinevate näoilmete valikus. Võrreldes
meestega naeratavad naised fotodel tunduvalt
rohkem. Naised poseerisid naeratava näoga
67 fotol (65%); seevastu naeratavaid mehi oli
piltidel ainult 24%. Noormehed olid fotodel
enamasti tõsiste nägudega (46%), tõsise ilmega
tüdrukuid oli piltidel vaid 16%.
Vaatamata sellele, et nii poiste (30%) kui
tüdrukute (30%) puhul oli eelistatud poseerimiskauguseks personaalne distants4, ilmnesid
suurimad sugudevahelised erinevused läheda
selt personaalselt distantsilt poseeritud fotode
koguarvus. Lähedaselt personaalselt distantsilt,
millega seostatakse impersonaalseid suhteid,
oli oma fotod teha lasknud 28% naistest. Tervet
mehe figuuri oli seevastu näha 15%-1 fotodest.
Siiski kasutasid mehed enda presenteerimisel
naistest rohkem avalikust kaugusest pildistatud
fotosid - noormeeste puhul moodustas selliste
fotode koguarv 11%, naiste puhul 3% koguvalimist.

Diskussioon
“Tähelepanuväärsemate meeste” ja “Tähe
lepanuväärsemate naiste” TOP 100 fotode
analüüs näitas, et paljuski õn noored jäänud
kasutama varasemate meediauuringute poolt
kinnitust leidnud sooidentiteedi konstrueeri
mise tehnikaid. Tuttavaid, vahel isegi stereo
tüüpseid lähenemisi kasutades püüavad noored
luua endast vastassoo jaoks võimalikult ahvat
leva ja huvipakkuva pildi. Igapäevases elus läbi
proovitud naiselikud võrgutusnipid ja mehelik
bravuuritsemine võetakse kasutusele kä vir
tuaalmaailmas ehk tuleb nõustuda väitega, et
“kübermaailm pole mitte niivõrd “päris maa
ilma” paralleel, vaid üks selle üha olulisemaks
muutuv dimensioon” (McRae 1997,73).

Siiski ei haaku kõik fotodel kasutust leidnud
võtted traditsiooniliste soorollidega. Nii näiteks
hoiavad 21. sajandi tütarlapsed virtuaalmaail
mas ennast presenteerides kiivalt privaatsfää
rist eemale ja eelistavad ennast näidata vabas
looduses või argises linnapildis. Need ilmselgelt
seriaali “Seks ja linn” fiktiivsete naistegelaste
käitumisest mõjutatud neiud ei jäta endast kä
Rate’i fotode jaoks poseerides kodusistuva leebe
naisukese muljet, vaid õn seikluste ning põne
vuse otsingul valmis ronima nii mäe otsa kui
kihutama skuutriga avamerele. Noormehed
õn seevastu jäänud truuks poseerimisele juba
ammusest ajast (vrdl. Vigorito 8c Curry 1998)
traditsioonilise mehelikkusega seotud paikades,
näidates ennast samuti pigem väljas või tööga
seotud kohtades. Lisaks hegemoonilisest mas
kuliinsusest õhkavatele fotodele, kus võime näha
poisse palja ülakehaga sepikojas rauda tagumas,
jõusaalis kangi tõstmas või mõne luksusauto
kõrval poseerimas, õn üllatavalt palju kä pilte,
kus noormehed õn traditsioonilise ürgmeheliku kesta vahetanud välja pigem 21. sajandi
metroseksuaalile omase romantilisema olemuse
vastu: tänapäeva südametemurdjat võib kohata
unistaval pilgul kaugusse vaatamas, päikeseloo
jangu taustal kaamerasse naeratamas või pargis
sügiseste lehtedega mängimas. Seega saab väita,
et osade tähelepanuväärsete noormeeste foto
delt vaatavad vastu pehmed ja traditsiooniliselt
“mittemehelikeks” peetavad väärtused.
Analüüs näitas kä, et mõlemad sugupooled
tunnevad vajadust presenteerida üksnes ise
ennast, eelistades fotodel üksinda poseerimist.
Ratefis levinud ekshibitsionismi võib põhjen
dada ehk portaali funktsiooniga tutvumis- ja
kohtingukohana, sest vastavalt varasematele
uuringutele (Schmitt 8c Buss 1996) poseeritakse
piltidel üksinda, signaliseerimaks vallalisust ja
seksuaalset kättesaadavust. Nimetatud taktikat
õn eriti edukaks ning efektiivseks peetud naiste
puhul, kelle eesmärgiks õn leida lühiajalisi suh
teid (Schmitt 8c Buss 1996). Samas edastavad
poisid ja noormehed üksinda poseerides kä

autonoomsuse signaali, mida juba 1970. aas
tate teedrajavatest reklaamiuuringutest alates
õn stereotüüpse aspektina meeste kujutamisele
omistatud (Fejes 1992). Teise suurema grupina
olid esindatud sellised noormeeste fotod, kus
poisid poseerisid koos mõne kena neiuga. See
leid võib ühest küljest veelgi kinnitada teiste
uurijate tulemusi, mille kohaselt nn. Mr Nice
Guy-tüpaaž — hoolitsev meesterahvas, kes kal
listab või suudleb fotol oma tütarlast - õn muu
tumas trendiks ning leiab vastassoo hulgas väga
positiivset vastuvõttu (Mazzarella 2006). Teisalt
kasutasid tütarlapsed noormehe kõrval tehtud
fotosid oma profiili esifotodena isegi harvem
kui mehed, lõhkudes seeläbi stereotüüpset
arusaama, et naine defineerib oma positsiooni
ja kogu ühiskond tema rolli naise kõrval oleva
mehe (abikaasa, kallima, isa vms.) kuju kaudu.
Sarnaselt üksinda poseerimisele eelistavad
nii naised kui mehed tegevusetult kaamera ees
seista. Passiivsus, mida traditsiooniliselt õn alati
seostatud naiselikkuse ja naistega, õn Rate’i
fotodel saanud osakeseks meeste käitumismal
list. Naised, keda varem seati ainult “meheliku
pilgu” (Mulvey 1975) objektiks, õn nüüd kä ise
“vaataja” positsioonil, sest mehedki esitlevad end
Rate’i fotodel vaatamise objektidena. Tähelepa
nuväärsete meeste ja naiste hulka jõudnute jaoks
tundub olevat oluline enda presenteerimine
ning täiendavat lisatähendust mõne tegevuse
harrastamise najal enda persoonile anda ei soo
vita. Passiivselt kaamera ees poseerivad noored
kinnitavad ehk ühtlasi reitikate seas levinud
arusaamu, et Rate’i jaoks foto tegemine õn juba
iseenesest sündmus omaette ning juhuslikud
kaadrid Rate’i profiilile ei jõuagi. Noormeeste
fotosid vaadates mõjus mõnevõrra üllatavalt
traditsiooniliselt mehelike tegevuste, nagu näi
teks sportimise, minimaalne kasutamine soolise
enesekuvandi loomisel. Rohkem leidus profiili
del fotosid, kus noormehi võis näha kallistamas
või teisi romantilisi tegevusi harrastamas ehk
tegemas midagi, mida õn pigem peetud naistele
omaseks ja harjumuspäraseks.

Varasemate uuringute (Dodd et al. 1999;
Hall et al. 2001) tulemustega haakub kä Rate’i
fotode analüüsil saadud leid, mis kinnitab, et
noormehed naeratavad fotodel märgatavalt
harvemini kui neiud. Näiteks koolide ja ülikoo
lide aastaraamatuid analüüsinud Mills (1984) ja
Ragan (1982) leidsid, et oma domineerivusele
apelleerides naeratavad mehed fotodel vähem
kui naised ja kallutavad oma pead vähem kui
naised. Goffmani lähenemist (1979) kasutanud
Masse ja Rosenblum (1988) uurisid seevastu
soo ja keha representatsiooni kolme meestele
ja kolme naistele suunatud ajakirja 564 trüki
reklaami näitel ning leidsid, et mehi portretee
rib pigem domineerivana, vähem naeratavana,
vähem teineteist, ennast või asju puudutavana
ning enamjaolt otse vaatajale (ja mitte teisele
mehele) silma vaatavana (viidatud Fejes 1992,16
kaudu). Kä Ratei fotodel püüavad noormehed
enamjaolt kinni hoida traditsiooniliselt mees
tele omaseks saanud käitumismallidest, vastan
dades oma tõsise ilmega meestele omast emotsioonitust ja vaoshoitust naistele omase siira
emotsiooni ja avala käitumisega. Tüdrukud olid
fotodel poseerides oskuslikult rakendanud oma
naiselikku võimet luua endast ühteaegu siiras
ning samas võrgutavalt ja ahvatlevalt mõjuv
naisekuju võluva naeratuse ja kerge pea küljele
kahutusega. Tavaliselt moe-ja naisteajakirjade
esikaanel ilutsevate naiste poseerimistaktikaks
peetava Pakkumise/Ideaali kategooria (Bell
2001) alla kuuluv käitumine oli Rate’i fotodel
üsna menukas mõlema soo hulgas. Nii paljud
tütarlapsed kui noormehed ei otsinud oma esifotol vaatajaga kontakti, vaid eelistasid suunata
pilgu vaatajast impersonaalselt kõrvale.
Fakt, et mõlemad sugupooled kasutasid
poseerimiseks kõige rohkem personaalset dis
tantsi, võib olla üks põhjus, miks Ratei fotodel
kujutatud inimkehad ei kinnita selgesõnali
selt varasemate näo prominentsust uurinud
analüüside tulemusi. Näo prominentsuse ten
dentsi (Archer et al. 1983, viidatud Levesque &
Löwe 1999 kaudu), mis tähistab näo suhtelist

proportsiooni, võrrelduna nähtaval oleva ke
haga, hakati kutsuma face-isniiks. Erinevate
uuringute (Levesque & Löwe 1999; Price-Rankin 2001) tulemused näitavad, et meeste puhul
õn fotodel näo prominentsus suurem kui nais
tel. Teisisõnu, naiste fotodel õn fookuses pigem
naise keha kui nägu, seevastu kui meeste fotod
rõhutavad pigem meeste nägu ja pead. PriceRankin (2001, 15) õn seetõttu isegi väitnud, et
“olulised identiteedi aspektid paiknevad sugu
del anatoomiliselt erinevates kohtades”. Rate’i
fotode võrdlus näitab, et fotosid, kus näeme
ainult meesterahva pead või õlgu, õn 26%,
võrreldes naiste samalaadsete fotode 21%-ga.
Vaatamata sellele, et täispikkuses naisekeha või
pihast ülevalt poolt pildistatud naisekeha oli
näha koguni 79%-l fotodest, oli kä noormeeste
kehade eksponeerimine Rate’i fotodel laialdaselt
levinud (75% koguvalimist). Meeste üha suure
nevat keskendumist oma keha eksponeerimisele
võib ilmselt seletada meeste hulgas aina süve
neva kehakultusega, mille kohaselt 21. sajandi
“projekti” staatusesse tõusnud mehekeha õn
muutunud samasuguseks sotsiaalse kapitali
ammutamise sümboliks kui naiste kehad (Gill
et al. 2005). Kuigi meeste näo prominentsus
ehk lähivõttes fotode koguarv oli endiselt pisut
suurem kui naiste puhul, võib suurenenud huvi
lähikaadrite vastu kä naiste seas tähistada suure
mat julgust ja tahet rõhutada selliseid omadusi,
nagu ambitsioonikus, intelligentsus ja domi
neerivus, mida õn varem seostatud eelkõige
meessooga (Archer et al. 1983, viidatud Costa &
Bitti 2000, 300 järgi).

Kokkuvõtteks
Virtuaalne maailm õn muutunud teiseks
koduks paljudele noortele, kes loodud vir
tuaalse “mina” abil loodavad leida uusi sõpru,
tuttavaid ja isegi elukaaslasi. Interneti muljemajandus kujutab endast “reaalses” elus juba läbi
proovitud võtete mängulisemat taaskasutusvõimalust, kus vastavalt operatiivselt saadud taga

sisidele õn võimalik muuta nii oma käitumist,
suhtumist kui välimust. Tavameedia abil omaks
võetud soostereotüübid ja käitumisnormid õn
selles protsessis üheaegselt nii pärssivaks kui
inspireerivaks teguriks, sest sotsiaalne võrdle
mine annab olulisi eeldusi nii ühtekuuluvus
tunde tekkeks kui omanäolisuse säilitamiseks.
Paljud Ratefi tähelepanuväärsemate noor
meeste ja neidude TOP 100 hulka kuulunutest
õn jäänud oma virtuaalse soolise identiteedi
konstrueerimisel truuks tavapärastele soonormidele ning ootustele. Sellest hoolimata võib
siin-seal täheldada vargsi ilmnevaid muutusi nii
soonormatiivide purunemise kui rolliootuste
teisenemise osas. Nii ei pelga näiteks tähelepa
nuväärsete meeste hulka kuulunud noormehed
fotodel pehmemate väärtuste rõhutamist ning
romantilise ja metroseksuaalse mehetüübi kuju
tamist. Traditsiooniliselt tõsise näo taha varju
des püütakse pildi tausta ja osalejate valikuga
edasi anda kord ürgselt macho-mehelikke või,
vastupidi, “moosipoisilikke” jooni. Noormeeste
fotode puhul paistab eriti silma soov ja oskus
muutuda. Vastavalt saadud kommentaaridele ja
hinnangutele üritatakse uute või läbiproovitud
võtete juurde naastes leida teiste kasutajate poo
lehoidu ning toetust, mis aitaks säilitada juba
kätte võidetud staatust Rate’i eliidi hulgas.
Rate’i tähelepanuväärsemate naiste hulka
kuuluvad tütarlapsed õn seevastu selgelt mõju
tatud uue ajastu seriaali “Seks ja linn” fiktiivse
naisekuju julgest, aktiivsest ja kompleksivabast
eeskujust. Nad poseerivad küll stereotüüpselt,
kord oma seksapiilile, siis jälle malbele olemusele
rõhudes, kuid kodune privaatsfäär jääb nende
virtuaalse minapildi jaoks liialt kitsaks. Pigem
loovad need tähelepanuväärsemate naiste fotod
mulje iseseisvatest, ambitsioonikatest ja võrgutajalikest naisolevustest, kes eelistavad pigem
kättesaamatu femme fatalei rolli kui unelevalt
mõne noormehe käte vahel poseerimist.
Samas mõjuvad 21. sajandi noored ühtviisi
passiivselt. Peale ilusa välimuse ning erine
vate poseerimispaikade ja -pooside valimise ei

tõmba need noored endale tähelepanu ühegi
lisategevuse harrastamisega. Nii nagu seltskon
naajakirjanduses nähtud glamuurfotodel, nii
õn kä Rate’i fotodel kõige olulisemaks jooneks
enese näitamine.
Virtuaalne eneseturustamine õn muutunud
kiiresti omaette trendiks ja ajaviiteks. Internetist
õn saanud märkamatult koht, mis võimaldab
ootamatult kergelt ja mugavalt mängida oma
identiteedi ja sooliste stereotüüpidega, neid
kord kinnistades, kord murdes. Portaali Rate.ee
fotod annavad hea ülevaate sellest, millised õn
praegused ja tulevased trendid meie noorte soo
lises mõtlemises, millised müüdid õn unustatud
ning millised õn jätkuvalt au sees.

Märkused
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4

Artikkel õn valminud ETF-i grandiprojekti “Lapsed
ja noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas”
(nr. 6968) toetusel.
Tihtipeale püütakse antud kategooria puhul jätta
piltidel muljet juhuslikkusest. Siia kuuluvad näiteks
pildid, kus fotografeeritav õn tabatud midagi tege
mas ja ta pole pildistamishetkeks spetsiaalselt val
mistunud.
Tüüpiliselt langesid antud kategooriasse pildid, kus
pildistatav oli suunanud pilgu kaugusesse või vaatas
sihilikult vaatajast mööda.
Näha õn inimene pihast ülevalt poolt.
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“Ei maksa seda
isatamist väga üle kä
pingutada”.
Lapsevanemate
isapuhkusest
loobumise
diskursused
Marion Pajumets

■ i esti kuulub nende riikide hulka, kus väirH kelaste emad-isad saavad ise otsustada,
A «/kas ja kuidas nad lapsehoolduspuh
kust omavahel jagavad. 2004. aasta jaanuaris
kehtima hakanud vanemahüvitise süsteem
andis kuue kuni umbes viieteistkümne kuu
vanuste laste isadele emadega võrdse võima
luse eemalduda tööelust lapsehoiu kasuks,
saades selle eest hüvitist, mis reeglina kattub
nende varasema sissetulekuga (vt. Vanemahü
vitise seadus 2003). 2008. aasta alguses raken
dus Vanemahüvitise seaduse muudatus, mis
pikendab hüvitise maksmise perioodi nelja
kuu võrra ja lubab isadel seda võtta juba laste
70 päevaseks saades (Sotsiaalministeerium
2007). Seega kasvas veelgi hoolduspäevade
hulk, mille jagamise sugudevaheline võrdsus
või ebavõrdusus, konservatiivsus või uuemeelsus otsustatakse iga pere sees, ilma väljastpoolt
tulevate ettekirjutusteta.

Väikese Eesti nii tasu suuruse kui kä tasus
tatud aja pikkuse poolest silmapaistva helde
vanemahüvitise süsteemi peamine eesmärk õn
pöörata laulva revolutsiooni järel negatiivseks
muutunud iive (vt. nt. European Commission
2007a; European Commission 2007b) posi
tiivseks. Poliitikakujundajad mõistsid, et taas
iseseisvuse alguses tekkinud demograafiliste
trendide jätkumisega kaasnevad paratamatult
ülitõsised majanduslikud ja sotsiaalsed prob
leemid lähikümnenditel. Laste ja perede parem
sobitamine tööeluga peaks aitama kaasa rah
vastiku kiire vananemise pidurdumisele.
Kuigi Eesti Vabariik õn viimase nelja aas
taga kõrvaldanud peamised juriidilised ja
majanduslikud takistused, mis piirasid isade
võimalusi osaleda aktiivselt väikelaste kasva
tamises, õn meeste osakaal vanemahüvitise
kasutajate hulgas siiski ainult protsendi ringis
(Võrk, Karu 2006). Osaliselt võib meeste jät
kuvat tööle keskendumist seletada lapse hool
damise ja tasustamise süsteemi uudsusega.
Mõned emad-isad ei pruugi neli aastat tagasi
tekkinud võimalustest teadlikud olla. Kindlasti
avaldab pärssivat mõju kä Eesti eelmisele riigi
korrale vastanduv uusliberaalne väärtusmaa
ilm, kus inimesed keskenduvad valdavalt töö
tamisele ja raha teenimisele ning pehmemad
väärtused õn tõrjutud (Hämmal 2007). Nii
jääb inimestel vähe aega ja jõudu omavahe
lise kokkukuuluvustunde tugevdamiseks või
kä enda ja teiste vaimse ning füüsilise heaolu
tagamiseks. Kolmandaks võib vanemate tra
ditsioonilise tööjaotuse jätkumist põhjendada
suhtelise jäikusega, mis õn Eesti üldiselt hel
desse vanemahüvitise süsteemi sisse kirjuta
tud. Nii ei soosi vanemahüvitis tänasel kujul
kahe sfääri - professionaalse elu ja lapsehoiu
- paralleelset kulgemist ja kombineerimist,
vaid pigem nende selget ajalist eristamist ja
praktiseerimist üksteise järel (vt. lähemalt
Pajumets, Roosalu 2007; Seeder 2007). Ilmselt
kitsendavad meeste praktikate avardumist
tõsiselt kä ühiskonnas levinud konservatiivsed

arusaamad sellest, millised rollid peaksid
olema omased ühe või teise soo esindajatele.
Käesolevas artiklis analüüsin Eesti Vaba
riigi suhteliselt sooneutraalse ning helde vanemahüvitise süsteemi taustal, kuidas ja milliste
argumentidega isapuhkusest1 loobunud väike
laste vanemad üheskoos tagantjärele ratsionaliseerivad oma konservatiivset tööjaotust, mis
muudab emad laste eest hoolitsemisel peaaegu
üksikvanemateks.

Isad ja lapsehoolduspuhkuse
kasutamine - rahvusvahe
line kogemus
Eesti Vabariik ei piira isade võimalusi lapse
hoolduspuhkuse võtmisel pärast laste 70 päeva
seks saamist. Mõned teised riigid õn astunud
radikaalsemaidki samme emade ja isade tööde
vahelise piiri kaotamiseks. Nii eraldavad näi
teks Põhjamaad kindla osa hoolduspuhkuse
tasustatud osast just nimelt meestele. Vaata
mata nendele isaduse ja laiemalt mehelikkuse
avardumist soosivatele poliitikatele kasutavad
hoolduspäevade enamikku kõikjal järjekind
lalt naised. See tõstatab küsimuse, miks kipub
erinevate sfääride doktriin (Reskin, Padavic
1994), mis suunab naised keskenduma perele
ja kodule ning mehed tööle, püsima nagu
mõni loodusseadus?
Üks viljakamaid kaasaegseid uurimissuundi
väikelaste vanemate vaheliste tööjaotusmustrite seletamisel seostab lapsehoolduspuhkuse
tagasihoidlikku kasutamist meeste poolt nende
tööelu iseloomuga. Valdavalt Põhjamaade uuri
jatest koosnevad teadlastegrupid õn leidnud, et
keskmisest haritumad, suurema sissetuleku ja
tugeva professionaalse identiteediga isad kasuta
vad isapuhkust teistest sotsiaal-majanduslikest
rühmadest innukamalt. Just sellised mehed
tunnevad, et võivad endale tööst eemaldumist
lubada, ilma et nende professionaalne posit

sioon või maskuliinsus selle tõttu kannatak
sid, leiavad Norra teadlased Berit Branth ja
Elin Kvande (2002). Hilisemas raportis lisa
vad nad, et kä naispartnerite kõrge staatus
tööturul kallutab paare keskmisest võrdsema
lapsehoiujaotuse suunas. Paraku jääb Rootsi
uurijate hinnangul naispartnerite töösituatsiooni mõju isapuhkuse võtmisele siiski kõr
valiseks, võrreldes meeste endi töösituatsiooni
olukorraga (Bygren, Duvander 2005). Lisaks
näivad isapuhkuse võtmist soosivat teadlikult
isasõbraliku poliitika praktiseerimine orga
nisatsioonis ning varem lastele pühendunud
meessoost kolleegide olemasolu {ibid., Haas et
al. 2002). Keskmisest vähem kasutavad lapsega
kodus olemise võimalust aga näiteks tippju
hid ja erasektoris töötavad mehed. Peamiseks
seletuseks sellele õn ahneks nimetatud orga
nisatsioonikultuur (Coser 1974), mis seostab
professionaalset edu ületundide tegemise nor
miga (Branth, Kvande 2002; Bygren, Duvan
der 2005).
Lisaks isade-emade töösituatsioonile pee
takse lapsehoolduspuhkuse jagamisel oluliseks
mõjuriks riiklikke poliitikaid. Ühelt poolt võib
riikide poolt kasutatavate meetmete mõju olla
positiivne. Brandthi ja Kvande (2002) hinnan
gul kasutaks nn. isakuu poliitika puududes
enamik Norra emasid kogu lapsehoolduspuh
kust üksi. Kä paljud Rootsi isad võtavad isakuu
välja pigem seetõttu, et pere saaks riigipoolse
materiaalse toetuse täismahus kätte (Nyman,
Pettersson 2002). Teisalt võivad ülalt kehtes
tatud reeglid mitte soosida isade osalemist
väikelastehoius. Seda õn täheldatud näiteks
kõrgepalgaliste meeste puhul, kelle harjumus
pärane sissetulek ületab hüvitisele kehtestatud
lae (Palme et al. 2002; Bygren, Duvander 2005;
Sundström, Duvander 1998) ning kelle koju
jäämise tõenäosus õn madalam, sest see tooks
kaasa pere sissetuleku languse.
Kolmas olulisem uurimissuund, mida
õn eelistanud peamiselt Ameerika teadla
sed, seletab isade väikelastele pühendumise

määra identiteediteooria abil. Selle seletuse
kohaselt peegeldab inimeste käitumine nende
rolliinvesteeringuid (Fox, Bruce 2001; Maurer
et al. 2001; Rane, McBride 2000). Meeste kesk
misest suurema lastele pühendumise eelduseks
näib olevat isaidentiteedi tähtsustamine teiste
identiteetide seas. Tähelepanuväärne õn eri
nevate uurijate avastus, et naispartnerite suh
tumised ja käitumisviisid avaldavad üliolulist
mõju vanemaidentiteedi positsioonile meeste
identiteedihierarhias (Bouchard 2007; McBride,
Rane 1997; McBride, Rane 1998; McBride et
al. 2005; Maurer et al. 2001; Pasley et al. 2002;
Haas 1992). Kui emad konstrueerivad emaidentiteeti sõltumata sellest, millised õn nende
suhted laste isadega, siis isaidentiteedi tugevust
mõjutavad märgatavalt kä vanematevahelised
suhted (Levine 2002). Kui naised innustavad
oma partnereid lastega tegelema ja omistavad
neile vastava kompetentsi, siis tegelevad mehed
rohkem oma poegade-tütardega ning saavad
sellega kä paremini hakkama. Kui aga emad
tõrjuvad isasid lastest eemale, viidates näiteks
nende saamatusele, kohanevadki mehed suure
tõenäosusega eemaloleva isa rolliga. Naiste
kesksele tähendusele meeste vanemaidentiteedi
positsioneerimisel viidatakse terminiga ukse
hoidjast naine {/emale gatekeeper) (Aben, Hawkins 1999).
Eesti teadlaste seas õn isapuhkuse tagasi
hoidliku kasutamise põhjused uus teema, mida
õn uuritud vaid riivamisi. Märksa rohkem õn
keskendutud nende isade toimetulekule, kes
õn töölt hoolduspuhkusele jäänud (vt. nt.
Toming 2007; Karu, Kasearu, Biin 2007). Eesti
vanemate lastehoiu jagamise mustrite kujune
mise tagamaad võivad olulisel määral erineda
meie põhjanaabrite omadest. Kui näiteks Põh
jamaades õn lapsele pühenduva isa rolli levik
riiklike poliitikate selge eesmärk, mida toetab
kä avalik arvamus, siis meil peegeldab tööpäe
val laste mänguväljakul toimetav isa tema ja
ta partneri personaalset tahet ja otsust, mida
peab päevast-päeva konservatiivsete ühis

kondlike ootuste taustal õigustama. Isapuh
kuse marginaalsust põhjustavate normide ja
taastootmise mehhanismide mõistmine õn
oluline eesti pere- ja sotsiaalpoliitikat, aga kä
näiteks töökorraldust ning meeste tervisekäitumist puudutavate otsuste edasiseks suuna
miseks.

Uurimuse meetodid
Siinne analüüs2 lähtub sotsiaalkonstruktivistlikust perspektiivist, mille kohaselt õn
meeste-naiste tööjaotusmustrid igapäevase
sotsiaalse interaktsiooni tagajärjed. Käsitledes
sugu lakkamatu sotsiaalse konstrueerimise
tulemina (West, Zimmerman 1987) võib isegi
ühe ühiskonna piires rääkida naiselikkuse ja
mehelikkuse või kitsamalt isaduse ja emaduse
vormide paljususest. Selle kirju pildi sees saab
kahtlemata täheldada normatiivseid konst
ruktsioone, aga nende kõrgem positsioon võr
reldes marginaalsetega ei pruugi olla stabiilne.
Nii võib hegemooniline maskuliinsus (Kessler
et al. 1982) omaks võtta mõne naiselikkuse
või allasurutud mehelikkuse komponendi,
näiteks laste eest hoolitsemise, muutudes
niimoodi seesmiselt (vt. nt. Brandth, Kvande
1998). Selliseid dünaamilisi arenguid naiste ja
meeste valikuvõimalustes ja käitumises mõju
tavad diskursiivsed praktikad, mis ühelt poolt
ümbritsevad ühiskonnaliikmeid objektiivse
reaalsusena, aga mille eksisteerimine eeldab
samavõrra, et inimesed neid omavahelises
interaktsioonis taaskasutaksid. Diskursusteks
nimetatakse järgnevas analüüsis intersubjektiivse iseloomuga ütluste kogumeid, mille
taastootmise isiklikke ja ühiskondlikke taga
järgi, rääkimata nende toimimismehhanismidest, diskursuste kasutajad endale valdavalt ei
teadvusta.
Artikkel keskendub selliste diskursuste
loomisele ja kasutusele, mille abil väikeste laste
emad ja isad normaliseerid Eestis domineerivat

konservatiivset tööjaotust, mille kohaselt väi
kelaste eest hoolitsemine õn emade pärusmaa,
kuhu isadel üldjuhul asja ei ole.

Informantide otsimine
Uurimust disainides oli eesmärgiks koos
tada valim, mis haaraks võimalikult erineva
sotsiaalmajandusliku, haridusliku, regionaalse
jne. taustaga vanemaid. Me ei taotlenud eel
kõige mitte esinduslikkust, vaid mitmekesisust.
Viimane õn paremas kooskõlas meie sooviga
jälgida uurimissubjektide maailmakonstrueerimise viise lähedalt, mitte nn. linnulennuperspektiivilt, kust ühiskondlikud protsessid näivad
objektiivsemad ja vääramatumad kui lähianalüüsil.
Võimalikele informantidele öeldi, et tegu õn
uurimusega töö- ja pereelu ühitamisega seotud
raskustest ja lahendustest. Teatati, et partnereid
intervjueeritakse koos ning et neile tagatakse
anonüümsus. Kõigepealt otsiti informante
Eestis ülipopulaarse pereeluteemalise internetiportaali (vt. www.perekool.ee) kaudu. Et jõuda
interneti mittekasutajateni, pöörduti kontaktide
saamiseks tuttavate ja nende tuttavate poole.
Veelgi erinevamate perekondade leidmiseks
pöördus projektimeeskond ühe väikelinna
mängutoa poole.

Valim
Uurimuse empiiriline materjal koosneb
kaheksateistkümnest süvaintervjuust tuumikperedes elavate ja isapuhkust mittekasutanud seega Eestis tüüpiliste — paaridega. Neist osade
kooselud olid registreeritud, teiste omad mitte.
Perede noorimad lapsed sündisid 2003. aasta
suvel või hiljem, seega oli intervjueeritud mees
tel kuue kuu jooksul tõepoolest võimalus kasu
tada tasustatud lapsehoolduspuhkust. Pooltes
peredest kasvas kaks, neljandikus üks, kahes
peres kolm ja ühes viis last.

Intervjueeritavate hulgas oli juhte nii erakui avalikust sektorist, erinevatel aladel töö
tavaid spetsialiste ning töölisi ja teenindajaid.
Valimisse kuulus peaaegu võrdselt kõrghari
dusega ning kesk- või keskeriharidusega infor
mante, aga kä üks põhiharidusega naine. Meeste
keskmine haridustase ületas veidi naiste oma.
Informantide endi hinnangul, mille õigsust
ei kontrollitud, ületas kahe naise panus pere eel
arvesse nende meeste panuse ja kolmel naisel
olid partneriga võrdsed sissetulekud, kuid ena
mikus peredes oli meespartneri sissetulek naise
omast suurem.
Kõik väikelaste isad töötasid väljaspool kodu.
Üks mees (kunstnik) töötas osalise, kolm meest
8-tunnise koormusega. Ülejäänud 14 isa töökoor
musi ja -korraldusi ei saa pidada just kõige peresõbralikumateks: levinud olid ületunnid, pärast
ametlikku tööpäeva füüsilisest isikust ettevõtjana
või “mustalt” töötamine, vahetustega töötamine,
regulaarsed ja ootamatud lähetused.
Respondentide elukohad ulatusid Tallinna
kesklinnast Ida-Virumaa aedlinna ja LõunaEesti taluni.

Materiali kogumine
Intervjuud toimusid kodudes, peredele sobi
val ajal ja kestsid ühest kolme tunnini, keskmise
pikkusega kaks tundi.
Lisaks isapuhkuse eiramise diskursustele
uuriti samade vestluste käigus väikelaste emade
töömotivatsioone (Pajumets 2007a) ja vanemate
vahelisi aja- ja tööjaotusmustreid ning rahulolu
nendega (Pajumets 2007b). Teemade läbimise
järjekord lähtus respondentide jutuvoolust,
mitte intervjueerija valikutest. Struktureeritud küsimustikku välja ei töötatud. Eeldasime,
et informaalne ja individuaalne lähenemine
soosib vanemate avanemist ja seega uurimuse
kui terviku avastuslikkust.
Vestlustel osalesid nais- ja meespartner kor
raga, sest tõenäoliselt otsustati lapsehooldus

puhkuse täismahus emale jätmine samuti vane
mate koostöös. Teiseks võimaldas selline meetod
jälgida, kuidas partnerid vastastikku kujundasid
üksteise suhtumisi ja kuidas konstrueeriti koos
isapuhkusest loobumise mõistlikkust.
Viisin ise läbi valdava osa intervjuudest ja
ütlesin vestlust alustades informantidele, et olen
samuti väikese lapse ema ning töö- ja pererollide ühitaja. See aitas vestluste toonil kiiremini
usalduslikuks muutuda. Vestlused lindistati ja
transkribeeriti sõna-sõnalt.

Analüüs
Analüüs õn tugevalt inspireeritud põhista
tud teooriast (Grounded Theory) (Gläser, Strauss
1967), eriti selle konstruktivistlikust edasiarendu
sest (Charmaz 2006, 2002, 2000). Nagu põhista
tud teooria puhul tavaks, oli uurimuse eesmär
giks uute ideede genereerimine, mitte varasemate
teooriate verifitseerimine. Analüüsi mootoriks oli
lakkamatu võrdlus. Pendeldasin andmeid kogu
des ja analüüsides pidevalt tekkivate üldistuste ja
intervjuumaterjali vahel: suunasin intervjuusid
tekkinud ideedest lähtuvalt ja tõin üldistusi vasta
vusse uurimisväljalt leitud protsessidega.
Intervjuude kodeerimise strateegiateks olid
materjali väga tekstilähedane kodeerimine;
üldistuse taseme tõstmine, grupeerides sarnas
tele sotsiaalsetele protsessidele viitavad koodid
kategooriateks; põhikategooriate ehk peamiste
diskursuste väljaselekteerimine; diskursuste
seesmise ülesehituse (põhiväärtused, õigused,
riskid, alternatiivse otsuse alus) tuvastamine;
diskursuste vaheliste suhete (põimimine, kuhja
mine) analüüsimine.
Proovisin analüüsil tähelepanu pöörata
mitte ainult sellele, mida emad-isad välja ütle
sid, teisisõnu esitatud diskursustele, vaid kä
puuduvatele diskursustele. Võib ju mõne näh
tuse enesestmõistetavus või mõnel muul põh
jusel mittesõnastamine osutuda kõnekamakski
teise nähtuse toonitamisest (Charmaz 2000).

Tulemused
Küsimustele, miks vanemad loobusid isa
puhkusest ning kas ja millistel tingimustel nad
kaaluksid selle kasutamist järgmiste lastega,
vastati nelja erinevat diskursust kasutades.
Nendeks olid lapse-vanema terviklikkus (tõs
tatus 17 intervjuus 18-st); pere majanduslik
heaolu (11/18); tööedu surve (10/18) ning
hoolduspuhkusel meeste võime säilitada täis
väärtuslikku maskuliinset minapilti (7/18).
Iga diskursuse all konstrueerisid emad-isad
põhiväärtuste-riskide-õiguste raamistiku, mis
moodustas nende argumentatsiooni selgroo.
I diskursus - lapse-vanema terviklikkus
Laste psüühilist ja füüsilist heaolu käsit
lesid vanemad väärtusena, mille mõju ulatub
kaugesse tulevikku, tagades nende toime
tuleku ühiskonnas täiskasvanutena. Leiti, et
laste jaoks õn parim või neil õn koguni õigus
kasvada esimestel eluaastatel intiimses lapse
vanema tervikus. Sellega mõeldi erilist eksis
teerimise vormi, kus piirid kahe indiviidi vahel
hägunevad ning nad elavad ja tegutsevad ühtse
tervikuna. Sellises unikaalse lapsevanema rollis
nähti seitsmeteistkümnes intervjuus kaheksa
teistkümnest eelkõige ema. Emadele kui laste
kandjatele omistati juba looduse poolt erilist
võimet ja sättumust lükata oma individuaal
sus, isiklikud soovid ja vajadused mõneks
aastaks tahaplaanile ning moodustada lapsega
viimase jaoks täisväärtuslik orgaaniline tervik.
Isa puhul seda võimalikuks ei peetud.
Väikelapse heaolu ning lapse-vanema ter
viku sümbolina käsitleti emapiima ja imeta
mist. Pea igas intervjuus toonitati laste õigust
rinnapiimale ja ülistati emade ainulaadset
(isadel puuduvat) võimet seda neile pakkuda.
Lapse heaoluga riskimist selle läbi, et koju jääb
isa, mitte imetav ema, peeti korduvalt ebaee
tiliseks.

Tabel nr. 1. Esitatud diskursused ja nende ülesehitus.

I

II

ni

Lapse-vanema

Pere majandus-

Tööedu surve

terviklikkus

lik heaolu

IV
Lapsehoolduspuhkusel
mehe võime hoida
täisväärtuslikku mäskuliinset minapilti

PÕHI-

Laste vaimne ja

Perede majan-

Eelkõige meeste töö kaudu

VÄÄRTUS

füüsiline tervis

duslik heaolu

defineeritud edu maksi-

maskuliinne minapilt

meerimine

ning väärikas ühiskond

Meeste täisväärtuslik ja

lik staatus
ÕIGUSED

A. Laste õigus täis-

Perede õigus

A. Meeste õigus tõrjuda

Meeste õigus praktisee-

väärtuslikule koos-

oodata meestelt

perenõudmisi (mh. lapse-

rida rolle, mis tagavad

lusele vanemaga

majandusliku

hoidmist) tööedu kasva-

neile täisväärtusliku ja

(mis paneb aluse

turvatunde taga-

tamiseks sobival kriitilisel

maskuliinse minapildi

nende edasisele

mist

hetkel tulevikku

ja ühiskonna austuse

heaolule ja toimetu-

B. Naiste eelisõigus võtta

lekule ühiskonnas)

lapsehoolduspuhkust, kui

B. Emade eelisõigus

nad vajavad tööellu reflekt-

kogeda sünnituse

sioonipausi

järel orgaanilist
tervikut lastega
RISKID

A. Laste hetke- ja

Perede majan-

A. Lapsehoolduspuhkusel

tulevase heaolu ja

dusliku toime-

meeste risk jääda kõrvale

sel meeste sildistamine

toimetuleku ohus-

tuleku kannata-

võimalikust tulevasest

ühiskonna poolt

A. Lapsehoolduspuhku-

tamine, kui kriitilisel

mine, kui mehed

tööedu kasvust (tööedu

B. Lapsehoolduspuh-

hetkel puudub ema-

jäävad lapsehool-

positiivne surve)

kusel meeste oht jääda

lapse täisväärtuslik

duspuhkusele

B. Lapsehoolduspuhkusel

sotsiaalsesse isolatsiooni

kooslus

meeste riskeerimine juba

C. Identiteedilünga tek-

B. Töö kasuks

kättevõidetud tööedu

kimise oht lapsehool-

otsustades lasevad

kahanemisega (tööedu

duspuhkusel meestel

naised mööda kriiti

negatiivne surve)

lise hetke ema-lapse
terviku kogemiseks
MEESTE

isa-lapse tervikut

A. perede sissetu-

A. meeste tööelus puuduks

A. isarollile lisanduks

LAPSE-

peetaks samaväär-

lek ei kahaneks

edu surve (paigalmar-

väikese koormusega,

HOOLDUS-

seks ema-lapse

B. hüvitise

sifaas). Mehed vajaksid

kuid emotsionaalselt

PUHKUSELE

orgaanilise tervikuga

ülempiiri ületava

reflektsioonipausi enne uue

ülioluliseks peetud

JÄÄMIST

sissetulekuga

energiaga tööellu naasmist

töötamine

KAALUTAKS,

naispartneri

(tingimusel, et naistel

B. töötajarolli asendak-

KUI:

hoolduspuh-

puudub hetkel sarnane

sid ja isarollile lisan-

kusele jäämine

soov)

duksid traditsioonilise

tooks kaasa pere

B. naistel oleks muinasju-

maskuliinsusega sobitu-

sissetuleku lan-

tuline võimalus kasvatada

vad ja väärikana tajutud

guse

enda tööedu

pilgupüüdjarollid

(Int. nr. 5)
Mees: Kui sa võtad seda geneetilist värki,
siis laps, kes õn ainult kuus kuud rinda
saanud, pole võrreldav sellega, kes õn
aasta aega saanud.
Naine: Meie laps sai aasta ja neli kuud. [—]
M: Kui lihtsalt ema ei viitsi, siis see ei ole
[talle] mingi õigustus. Sest et kui pärast
õn laps haige, siis ema eluaeg ei saa ...
[endale andestada]. [—]
N: Teades, kui tervislik see [rinnapiim] õn
ja mida ta kõik tagab lapsele, ma arvan,
et kui sünniks kunagi veel lapsi, miks siis
nemad peaksid vähemaga leppima. Nad
oleksid kä väärt vähemalt aastast läheduse
etappi. Ma ei saakski minna [tööle].
Reeglina jäeti isadele väikelastega tege
lemisel sekundaarsed rollid ja kä ootused
neile olid tagasihoidlikud. Nii võisid mitmed
naised kiita mehi, et need aitavad lapsi hoida,
müravad ja mängivad nendega, pakkudes
niimoodi nii emadele kui kä pisipoegadeletütardele toredat vaheldust. Samas leiti, et isa
poolt pakutav vaheldus õn teretulnud üksnes
lapse hea tuju korral. Mitmed vanemad olid
veendunud, et kriisihetkedel suudab last
mõista üksainus inimene maailmas - ema,
kes moodustab lapsega ühtse terviku. Seega
konstrueeriti emasid ekspertvanematena jwa
isasid pelgalt vaheldusepakkujate ja rõõmujagajatena.
Laste õigust kohaneda välismaailmaga
orgaanilises tervikus oma emaga täiendati
naiste eelisõigusega jääda pärast sünnitust
lapsega selliseks tervikuks. Isadele laiendati
õigus luua lapsega selline lähedus vaid juhul,
kui ema peaks sellest mingil põhjusel loo
buma. Mõni naine tunnistas, et “ei raatsi”
intensiivsest lapsega kokkukuuluvuse ja vaja
likkuse kogemusest lapse isale raasukestki
loovutada. Emad käsitlesid hoolduspuhkust
ühtmoodi kirjeldamatult väärtusliku ja lin
nulennul mööduva kriitilise hetkena, millest

tuleb kinni haarata, sest elu pakub seda vaid
kord või paar-kolm korda, samas kui töötada
tuleb aastakümneid.
(Int. nr. 8)
N: Kui mul õn võimalus ja õigus olla
kodus, ma tõesti võtan seda võimalust.
Ma tean ja ma näen, kui kiiresti aeg
tegelikult möödub. Siin ei ole jäänud
palju enam, juba tuleb lasteaed ja kool.
Ja mingis vanuses ju ta enam ei tahagi,
et sa nii väga lähedal oled. [—] See õn
see kõige õigem aeg, kus sa saad olla
koos [oma lapsega],
Vanematevahelise hoolduspuhkuse jaga
mise õigeks pidamine eeldanuks lapse heaolu
tagamisest rääkimisel loobumist väikelapsi ja
isasid paratamatult lahus hoidvatest bioloogi
listest argumentidest. Üksikutes intervjuudes,
kus vanemad ajuti käsitlesidki vanema-lapse
tervikut kokkuleppe ja harjumuse küsimu
sena, pendeldati märkamatult selle ja emalapse looduse poolt määratud orgaanilise koos
luse ideaali vahel.
(Int. nr. 11)
N: Tänapäeval võib kä vastupidi olla. Ma
olen lugenud mõnest juhtumist, kus
isa hoiab [lapsi] ja õn kä väga hästi
saanud hakkama. Aga need õn võib
olla sajast üks. [—]
M: Ju ta ikkagi niimoodi jääb, sest [ema]
peab ju imetama ja olema kasvõi mingi
kolm kuud kodus. Vaevalt, et keegi seda
[tööjaotust] ära vahetama hakkab, et
naine läheb tööle ja mees tuleb koju.
[-]
Intervjueerija: Kas teile tundub, et õn nor
maalne või imelik kui isad õn lastega
kodus?
M: Imelik ta ei ole, aga mina arvan nii
moodi, et kuidas ma ütlen ..., seda isa
tamist väga üle kä ei maksa pingutada,

... ma ei tea, kasvatamisega nagu nii
väga üle pingutada. [---]
I: Miks ei võiks isa koju jääda, kui ta saab
100% oma palgast?
N: Imelik tunduks.
M: Võivad muidugi.
Nagu selgub, võib isade lapsehoolduspuh
kusele jäämist ema-lapse orgaanilise terviku
argumendi äralangemisel takistada lihtsalt
inerts. Pärast lapse tahkele toidule ülemine
mist ei peeta otstarbekaks peres lapse imikupõlves välja kujunenud tööjaotuskorraldust ja
sellega seotud logistikat muuta.
II diskursus - pere majanduslik heaolu
Majanduslikud vastuargumendid isapuh
kuse võtmisele tulid paljudele vanematele
meelde kõige esimeses järjekorras. Üheteist
kümnes intervjuus kaheksateistkümnest käsit
leti pere tarbimistaseme säilitamist ja paran
damist ühe põhiväärtusena, mida traditsioo
nilise tööjaotuse rikkumine võib ohustada.
Vaatamata Eesti riigi valmisolekule kom
penseerida hoolduspuhkusel isadele reeglina
tervelt 100 protsenti nende keskmisest sisse
tulekust ei nähtud isapuhkuses sugugi soodsat
pakkumist, vaid pigem laste, naiste ning tervete
perekondade ainelise heaolu vastutustundetut
ohustamist. Õige mitmed paarid ei uskunud
tänase helde vanemahüvitise süsteemi kest
mist tulevikus. Vanemahüvitist ei usaldatud
ning perede ainukeseks kindlaks majandusliku
turvatunde tagajaks peeti meeste sissetulekut.
Intervjuudes kõlasid stampfraasid, nagu
“mehe kojujäämine ei oleks majanduslikult
põhjendatud” või “see maksaks meie perele
kohe kätte”. Mõnel puhul võis tegu olla eelar
vamusega, mille kehtivust partnerid ei olnud
kontrollinud ega soovinudki kontrollida.
Pere majanduslikule kaotusele viidates said
konservatiivset tööjaotust pooldavad mehed
anda mõista, et nad tegelikult soovisid las
tele pühenduda, aga ei saanud, sest pidid pere

majandusliku poole eest vastutama. Õige
mitmes peres oleks mehe kojujäämine aga
tõepoolest leibkonna eelarvet pingestanud.
Mõne intervjueeritud isa sissetulekud üle
tasid vanemahüvitise lae, millest ülespoole
jäävat tuluosa riik ei oleks mehe koju jäämise
korral kompenseerinud. Teised olid harjunud
saama nn. musta tulu, mille pealt nad makse
ei maksnud. Kä selline tulu ei oleks hüvitises
kajastunud. Huvitav õn märkida, et viimatini
metatud isaderühm pidas pärast ametlikku
tööpäeva lisatöö tegemist normaalseks, kuid ei
mõelnud sama praktika jätkamisele lapsehoiu
kõrvalt. Paari isa hoolduspuhkusele jäämist
takistas vanemate seisukoht, et emad jäävad
laste juurde igal juhul, isegi siis, kui mehed õn
tasustatud isapuhkusel. Mõlema, nii isa kui kä
ema koju jäädes oleksid need pered ühe sisse
tuleku kaotatud.
Siiski ei välistatud selle diskursuse raames
isade kojujäämist täielikult. Paar intervjuee
ritavat leidis, et tööellu pausi tegemine võiks
olla koguni “majanduslikult põhjendatud”,
kui naise töötasu ületaks vanemahüvitise
ülempiiri, mehe harjumuspärane sissetulek ja
vastavalt kä makstav vanemahüvitis jääks aga
sellest märgatavalt allapoole. Sellisel puhul
“maksaks perele kätte” hoopis naise, mitte
mehe hoolduspuhkusel olemine. Sellisel põh
jusel tööjaotuse soolist ümberpööramist käsit
leti siiski rohkem teoreetilise mõttemängu kui
tegeliku elu osana. Ühegi paari tutvusringkon
nas ei leidunud sel põhjusel norme lõhkunud
paare.
Analüüsi käigus oli põnev jälgida majan
duslike argumentide valikulist kasutamist
vanemate poolt. Kui isade puhul peeti üliolu
liseks, et nende sissetulek ei jääks hoolduspuhkuse ajal alla nende tegelikku teenimisvõimet
antud ajahetkel, siis mitmed emad leppisid
lapsele pühendudes summadega, mis olid
kindlasti madalamad palgast, mida nad olek
sid töötades pere eelarvesse lisanud. Üksnes
ratsionaalselt kaalutledes ei tohiks ju olla

vahet, kas pere sissetulek langeb ema või isa
tööturult eemalviibimise tõttu. Kaotus peaks
olema kaotus, kuid nii see ei olnud. Emade
“õige käitumise” konstrueerimisel muutusid
puhtmajanduslikud kalkulatsioonid teisejärgulisteks. Seega võib öelda, et perede majanduslike
huvide kaitsmise legitiimse sildi taga varjati nii
mõnigi kord hoopis teist eesmärki - sugude tra
ditsioonilise tööjaotuse säilitamist.
III diskursus - tööedu surve
Kolmandaks põhjendati isapuhkusest loo
bumist lapsega koju jäämise negatiivse mõjuga
meeste professionaalsele karjäärile ja edule.
Meeste edukust tervikuna seostati eelkõige ame
tialase positsiooniga ja hoopis vähem elu teiste
rollide, muuhulgas isadusega. Meeste tööedu
surve diskursust kasutati rohkem kui pooltes
intervjuudes.
Tööedu positiivsest survest saab rääkida, kui
respondendid nägid võimalust mehe töötingi
muste parandamiseks. See võis tähendada eri
nevate vanemate käsitluses väga erinevaid aren
guid - karjääriredelil tõusmist, oma ettevõtte
raj amist, suuremat otsustusõigust tööülesannete
valikul, palgatõusu. Tööedu positiivse survega
võrdset kaalu meeste käitumisele omas tööedu
negatiivne surve - oht, et pereisa kättevõidetud
positsioon, tööoskused või töötingimused lähe
mas või pikemas ajaperspektiivis halvenevad,
kui ta ajutiselt koduseks jääks. Põhimõtteks oli,
et mehe professionaalne areng peab jätkuma
arenguga ja tööviljade noppimisega, mitte pai
galseisu või taandarenguga.
(Int. nr. 5)
M: Sa pead pidevalt olema kursis ja eeslii
nil. [—] [Koju jäädes] ma pean kindel
olema, et ma ei kaota oma neid eeldusi,
võimeid ja kõike seda. Ikkagi ju kõik, mis
õn kogutud, seda tuleb ikkagi kasvatada.
Ei ole mõtet seda niisama ära visata.
N: Jah, õn, õn. Meesterahvale õn nagu eriti
oluline see positsioon ja töö ja edasi

jõudmine. See hakkab [naistest] rohkem
muserdama neid [kui nad õn tööelust
eemaldunud].
Mõlema soo esindajad omistasid meestele
õiguse kaitsta tööedu perenõudmiste surve eest.
Näiteks salliti sageli meeste töötundide ennus
tamatut venimist pereaega, töötamist ebamu
gavatel tundidel, näiteks õhtustes vahetustes,
ning töölähetustes käimist. Nende ohverdus
tega lepiti kui paratamatusega. Meeste riskimist
tööeduga ei peetud ei “majanduslikult mõist
likuks” ega meeste “arengupotentsiaali suhtes
õiglaseks”. Nii mõnigi kord põimusid sellistes
arutlustes pere majandusliku heaolu ja tööedu
surve diskursused.
(Int. nr. 17)
M: Jah, pole ime, kui jälle nädal aega lapsi ei
näe. See ei ole üldse ime. [—]
N:Aga [me] pole sellepärast riidu küll läinud,
kakelnud või... .Ja kui väga tahan, saab
ikka rääkida kä [et mees kodus oleks],
kui õn näiteks sünnipäev või. [—]
M: Mul õn tükitöö - mida pikemalt ma
töötan, seda rohkem raha saan alati.
Eks see mingil määral korvab selle. [—]
Raha õn vaja - kui keegi kompenseerib
kodusolemise, siis miks mitte.
(Int. nr. 10)
N: Mina arvan, et praegu sul õn hästi huvi
tav töökoht, kus kogu aeg hästi palju
erialaselt toimub, et nii-öelda hoiad kätt
[valdkonna arengu] pulsil, nagu öel
dakse. [—] Nendel eelmistel töökohta
del, mis ei olnud nii huvitavad, oleksid sa
võib-olla parema meelega tahtnud lap
sega kodus olla, kui see võimalus oleks
tol ajal olnud.
Kui artiklis esimesena tutvustatud diskursuse all nägime, kuidas naised tundsid, et nende
ja laste intensiivse kokkukuuluvuse periood õn

põgus kingitus ja sellest tuleb igal juhul kinni
haarata, siis meeste puhul ei sallitud mõtet, et
nad võiksid lasta mööda kriitilise hetke tööedu
maksimeerimiseks. Hirmu, et lapsed sirguvad
suurteks, ilma et isa jõuaks nendega tugeva ja
sooja kontakti luua, vestlustes peaaegu ei mai
nitudki.
Sellegi diskursuse raames ei välistatud
meeste lapsehoolduspuhkusele jäämist lõpli
kult. Asja kaalutaks tulevikus, kui isad oleksid
mingil põhjusel jõudnud oma professionaalses
elus paigalmarsifaasi, harvaesinevasse olukorda,
kus nad ei näe sobivaid võimalusi professionaal
selt edasi areneda ja samas puuduvad kä tööedu
kahanemise riskid.
(Int. nr. 2)
M: See [lapsehoolduspuhkusele jäämine]
sõltub. Kui mul õn seda vaja, et mingi
sugune läbipõlemisoht õn tekkinud, et
ma ei jõua enam, siis küll võtaks sellise
puhkuse.
(Int. nr. 1)
M: Kindlasti saan [jääda lapsepuhkusele],
[—] Ma ei ole sellest organisatsioonist
nii vaimustunud viimasel ajal. [—]
Puudub ambitsioon selles hierarhias
kõrgemale [pürgida].
Lapsehoolduspuhkuse funktsioonina nähti
reflektsioonipausi saamist tööellu. Leiti, et nuti
katele meestele annab see võimaluse töistest
argidetailidest kaugel ja riigi majanduslikku
tuge nautides järele mõelda ja planeerida,
kuidas tulevikus tööedu maksimeerida. Seega
eeldati, et mehed saavad tõuke lapsega koju
jäämiseks oma tööelu dünaamikast ning muud
võimalikud motivatsioonid, näiteks soov poegadele-tütardele pühenduda, mängib üksnes
sekundaarset rolli.
Üllatavalt paljud emad, kellega vestlesime,
tunnistasid, et ajastasid pere juurdekasvu
suuremal või vähemal määral, lähtudes oma

vajadusest refleksioonipausi järele. Perelisa ajas
tamine lähtus suuremal või väiksemal määral
naise soovist tööst eemalduda. Valdav osa respondentidest omistaski naistele meeste ees eelis
õiguse lapsehoolduspuhkust sellisel eesmärgil
kasutada. Seega ei takistanud mehi lapsehool
duspuhkuse võtmisel mitte üksnes nende endi
tööedu surve, vaid kä edu surve puudumine
naise tööelus.
Üksikud võrdõiguslikumalt meelestatud
paarid pidasid meeste tööedu surve kõrval olu
liseks kä naiste tugevat tööedu survet - muinas
jutulist võimalust karjääri teha või sissetulekut
kasvatada. Sellistelgi harukordsetel puhkudel
pidi naise vajadust tööturule naasta toetama
“rahulik aeg” mehe professionaalses elus.
IV
diskursus - lapsehoolduspuhkusel
mehe võime hoida täisväärtuslikku masku
liinset minapilti
Kaheksateistkümnest intervjuust seitsmes
käsitleti meeste väärikat ühiskondlikku staatust
ning positiivset maskuliinset minapilti põhi
väärtusena, mida isapuhkus ohustab.
Nii emad kui kä isad pidasid enesestmõiste
tavaks meeste õigust pühenduda rollidele, mis
kindlustavad neile väärika staatuse lähemate ja
kaugemate tuttavate ja iseenda silmis. Paraku
peeti lastekasvatamist tänamatuks tööks ning
kasvatajate ühiskondlikku staatust küllaltki
madalaks. Viimane peegeldus selgelt vanemate
keelekasutuses: hoolduspuhkuse sünonüümi
dena viidati “mitte millegi tegemisele”, “niisama
istumisele” või “kodus istumisele”.
Väärikana tajutud töise elu ja rolli vaheta
mine lapsele pühenduja rolli vastu tähendas
meeste jaoks olulist riski. Korduvalt tõdeti, et
mehed ei julgeks koju jääda “ühiskonnapoolse
arvamuse tõttu” ja murest selle pärast, “mida
mu sõbrad must mõtlevad”. Isapuhkuse võtmi
sega seostati meeste sildistamist nii töökaaslaste
kui kä ülemuste ja avalikkuse poolt. Otsestest
sanktsioonidest peeti võimalikuks karjääri
pidurdumist, töötingimuste halvenemist, isegi

vallandamist ehk siis tööedu kui teise üliolulise
põhiväärtuse ohustamist. Siin õn näha, kuidas
kaks diskursust põimusid, tugevdades veelgi
vanemate veendumust, et lapsehoolduspuhkuse
tervikuna ema osaks määramine oli õige valik.
Lisaks välismaailma hävitavale hinnangule
kardeti isapuhkusel olemise laastavat mõju
meeste minapildile. Töisest suhtlusringist ja
teemadest äralõigatult ning sarnases olukorras
olevate sookaaslaste puudumisel kardeti, et isad
leiaksid end sotsiaalsest isolatsioonist.
(Int. nr. 6)
N: Temale [mehele] tähendaks kojujäämine
praktiliselt seda, et ta istuks päevad otsa
siin kodus. Teiste noorte isadega kon
takti leida, et kasvõi rääkida millestki, see
õn tegelikult päris keeruline. [—] Võib
olla kui tuleksid veel mõned noored isad
kaasa või tekiks mingisugune selts või
midagi, siis ma kujutaks ette see aitaks
sotsiaalsest isolatsioonist välja. Aga kui
täna ... [mees lapsepuhkusele jääks], ma
arvan ta blokeeriks ennast täielikult siia
koju.
Lapsekeskses argipäevas ei nähtud kuigi
võrd ruumi töötamiseks ja seeläbi varem domi
neerinud professionaalse identiteedi ülekinnitamiseks. Samas õn meestel tõenäoliselt raske
asendada ühiskonnas kõrgelt hinnatud pro
fessionaalne identiteet lapsele pühenduva isa
marginaalsena tajutud identiteediga. Vähemalt
meeste puhul sellist identiteedivahetust vastu
võetavaks ei peetud. Vanemad oletasid, et see
läbi võib kodustel isadel tekkida identiteedilünk,
täitmata ala minapildis, ning tõstatuda painav
küsimus “kes ma olen?”
(Int. nr. 3)
M: Ma olen seda tunnet tundnud, et mingi
periood lihtsalt kõigud kuskil vahel, ei
tea ise kä, kes sa oled, kas õn sul tööd või
ei ole. See hakkab nii rõhuma. See ..., sa

ei ole töötu, sul õn olemas isegi sissetule
kud, sa ei tunne rahapuudust, a sul tekib,
just nimelt ... see sotsiaalne pool, sul
pole, kellega suhelda, sul kaob seltskond
ära, sa ei puutu nendega kokku. Sul ongi
vaja nii-öelda mingit klubilist tegevust.
Sellegi diskursuse raames mängiti isapuh
kuse võtmise mõttega tulevikus. Mõned mehed
arvasid, et võiksid järgmise lapsega koju jäämist
isegi kaaluda, kui nad saaksid esimese lapseva
nema rolli osavalt kombineerida väikese töö
koormusega. Oluline õn siin märgata, et “endale
aeglase projekti korraldamise” puhul lisanduks
hoolitseva isa identiteet emotsionaalselt üliväär
tuslikule professionaalsele identiteedile, mitte ei
astuks viimase kohale. Identiteedi konstrueeri
mise pinnal väldiksid mehed niimoodi isa- ja
professionaalse identiteedi vahel valimist, ürita
des neid paralleelselt käigus hoida.
Veelgi julgemad isad arvasid, et oleksid
valmis tööst ajutiselt täiesti loobuma, kuid seda
tingimusel, et saavad lapsehoidmise kõrval
praktiseerida mõnda teist väärtuslikku identi
teeti. Väljapakutud pilgupüüdjarollid - “maja
omamine ja selle ehitamine”, “talu pidamine”,
“raamatu kirjutamine” - olid paremas koos
kõlas traditsioonilise maskuliinsuse ja tootva
tööga, kui ikka naiste tööks peetud lapsehoid.
(Int. nr. 10)
M: Ei, ma tegelikult väga ei kujuta ette küll,
et [jääksin] päris koduseks. No ma kuju
taks ette, et siis ma tegeleks põllumajan
dusega. Meil õn talu. [—] Ma ei suuda
nagu mitte midagi teha.
(Int. nr. 5)
M: Mind see [lapsega kojujäämine] ei sol
vaks. Ma ei tunneks, et olen tuhvlialune
või mingisugune, noh, et ma ei oleks
nagu mees siis või. Ei, seda ma üldse ei
muretseks.
N: Seda ütled sa praegu.

M: No ses mõttes, et ma pean [kä lapse
hoolduspuhkusel olles] hoidma [mil
legi perevälisega] kursis. Ega ma ei saa
ju töötu või mingi mõttetu asi olla. Ma
pean olema siis midagi, mingisugune,
no ma ei tea, mis ma siis pean olema,
et saaks kodus istuda lastega. Tegeleks
mingi [teise] asjaga, noh mis iganes siis
- kirjanik, kunstnik, ma ei tea.
Pilgupüüdjarolli ühe funktsioonina nähti
töö lapsehoiu vastu vahetanud meeste staatuse
tõstmist välismaailma silmis. Valdava osa oma
ajast lapsele pühendavad isad saaksid võimali
kele näpuga näitajatele demonstreerida, et laste
kussutamise ja kasimise kõrval õn nende elus
esindatud kä meheväärilised tegevused. Teine
ja esimesega tihedalt seotud funktsioon oleks
kaitsta tööelust eemaldunud mehi identiteedilünga tekkimise ja identiteedikriisi eest. Terviklik
ja positiivne minapilt säiliks, sest professionaalse
identiteedi taandudes täidetaks tühjaks jäänud
koht suhteliselt valutult väärikana ja maskuliin
sena tajutud hobilise identiteediga.

Kokkuvõte ja diskussioon
Käesoleva analüüsi eesmärk oli intiimsest
lähedusest jälgida, kuidas isapuhkuse kasu
tamisest loobunud eesti väikelaste vanemad
tagantjärele üheskoos ratsionaliseerivad oma
konservatiivset tööjaotust Eesti Vabariigi üsna
sooneutraalse ning helde vanemahüvitise süs
teemi taustal.
Uurimus lähtus sotsiaalkonstruktivistlikust
arusaamast, et meeste-naiste, isade-emade vahe
listes tööjaotusmustrites ei ole kuigi palju loo
mulikku või ettemääratut, vaid et neid tuleb sot
siaalse interaktsiooni käigus lakkamatult enda
ja teiste jaoks põhjendada ja taastoota. Selles
valguses käsitlesin väikelaste hooldamist vanematevahelise läbirääkimise objektina, mis õn
avatud uutele praktikatele. Iseäranis kehtib see

väide sellistes riikides nagu Eesti, mille hoolduspuhkuste ja -toetuste süsteem ei määra
emasid kodule ja isasid tööelule keskenduma,
vaid jätab otsustusõiguse suuresti nende endi
pärusmaaks.
Kuigi uurimuse valim koosneb väga eri
neva regionaalse, majandusliku, haridusliku
ja professionaalse taustaga paaridest, ei pruugi
käesolev analüüs hõlmata kõigi eesti vanemate
kõiki erinevaid isapuhkuse tõrjumist ratsionaliseerivaid diskursusi. Esinduslikkuse taotlus
eeldanuks teistsugust uuringudisaini ja suure
mat informantide hulka. Küll aga võimaldab
uurimuses kasutatud valim ja analüüsimeetod
uurida sotsiaalse reaalsuse konstrueerimise
praktikaid argisel rohujuure tasandil.

Esitatud diskursused
Intervjueeritud vanemad normaliseerisid
isapuhkusest loobumist kasutades nelja eri
nevat diskursust, millest igaüks põhines oma
korda põhiväärtuste-riskide-õiguste raamisti
kul (vt. tabel 1). Esitatud diskursusteks olid:
lapse-vanema terviklikkus; pere majanduslik
heaolu; tööedu surve ning hoolduspuhkusel
mehe võime hoida täisväärtuslikku masku
liinset minapilti.
Lapse-vanema terviklikkuse diskursus
esines kõigis intervjuudes peale ühe. Vanemad
kahtlesid isade suutlikkuses moodustada lap
sega viimase heaolu, arengut ja tulevast toime
tulemist kindlustav tervik. Uksehoidjast naise
fenomen (Bouchard et al. 2007; McBride, Rane
1997; McBride, Rane 1998; McBride et al.
2005; Maurer et al. 2001; Pasley et al. 2002) ei
väljendunud isade lihtviisilises lastest eemale
tõrjumises, vaid hoopis selles, kui passiivselt
ekspertvanemateks peetud emad julgustasid
oma mehi vanemarollile keskenduma. Kuigi
tegu oli süstemaatilise protsessiga, oli see nii
varjatud, et mitmed emad ei osanud oma
tegevust analüüsida. Väikelapse emaga kokku

kuulumise norm väljendus kä vanemate sõna
valikus. Nii nimetati lapsehoolduspuhkust
tüüpiliselt “emapuhkuseks” ja vanemahüvitist
“emapalgaks”, harvem “emahüvitiseks”.
Kasutussageduselt teine diskursus lähtus
perede majandusliku heaolu üliolulisusest
ning omistas isadele selle tagamise vastutuse.
Mitmed informandid olid veendunud, et
varasema sissetulekuga reeglina kattuv vanemahüvitis õn väikesele ja vaesele Eestile liiga
kulukas ega saa nõnda pillavalt kaua kesta. Nii
käsitleti meeste sissetulekuid pikemas plaa
nis ainsa majandusliku tugisambana, millele
pered võivad loota. Sellise suhtumise taustal
pole ime, et meeste oletatavat sissetulekulangust või kä sissetuleku tõusu edasilükkumist
peeti piisavaks põhjuseks, et isapuhkusest
täiesti loobuda. Kui mitmed uurimuses osa
lenud pered oleksid mehe lastele pühendu
des tõepoolest majanduslikult kaotanud, siis
teistele võis pere heaolu tagamise vastutuskoormale viitamine olla pigem legitiimne
ettekääne sugude traditsioonilise tööjaotuse
kinnistamiseks.
Kolmanda isapuhkuse vastase diskursusena tõstatus kümnes intervjuus kaheksateist
kümnest meeste tööedu surve. Normiks peeti,
et mehed haaravad kinni võimalusest kasva
tada oma professionaalset edu ning võivad
selle nimel tõrjuda perega seotud kohustusi
ja tegevusi. Kui Põhjamaade uurijate hin
nangul piirab isapuhkuse kasutamist teatud
organisatsioonide või organisatsioonitüüpide
kultuur, mis põimib professionaalse edu ületundidega (Haas et al. 2002), siis tänases Eestis
näivad hoolitseva isaduse levikut takistavat
pigem riigi ja ühiskonna üldisemad väärtused.
Eelmisele riigikorrale vastanduvas Eestis kal
dutakse taandama inimeste, iseäranis meeste
edukust elus asistele või “kõvadele“ saavutus
tele - professionaalsele karjäärile, kopsakale
töötasule ja asjadele, millega võib end raha
eest ümbritseda. Isapuhkust tajuti paigalsei
suna, mida tasub võtta siis, kui midagi mõist

likumat ja konstruktiivsemat ei osata või ei
suudeta parasjagu teha. Sellise hinnanguga
kõlab kokku kä meie ametlik terminoloogia.
Sõna lapsehoolduspuhkus väljendab arusaama,
et tegu õn puhkusega, ajutise lõõgastusega
tõsiseltvõetavate ja edasiviivate põhitegevuste
ehk siis töötamise vahel.
Kõrvuti materiaalse kaotusega osutusid
vanemad väga tundlikeks mittemateriaalsete
loobumiste suhtes, mida seostati meeste töölt
koju jäämisega. Neljas isapuhkusest loobu
mist normaliseeriv diskursus keskendus töömaailmast eemaldunud meeste võimele hoida
maskuliinset väärikust iseenda ja ühiskonna
silmis. Selgus, et mehed olid harjunud ammu
tama ühiskonda kuulumise tunnet eelkõige
töösfäärist. Arvati, et lastele pühenduvate
sookaaslaste puudumisel avastaksid nad, et
õn teistest meestest erinevad ning oma elu ja
argikogemusega üksi. Soosiv suhtumine isa
puhkusesse eeldas meestelt tugevat usku enda
nutikusse täisväärtusliku maskuliinse mina
pildi hoidmisel ebamehelikuna tajutud olu
korras. Nii mõnedki mehed uskusid, et väikese
koormusega töötamise jätkamise või mehelike
hobide harrastamise toel suudaksid nad tule
vikus identiteediprobleeme vältida ja säilitada
ühiskonna silmis väärikuse kä kodustena.
Kõigi nelja esitatud diskursuse raames
pidasid vanemad põhimõtteliselt võimalikuks
töö ja lapsehoiu võrdsemat jagamist tulevaste
laste sündides. Konservatiivseid norme lõhku
vate mõttekäikudeni jõuti aga alati kaudselt,
mööndes, et isa võib töösurve puudumisel
keskenduda lapsele, kuid tingimusel, et ema
ei vaja sel hetkel samuti reflektsioonipausi või
et mees võib küll astuda tööelust kõrvale,
aga vaid siis, kui suudab leida isarolli kõrvale
mõne maskuliinset identiteeti pakkuva hobi.
Kokkuvõtvalt tõrjuti meeste lastele pühendu
mist kõikvõimalike kahtluste ja tingimuste
rägastikku.

Diskursuste kuhjamine ja
põimimine
Vähesed paarid piirdusid isapuhkusest loo
bumise põhjendamisel üheainsa diskursusega.
Intervjuu kulgedes kuhjati sageli diskursusi
üksteise otsa. Mõnel puhul oli intervjuumaterjali analüüsides küllaltki raske otsustada, millise
diskursuse alla üks või teine ütlus paigutus, sest
respondendid põimisid erinevaid diskursusi.
Näiteks võidi halvustada meeste töölt koju jää
mise ideed nii sellepärast, et seda peeti ebaõig
laseks meeste arengupotentsiaali suhtes (tööedu
surve diskursus) kui kä hirmust pere sissetule
kute taseme langemise või stagneerumise ees
(pere majandusliku heaolu diskursus). Oleta
tava tööandjate ja kolleegide poolse sildistamisega ja koduse mehe väärikuse langusega ühis
konna silmis (täisväärtusliku maskuliinse mina
pildi hoidmise võime diskursus) võis vanemate
hinnangul kaasneda karjääri aeglustumine või
koguni töökohast ilmajäämine (tööedu surve
diskursus).
Diskursuste kuhjamine ja/või põimimine
võib peegeldada vanemate tunnet, et nad pidid
oma käitumist õigustama, mis võis viia diskur
siivse ülepingutamiseni. Diskursuste kuhjamise
ja põimimise abil veensid vanemad endid ja
intervjueerijat selles, et hoolduspuhkuse terve
nisti emale jätmine oli nende olukorras ainu
õige otsus.

vanemad oleksid hinnanud meeste tervist vähe
malt sama kõrgelt, kui perede majanduslikku
heaolu ja meeste professionaalset staatust. Eesti
meeste tööelu õn pahatihti äärmiselt tempokas
ja pingeline (vt. nt. Hansson, Derman 2007)
ning lapsehoolduspuhkus pakub meestele üsna
harukordse - ühtaegu seaduslikult ettenähtud
ning majanduslikult turvatud - võimaluse
sellest korrakski taanduda. Lapsega kodus olles
saaksid isad hoogu maha võtta, et läbi mõelda,
mis neid elus õnnetuks või õnnelikuks teeb ning
mida tuleks tulevikus muuta. Võrreldes Eesti ja
teiste Euroopa riikide meeste tervisestatistikat
(vt. nt. Heidmets 2007) võiks pidada ootuspä
raseks meeste tööstressist lähtuvat isapuhkuse
soosimist, mida aga antud intervjuudes ei esi
nenud.
Teiseks puudus intervjuudes diskursus laste
õigusest mõlema vanema tähelepanule ja hoo
lele. Selle lünga taustal pole üllatav kä see, et
ei toonitatud isade õigust võimalusele ehitada
juba varakult oma lastega üles kindel, usaldusel
ja mõistmisel põhinev suhe.
Viimasel ajal eesti väikelapsevanemate seas
läbi viidud uuringud (vt. Pajumets 2007a) vii
tavad sellele, et emadki näevad oma ühiskond
likku väärtuslikkust eelkõige tööelus osalemises,
mitte niivõrd laste kui rahvuse edasikandjate
või tulevaste maksumaksjate sünnitamises ja
kasvatamises. Seega pean üllatuslikuks sedagi,
et vestlustel ei pooldatud isapuhkust kui naiste
tööturule naasmist ning seeläbi ühiskonnas “ise
kä keegi olemist” (ibid., 57) toetavat poliitikat.

Puuduvad diskursused
Kindlasti oleksid intervjueeritud emadisad saanud käsitleda lapsehoolduspuhkuse ja
vanemahüvitise isadele laienemist väga vaja
liku ja oodatud reformina. Soodsat suhtumist
kärpisid informantide eluhoiakud ja väärtused,
mis, eriti meeste jaoks, seadsid esiplaanile mate
riaalse edu ja professionaalse identiteedi (vt.
kä Hämmal 2007, 60-61). Analüüsi tulemused
oleksid praegustest erinenud näiteks siis, kui
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Tasustatud lapsehoolduspuhkusega pakub
Eesti Vabariik meestele Euroopa heaoluühiskondade eeskujul võimaluse ajutiselt pingeli
sest tööelukeerisest eemalduda, märgata oma
teisi vajadusi ja arendada seni tõrjutud võimeid.
Paraku muudab üleminekuühiskonna kiirele
kasvule ja lühiajaliste eesmärkide saavutamisele

orienteeritud väärtusmaailm (Hämmal 2007)
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mastaapseid probleeme lähikümnendeil.
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Isarolli muutumine isa lapsega kodus
Mari-Liis Toming

See õn sinu ainukene elu, mida sa elad ja kui
sa maha magad need
väärtuslikud hetked oma pere jaoks, pärast
neid ei kompenseeri ei
rikkuse, ei kinkide, mitte millegi muuga.
(27-aastane kahe lapse isa)

Sissejuhatuseks
Tänases Eestis räägitakse isarollist vähe
ning mehe- ja isarolli käsitlevaid uurin
guid õn tehtud napilt (vt. nt. Pajumets 2001;
Peetson 2001; Poolamets et al. 2000). Suurem
osa perekonda käsitlevatest uurimustest õn
keskendunud kas emarollile või peresisestele
horisontaalsetele suhetele, näiteks abikaasade
vahelisele kodutööde jaotusele või perekonda
puudutavate otsuste tegemisele. Perekonna
vertikaalsuhteid (vanema-lapse suhteid) puu
dutavates uurimustes õn pööratud tähelepanu
enamasti ema ja lapse/laste vahelistele suhe
tele, samuti võib leida mitmeid artikleid too
ja pereelu ühitamise kohta emade seisukohast
(vt. nt. Hansson 2001).

McBride’i ja tema kolleegide arvamuse
kohaselt õn ühekülgsed käsitlused isarollist
ja isadusest takistanud positiivse isarolli väl
jakujunemist (McBride et al. 2005). Enamik
varasemaid isarolli puudutavaid teaduslikke
uurimusi keskendus pigem negatiivsele, s.t.
olukorrale, kus isa oma vanemarolli ei täitnud
(näiteks lahutusjärgsed perekonnad, isata pere
konnad jne.) (Popenoe 1996, viidatud Marsiglio et al. 2000 järgi). Positiivseid isakuvandeid
pakkuvaid uurimusi õn tunduvalt vähem.
Vanemate rolle puudutavad arusaamad
kasvavad välja ühiskonnas käibivatest soorol
lidest. Eesti ühiskonnas levinud traditsioonili
sed soorollihoiakud teevad selget vahet naiste
ja meeste rollidel: naise rolliks peetakse laste
eest hoolitsemist ning mehe rolliks perekonna
ülalpidajaks olemist (vt. nt. Hansson 2004;
Soolise võrdõiguslikkuse... 2006). Eesti edule
orienteeritud ühiskond laseb isadel end kodust
ja lastest distantseerida ja isegi mingil määral
sunnib neid selleks, aktsepteerides olukorda,
kus isa jääb kodusest elust kõrvale ning kes
kendub vaid tööle. Kui liigse töötamise tagajär
gedest õn juttu olnud mehe tervise seisukohast
(nt. meeste naistest lühem oodatav eluiga), siis
pere ja laste kontekstis õn seda teemat vähe
puudutatud. Ühiskond ei ole teadvustanud isa
tähtsust ning vähe õn räägitud sellest, et laps
vajab nii ema kui isa.
Käesolevas artiklis käsitletakse isadust
kahest aspektist. Esmalt analüüsitakse isarolli
konstrueerimist tänases Eesti ühiskonnas ning
seda, kuidas perekonnas taastoodetakse tradit
sioonilisi soorolle (Soolise võrdõiguslikkuse...
2006). Selles raamistikus vaadeldakse, kuidas
konstrueerivad oma rolli isad, kes näevad oma
rolli perekonnas aktiivse isana, olles loobu
nud traditsioonilisest soorolli mudelist, mille
kohaselt isa õn üksnes perekonna toitja. Teise
aspektina vaadeldakse isa ja lapse vaheliste
vertikaalsete suhete kujunemist aktiivse isa
duse kontekstis. Varasemad uuringud isadest
õn keskendunud lapse ja isa horisontaalsetele

suhetele, käsitledes isa kohalolekut või puu
dumist ning lapsega tegelemisele pühendatud
aega.
Artikli esimeses pooles antakse ülevaade
teoreetilistest
lähtekohtadest,
tutvustakse
mehelikkuse ja isaduse erinevaid tähendusi
ning nn. “aktiivset isadust“ (ingl. k. active fatherhood). Artikli teine pool keskendub läbivii
dud uuringule ja selle tulemustele.

2001). Samasugune kahetine suhtumine õn mär
gatav kä Eestis. TNS Emor käsitles väärtushinnan
gute uuringu “Lapsed ja Eesti ühiskond“ raames
(2006) eestlaste suhtumist laste hoidmisse isade
poolt ning selles uuringus ilmneb teatav vastuolu.
Ühelt poolt õn eestlaste suhtumine isade aktiiv
sesse osalusse lastehoius üldjoontes positiivne ja
peetakse loomulikuks, et tänapäeval õn kä isad
väikeste lastega kodus, kuid teisalt õn vastanute
jaoks iseenesestmõistetav, et imiku- ja väikelapse
eas hoiab lapsi siiski ema.

Töö teoreetilised lähtekohad
Ameerika psühholoog Lori A. Roggman
(2004) õn väitnud, et õn olemas mitmed teoo
riad, millele saab tugineda, uurides emarolli
ja emaks olemist, ent keskne teooria isaduse
ja isarolli uurimiseks puudub, mistõttu isade
uurimine õn täna suurem väljakutse kui emade
uurimine.
Üheks levinumaks lähenemiseks isarolli ja
isaks olemist käsitlevates uurimustes õn sotsiaalkonstruktivistlik suund, mille kohaselt
tähendused sõltuvad kontekstist ja protsessist,
milles nad välja kujunevad ja arenevad. Sot
siaalselt konstrueeritud reaalsus õn kultuuripõhine ning pidevas muutumises (Berger &
Luckmann 1966). Selle teooria järgi ei ole sugudevahelised erinevused otseselt seotud bioloo
giliste erinevustega, vaid need õn sotsiaalsete
interaktsioonide käigus (re)konstrueeritud.
Seega õn kä mehelikkus ja naiselikkus, isadus
ja emadus sotsiaalselt konstrueeritud ning
nende tähendused ei ole universaalsed, vaid
ühiskonniti ning ajas muutuvad (Marsiglio et
al. 2000).
Enamasti õn lapse peamiseks hooldajaks
peetud ema ning isa õn käsitletud pigem ema
abilisena, sest usutakse, et ema ja lapse vahel õn
eriline side, mille tõttu isad ei saa olla sama head
lapse eest hoolitsejad kui emad (Deutsch 1999;
Waher 1998). Sellised stereotüüpsed arusaamad
varjutavad tõsiasja, et kä isa suudab lapse vaja
duste eest hoolt kanda täpselt nagu ema (Deutsch

Mehelikkus ja isadus
Mitmed uurijad õn leidnud, et traditsiooni
list läänemaailmas levinud meheideaali iseloo
mustavad eeskätt sõltumatus, ambitsioonikus,
keskendumine tööle ja karjäärile ning kartus
näida naiselik. Mehelikkuse konstrueerimi
sel mängib keskset rolli töö (Morgan 1992).
Meeste saavutamisvajadust hinnatakse suu
remaks kui naiste oma ning mehelikuks pee
takse raha teenimist ja edukust karjääriredelil.
Traditsioonilise mehelikkusega ei sobi kokku
lähedus, hoolivus ja lastele pühendumine,
mida seostatakse naiselikkusega (Poolamets et
al. 2000).
Selline mehelikkuse mudel, kaasa arvatud
sellega kaasnev suhtumine isadusse, õn täna
päeval tugevasti muutunud. Cabrera ja tema
kolleegid mainivad nelja 20. sajandit iseloo
mustavat sotsiaalset trendi, mis õn muutnud
arusaamu soorollidest ja vanemarollidest,
sealhulgas kä isa rollist ja isaks olemisest. Nen
deks õn naiste, sealhulgas väikeste laste emade
oluliselt kasvanud tööhõive; üksikemadega
perede ja ilma isata kasvavate laste osakaalu
oluline kasv; koduste tööde võrdsem jaota
mine abikaasade vahel, s.t. meeste suurem
osalus kodustes majapidamistöödes; piiride
avanemisest ja immigratsiooni suurenemisest
tulenev erinevate kultuuride mõju (Cabrera et
al. 2000).

Nende muutuste najal saab rääkida uue
isaduse ideaali tekkimisest.

Uus isadus - aktiivne isa
Ei ole olemas hea isa universaalset ideaal
kuju; ootused heale isale kujunevad välja
perekonna, ühiskonna, kultuuri ja ajaloo kon
tekstis, mistõttu hea isa tähendus eile ja täna
õn erinev (Cabrera et al. 2000). Tänapäeval
oodatakse isadelt lisaks pere majandusliku
poole eest hoolitsemisele kä suuremat pühen
dumist oma lastele (Lupton & Barclay 1997).
Nii õn viimasel ajal Euroopas, sealhulgas kä
Eestis, kasvanud nende isade hulk, kes taha
vad rohkem keskenduda oma perele ja peavad
oluliseks osalemist lapse kasvatamises algusest
peale. Üks olulisemaid erinevusi varasemast
isakujundist õn uue isaduse juurde kuuluv
lähedane suhe lapsega (Brandth & Kvande
1998). Uut isadust iseloomustavad sõnad, nagu
seotus, pühendumus ja osalus ning lähedane
emotsionaalne suhe isa ja lapse vahel (Cohen
1993). Aktiivne isadus eeldab kiindumuse ja
emotsioonide väljendamist ja nn. aktiivsed
isad pühendavad oma lastele senisest rohkem
aega (Dermott 2005). Kuna kõik need sõnad
iseloomustavad kä head ema, siis võib öelda, et
aktiivsed isad konstrueerivad oma rolli, kom
bineerides nii mehelikeks kui naiselikeks pee
tavaid jooni (Brandth & Kvande 1998).
Muutunud arusaamad isadusest peegeldu
vad kä vanemaid puudutavas seadusandluses.
Näiteks Norras, Islandil ja Rootsis õn kasutusel
isakvoot (ingl. k. father quota), mille kohaselt
mingi osa lapsehoolduspuhkusest õn reservee
ritud ainult isale. Selle meetme üks eesmärke
õn soodustada lähedase suhte loomist isa ja
lapse vahel ning võib öelda, et see eesmärk õn
mingil määral saavutatud. Näiteks eurooplaste
suhtumist lapsehoolduspuhkusesse käsitlevas
Euroopa Komisjoni uuringus osalenud Rootsi
meestest vaid 33% ei ole kasutanud ega plaani
kasutada lapsehoolduspuhkust (Europeans...

2004, 10). Leedu, Islandi, Taani ja Malta ühisuuringust, mis vaatles lapsehoolduspuhkusel
olevaid isasid, selgus, et 87% Islandi isadest
kasutas 2003. aastal lapsehoolduspuhkust
(Fathers... 2005, 12). Kuigi Eesti Sotsiaalkind
lustusameti andmed näitavad, et lapsehool
duspuhkusel olevaid isasid õn vähe, suureneb
nende arv tasapisi — näiteks seisuga detsember
2006 oli vanemahüvitis määratud 161 isale,
2007. a. 30. septembri seisuga 172 isale, sama
aasta 31. oktoobri seisuga 228 isale.
Lisaks seadustele toetavad uue isaduse
arengut kä ühiskonnas laiemalt levinud muu
tused vanemarollide käsitluses. 1990. aastate
algusest õn eesti meestel võimalik käia koos
naistega raseduse kontrollis ja perekoolis, mis
aitab paremini mõista, mida tähendavad lapse
ootamine ning isadus. Kasvab kä nende isade
hulk, kes viibivad lapse sünni juures (Poolamets et al. 2000).
Vahetu sünni juures olemise kogemus aitab
isas tekitada sügavaid tundeid oma naise ja
lapse vastu (Burgess 2000). Isade nõustamine ja
harimine raseduse ajal aitab kaasa isa ja lapse
vahelise kiindumuse väljaarenemisele. Isadu
seks ettevalmistus vähendab võimalust, et isa
pärast lapse sündi kõrvale tõmbub või jääb kõrvaletõrjutuks. Enamasti hoolitsevad need isad
oma laste eest rohkem kui isad, kes pole ette
valmistust saanud. Tänapäeval hakkab meeste
hulgas järjest enam levima arusaamine, et nii
sünnitus kui ettevalmistus selleks õn tulevaste
vanemate ühine ettevõtmine (Poolamets et al.
2000). See mõjutab kä isarolli kujunemist lapse
sünni järgselt.
Uurimused õn näidanud, et isa ja lapse
vahelise emotsionaalne sideme väljakujunemi
seks õn vaja regulaarset suhtlemist. Mitte keegi
ei saa asendada isa, eriti isa positiivset mõju,
lapse tunnetuslikule arengule esimestel eluaas
tatel. Laps, kelle arengus õn isa täitnud olulist
rolli, suudab paremini välja arendada oma
sisemised eeldused. Tal kujunevad välja posi
tiivne arusaam endast, enesekindlus, kõrged

moraalsed omadused, vaimne ja ühiskondlik
asjalikkus (Poolamets et al. 2000).
Isadus õn oluline kä mehe arengule. Kui
mees kaldub mõtlema, käituma ja olema
ainult kui mina, siis lapse eest hoolitsemine
sunnib meest rohkem teistega arvestama ning
teiste (lapse) vajadusi enda omadest ettepoole
seadma. Nii suureneb mehe paindlikkus ja
empaatiavõime. Lastega palju tegelevatel isadel
õn enamasti vähem stereotüüpsed soolised
arusaamad ja tänu oma maailmapildi avardu
misele suudavad nad ennast paremini teostada
(Poolamets et al. 2000).
Seega, kui traditsiooniliselt õn peamiselt
meest peetud pere ülalpidajaks, siis tänapäeval
oodatakse mehelt kui isalt suuremat pühen
dumist kä oma lastele. Mil määral saab isarolli
muutumisest ning aktiivsest isadusest rääkida
tänases Eestis, kus traditsioonilised soospetsiifilised rollijaotused õn laialt levinud?

Uuringust
Isarolli käsitlev uuring viidi läbi 2007. aasta
esimesel poolel. Selles osales kaheksa isa, kellega
viidi läbi teemaintervjuud. Teemaintervjuule
õn iseloomulik, et intervjuu teemavaldkond
õn teada, aga küsimuste sõnastust ja küsimuste
esitamise järjekorda saab intervjueerimise
käigus muuta (Patton 1990). Küsimused olid
standardiseerimata, vastused ei olnud ette
antud. Kõikidele isadele esitati samasugused
küsimused, kuid intervjueeritavad võisid rää
kida kä teemadel, mis tundusid neile olulised.
Käesolevas artiklis keskendutakse uuringuga
seoses kahele probleemile: isarolli konstruee
rimisele ning isa ja lapse vahelise suhte kuju
nemisele aktiivse isaduse kontekstis, eeldades,
et isarolli konstrueerimist mõjutavad muuhul
gas isade taust, lapsega kojujäämise põhjused
ja ettevalmistus lapse sünniks. Lisaks käsitleti
uuringus kä isarolli muutumist, sotsiaalsete
survete võimalikku mõju aktiivse isarolli väl

jakujunemisel, vanemahüvitist ning isakvoodi
võimalikkust tänases Eestis.
Isade taust
Intervjueeritavate leidmine ei olnud kerge
ülesanne esiteks seetõttu, et lapsehoolduspuh
kusel või lapsega kodus olevaid isasid õn Eestis
vähe ning teiseks põhjusel, et andmekaitse
seaduse tõttu õn ligipääs isikuandmetele ras
kendatud. Seetõttu sai kriteeriumitele vastav
valim koostatud kättesaadavuse alusel (teate
levitamine sõprade-tuttavate seas, ülikooli ja
töökoha meililistis), samuti oli suureks abiks
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS (töö- ja
sotsiaalpoliitika analüütik Marre Karu), kes
vahendas kontakte uuringus osalema nõus
tunud isadega. Siinkohal õn oluline märkida,
et uuringus osalenud isad ei olnud uurimuse
läbiviija isiklikud tuttavad ning enamikel juh
tudel võtsid need isad ise uurijaga ühendust.
Uurimuses osalenud isade keskmine vanus
oli 32 aastat, noorim neist oli 26-aastane ning
vanim 46-aastane. Kuus neist oli abielus, üks
elas lapse emast lahus ning üks defineeris oma
suhet lapse emaga kui kooselu. Enamikul isadel
oli kas kõrgharidus või oli selle omandamine
pooleli. Valdavalt oli peredes üks kuni kaks last,
kahes peres kasvas neli last. Noorimad lapsed,
kes moodustasid enamuse, olid isa kodusoleku
perioodil alla aastased. Isade lastega kodus vee
detud aeg varieerus poolest aastast kuni kolme
aastani (viimasel juhul sündis perre väikse
vahega kä teine laps). Kolm isa kaheksast olid
ametlikult lapsehoolduspuhkusel, mis tähen
dab, et nende töösuhe oli selleks ajaks peatatud
ja nad said vanemahüvitist. Üks isa oli lapse tõttu
ülikoolist akadeemilisel puhkusel. Ülejäänud
isad ei olnud ametlikult lapsehoolduspuhkusel,
kuid olid mingi aja peamised lapse eest hoolit
sejad. Nad kas töötasid kodus ja/või paindliku
töögraafiku järgi või olid ise endale ülemuseks/
tööandjaks, mis tähendas paindlikumat tööaega
ning võimalusel kodus töötamist.

Kuna enamik isasid võttis ise uurijaga
ühendust ning nõustus heameelega uuringus
osalema, võib eeldada, et tegemist õn isa
dega, kelle jaoks õn see teema oluline ning kes
peavad oluliseks kä sellest rääkimist. Uuringus
osalenud isade haridustaseme järgi (enamikul
õn kõrgharidus või õn selle omandamine poo
leli) võib oletada, et neil õn laiem silmaring
ning demokraatlikum suhtumine soospetsiifilisse rollijaotusse. Varasemad uuringud õn
näidanud, et mida kõrgem õn inimeste hari
dustase, seda vähem ollakse kinni traditsioo
nilistes soorollides (Hansson 2004). Samuti
võib eeldada, et kõrgharidusega mehel õn
üldjuhul sama haridustasemega naine, millest
omakorda võib oletada, et uuringus osalenud
isade partneritel õn kä kõrgem ning vastutus
rikkam tööpositsioon. Seega võib lapse sünni
puhul tekkida olukord, kus töö- ja pereelu
ühitamine võib raskusi tekitada nii mehele kui
naisele, mõlemad vanemad otsivad lahendusi
ning ühiselt võidakse otsustada kä isa koju
jäämise kasuks.
Kojujäämise põhjused
Käesolev uuring näitas, et intervjueerita
vatel isadel oli demokraatlikum suhtumine
soospetsiifilisse rollijaotusse. Nad arvesta
sid naiste valikuvõimalustega ning oskasid
mõelda väljaspool raami “naise koht õn kodus
ja mehe koht õn tööl”. Mitmel naisel oli vastu
tusrikas tööpositsioon ning lapse sünni puhul
tuli seoses töö- ja pereelu ühendamisega leida
lahendus mõlemal lapsevanemal. Mitmed isad
olid endale ise tööandjaks/ülemuseks, mis
tähendab, et nad said töötada paindlikuma
töögraafiku järgi ja/või kodus. Seega leiti, et
lapsega võiks koju jääda isa.
Kui eespool öeldu järgi võib järeldada, et
koju jäämise kasuks otsustasid üldiselt mehed,
kes olid vähem kinni traditsioonilistes soorol
lides, siis konkreetsemad kojujäämise põhju
sed olid küllaltki erinevad.

Naise võimalus õppida ja töötada välis
maal
Paari mehe kojujäämise otsus oli seotud
naise erialaste võimalustega, mida ei tahetud
mööda lasta. Näiteks oli ühel emal võima
lus töötada ning teisel õppida välismaal. See
sai võimalikuks tänu sellele, et laste isad olid
nõus jääma koju laste eest hoolitsema. Nende
perede puhul võib rääkida demokraatlikumast
ning vähem stereotüüpsest suhtumisest rolli
jaotusesse.
Naine pidi õppima minema ja nagu
teist varianti ei olnudki üldse. Ja siis ma
leidsin, et kui naine oli nüüd niimoodi laste
vanuseid vaadates pikalt olnud dekreedis
või lapsehoolduspuhkusel või ütleme siis
oma sellest tööst nagu kõrval üsna pikalt,
siis ma leidsin küll, et oleks väga õiglane,
kui tema saaks nüüd natuke aega oma
asjadega tegeleda. Ja kuna ta selle õppima
minemise eest nagu kõvasti võitles, siis me
leidsime, et ainuke variant õn see, et tema
läheb õppima ja mina jään koju lastega.
(35-aastane nelja lapse isa)
Kaksikute sünd perre
Üks isa jäi koos emaga koju põhjusel, et
perre sündisid kaksikud. Selles peres leiti, et
õn oluline, et ema saaks hingamisruumi ja abi
laste kasvatamisel. Kä siin saab rääkida avatu
mast suhtumisest rollijaotusesse, mille järgi
laste kasvatamine ning nende eest hoolitse
mine õn ema ja isa ühine kohustus.
Kooli, töö ja pere ühendamise raskused
Üks isa jäi seoses lapse sünniga koolist
akadeemilisele puhkusele, kuid jätkas tööl
käimist, sest tema tööandja ei tahtnud vastu
tulla isa soovile töötada paindlikumalt. Kuna
kõigele kolmele - lapsele, tööle ja koolile pühenduda oli keeruline, siis katkestas see isa
oma koormuse vähendamiseks ajutiselt oma
õpingud.

Naise raske tervislik seisund
Ühe isa abikaasa halb tervislik seisund ei
jätnud isale teist valikut kui koju jääda ning
laste eest hoolitseda.
Puuduv sõimekoht
Muret valmistas kä tänases Eestis sageli
esinev probleem - sõimekoha puudumine.
Tuleks täpsustada, et nii kõnealusel isal kui
emal oli vastutusrikas töökoht, kuid isal oli
võimalik töötada paindlikuma töögraafikuga
ning see kergendas tema puhul töö- ja pereelu
ühendamist, eriti kuna isa sai lisaks toetuda
vanaema abile.
Majanduslikud põhjused
Erinevalt mitmetest lääne uurimustest (vt.
nt. Europeans...2004) ei maininud ükski isa,
et kojujäämise põhjus oli majanduslik. Põhjus
võib peituda selles, et erinevalt paljudest teis
test riikidest makstakse Eestis lapsehooldus
puhkuse toetuseks 100% palgast, mida vanem
õn eelnevalt teeninud (juhul, kui see ei ületa
sätestatud ülemmäära, milleks õn kolme
kordne Eesti keskmine palk) (Vanemahüvitise seadus 2003). Majanduslikud argumendid
võivad seega saada otsustavaks eelkõige pere
des, kus lapse emal puudub sissetulek (näiteks
mittetöötav tudeng).
Kuigi isade kojujäämise kasuks otsustamise
tagamaad olid erinevad, saab neist rääkida
kui meestest, kes arvestavad tavalisest rohkem
naiste valikuvõimalustega ning seavad küsi
märgi alla ühiskonnas kehtivad traditsioonili
sed vanemarollid.
Ettevalmistus isaks saamiseks
Ettevalmistus enne sündi
Enamik isasid käis perekoolis (kuus isa
kaheksast). Hinnangud perekooli kohta olid
väga vastandlikud. Ühelt poolt kiideti seal
jagatud häid teadmisi, teiselt poolt kaheldi
perekooli efektiivsuses, kuna ühe intervjueeri

tava sõnul erinevad perekoolist saadud info ja
tegelikkus kardinaalselt:
Lähed käid perekoolis, kus räägitakse
aktiivsünnitusest “hinga laps välja” onju,
siis lähed ronid kohale...siis äkitselt...veri
voolab, kõik käib nii kiiresti, arstid tulevad
mis iganes läikivate lõikeriistadega kohale
umbes... ja väljahingamisega pole mitte
midagi pistmist!
(27-aastane kahe lapse isa)
Oluliseks peeti vajalikke teadmisi ja oskusi,
et isad suudaksid olla oma naisele sünnitusel
tugiisikuks. Tihtipeale õn naine sellises olukor
ras väga haavatav ning tema ja ta soovide eest
tuleb seista. Mitmel korral soovitati palgata
isiklik ämmaemand, et sünnitus sujuks kerge
mini ja naise soovidele vastavalt.
Lapse sünd
Peaaegu kõik uuringust osa võtnud isad
(seitse isa kaheksast) olid oma laste sünni
juures. Mitmed isad märkisid, kui tähtis õn see
kogemus ja oma naisele toeks olemine. Rõhu
tati, et sünnitusel tekkiv sügav ja lähedane
emotsionaalne side isa ja lapse vahel õn hinda
matu väärtusega, kinnitades seega varasemate
uuringute järeldusi (Burgess 2000).
Ja kui see hetk nüüd kätte jõuab, et ta
hakkab silmi avama, siis see õn siuke puu
dutus, millest sa mitte kunagi lahti ei saa.
Tulevikus õn see, mis nagu aitab sul edasi
minna, isegi siis, kui sul õn mingi murdumisehetk. [—] Et minu meelest see esi
mene touch õn väga oluline.
(35-aastane nelja lapse isa)
Lapse sünni juures olemine oli isadele lii
gutav kogemus ning nad leidsid, et mehed
peaksid kindlasti sünnitusele kaasa minema.
Kuigi mõned naised võivad häbeneda või

karta näidata oma abitut olukorda või näiteks
mõned mehed ei talu verd, peaksid nad siiski
püüdma neist kartustest üle saada, kuna lapse
sünd õn hetk, mis ei kordu enam kunagi. Kor
dagi ei tulnud jutuks, et sünnitus oleks isale
olnud traumeeriv kogemus. Uurimusest ei sel
gunud, kas isa sünnitusel osalemine lähendab
kä partnereid.

Isarolli konstrueerimine
Vastavalt traditsioonilisele soorollile oli
kä uuringus osalenud isade jaoks töötamine
tähtsal kohal: vaid kolm isa kaheksast olid
ametlikult lapsehoolduspuhkusel ning nende
tööleping oli selleks ajaks peatatud. Isad, kes
pühendusid korraga nii kodule kui tööle, olid
olukorras, kus nad täitsid nii traditsioonilist
isarolli kui kä aktiivse isa rolli. Ühelt poolt hin
dasid nad kõrgelt lapsele pühendumist ja selle
olulisust, teiselt poolt pidasid tähtsaks pere
majandusliku poole eest hoolitsemist.
Töö ja pereelu ühendamine
Enamus intervjueeritud isadest (viis isa
kaheksast) töötas lapse hoidmise kõrval kas
kodus, paindliku töögraafiku järgi ja/või oli
ise endale ülemuseks. Mõlemale rollile pühen
dumiseks kasutasid isad erinevaid strateegiaid.
Peamiselt leiti tööks aega päeval lapse uinaku
ajal ja öösel, mil laps oli magama pandud. Kaks
isa käisid tööl ning hoidsid lapsi peamiselt
õhtuti, andes sellega lapse emale aega näiteks
õppimiseks või trennis käimiseks. Ühel isal oli
abiks lapse vanaema, kes hoidis last ajal, mil isal
oli vaja tööasju ajada. Kui viimane kiitis sellist
“vahetustega" hoidmist, mis ei väsita nii palju ja
sobib kõigile, siis isa, kes hoidis lapsi nii öösel
kui päeval ja pidi kä samal ajal töötama, rääkis
sellest ajast kui väga vähese unega perioodist.
Mitmel korral mainiti, et kui tekkis vaja
dus minna näiteks poodi või panka, siis tehti

seda koos lapsega ning üks isa käis lapsega kä
oma ärikohtumistel. Töötamiseks leiti aega
lapse lõunauinaku ajal või öösel. Skeem, kus
laps pannakse teleri ette ja üritatakse ise samal
ajal tööd teha, reaalses elus ei tööta. Mitmed
isad kurtsid, et lapsega tegelemine võtab palju
energiat ning muu konstruktiivse tegevusega
tegelemiseks jääb vähe aega. Need isad, kes olid
sunnitud lapse kõrvalt töötama, tundsid kä,
et nad ei ole enam nii produktiivsed ja ei saa
võtta nii palju kohustusi kui varem.
Karjäär
Isad leidsid, et lapsega kodus olemine
mõjutab karjääri, kuid tajusid seda erinevalt.
Lapsega kodus olemine võib karjääri mõjutada
negatiivses suunas, kuna tööl käimine aitab
luua ja hoida suhtevõrgustikke ning edendada
oma ühiskondlikku positsiooni. Mees ei saa
lubada endale karjääripause, sest, nagu leidis
üks isa, stereotüüpne mõtlemine tekitab küsi
musi, nagu: kas mees ei suutnud normaalset
tööd leida, mistõttu naine pidi ise lapse kõrvalt
tööle minema?
Üks isa väitis, et mehel õn sisseprogrammeeritud saavutusvajadus. Kuigi selline vaja
dus õn omane kä naisele, õn selle rahuldamine
mehe eneseväärikuse hoidmiseks ja säilitami
seks tunduvalt olulisem. See seisukoht näitab
traditsiooniliste mehelikkuse normide jätkuvust meie tavamõtlemises.
Mehed võivad lubada seni [lapsega
kodusolemist], kuni nad suudavad teha
mingeid asju sealt kõrvalt, onju. Vastasel
korral see võib hakata tekitama neil eel
kõige endale siukest emotsionaalset pinget
- et sult oodatakse tegusid, aga näed, sina
lehvitad seal kõrinaid ja käid kelgutamas.
(27-aastane kahe lapse isa)
Samuti mainiti mitmel korral, et lapsega
koju jäämine võib lükata sihtide ja eesmärkide

saavutamist edasi ning kodusoleku ajal tekib
teatud seisak ja infopuudus. Leiti, et naise
eemalolekut töölt seoses lapsehoolduspuhku
sele jäämisega peetakse ühiskonnas loomuli
kuks, mehe kojujäämist aga mitte. Siinkohal
tuleks rõhutada, et kuigi kodusolemine võib
edasi lükata eesmärkide saavutamist, ei takista
see isade sõnul nende elluviimist hiljem. Vastu
pidi, mitmed isad leidsid, et sihte võib saavu
tada isegi paremini, sest saadud elukogemust
saab kasutada kõikides elusfäärides, kaasa
arvatud oma töös.
Üks isa rõhutas, et ilma lapsega kodus ole
mise kogemuseta oleks tal väga raske teha sellist
loomingulist tööd, nagu ta teeb. Lastega kodus
olemine ning nendega tegelemine õn andnud
talle tugeva baasi, millest oma töös lähtuda. Kä
teise isa sõnul mõjub see elukogemus karjäärile
hästi, kuna ta suudab nüüd olla parem juht ja
peresõbralike väärtuste levitajana kä eeskuju
oma alluvatele.
Enamik isasid juhtis tähelepanu sellele,
et karjäär sõltub inimesest endast ning kuigi
lapsed mõjutavad karjääri, ei jää seatud sihid ja
eesmärgid nende pärast saavutamata.
Kas isad saavad lastega sama hästi hak
kama kui emad?
See oli küsimus, milles lõid kohati välja
uuringus osalenud isade stereotüüpsed aru
saamad ema- ja isarollist. Näiteks ühe isa
sõnul ei oleks ilma emata võimalik üldse
hakkama saada, kuna emad teavad paremini,
mida lapsed tahavad, kuidas peaks neid kas
vatama ja nendega tegelema. Samuti leidis ta,
et laste eest hoolitsemine õn ikkagi rohkem
naiste kui meeste kohustus. Ta oli kindel, et
kõikide isade närvid ei peaks sellisele pingele
vastu. Kä leiti, et lastega tegelemine nõuab
pühendumist ja suurt motivatsiooni, sest see
õn isade arvates vahel palju väsitavam kui
üheksast-viieni-töö.

Nagu ma veelkord rõhutan seda, lastega
tegelemine õn ikkagi selline motiveeritud
inimeste jaoks [—]. Kui sa ei armasta oma
lapsi nii mis teab ja kui sa ei ole nagu sel
line inimene, kes oskaks sellisest emotsio
naalsest seotusest rõõmu tunda või sa oled
selline inimene, kes eriti ei tunnegi seda
emotsionaalset seotust, siis õn see lapse
hoidmine nii raske töö, et ei maksa ennast
sinna sohu uputada.
(27-aastane kahe lapse isa)
Kä ei julgenud enamik isasid kohe toetada
väidet, et “isad saavad lastega sama hästi hak
kama kui emad”. Täpsustati, et isad saavad kä
hästi hakkama, teistmoodi hakkama (näiteks
lasevad isad enda sõnul lastel vabamalt ringi
vaadata ning maailma tundma õppida, nad ei
piira lapse tegevust nii palju kui emad; ei rea
geeri üle, kui midagi juhtub, sest nii lapsed ju
õpivadki), et kä neil õn olemas eeldused las
tega tegelemiseks jms. Leiti, et emaks saadakse
lapse sünnitamisega, aga isaks kasvatakse aja
pikku, kuigi mööndi, et kä naine, kes õn emaks
saanud, peab oma uue rolliga harjuma ning et
see ei ole alati lihtne. Vaid üks isa julges kohe
väita, et sool ei ole mingit seost sellega, kes ja
kui hästi lapsega hakkama saab, ning paar isa
leidis, et pärast seda, kui laps ei ole enam füsio
loogilistel põhjustel emast sõltuv, ei ole vahet,
kumb vanem lapsega tegeleb.
Alguses õn raske, loomulikult, sa ei ole
harjunud. Aga see ei ole nagu kinni selles,
kas sa oled mees või naine, onju. Kui sa ei
ole varem teinud [lapse eest hoolitsenud],
siis ta õn sama raske kä naisele. [—] Kas sul
õn nüüd habe ja vuntsid või sul ei ole, mis
vahet sel õn.
(35-aastane nelja lapse isa)
Isad, kes väidet, et “isad saavad lastega sama
hästi hakkama kui emad” toetama ei kippunud,
ei põhjendanud oma valikut täpsemalt, vaid

selgitasid võrdluseks, kuidas isad lastega hak
kama saavad (teistmoodi, kä hästi jne.). Võib
oletada, et mingil määral nad siiski leiavad, et
laste kasvatamine tuleb emadel loomulikumalt
välja. Huvitav õn aga see, et isade endi koge
mused õn näidanud, et nad õn oma lastega
väga hästi hakkama saanud ja ükski isa ei kurt
nud selle üle, et nad pole isana suutnud oma
lastele pakkuda seda, mida suudaks ema. Ainu
kese asjana, mida isa ei saa pakkuda, toodi välja
rinnaga toitmine.
Ükski isa ei kahelnud oma suutlikkuses
täita praktilisi ülesandeid ja kohustusi (näiteks
mähkmete vahetamine, vannitamine jne.) ning
rinnaga toitmise perioodi möödudes õn eba
selge, milles emad isadest paremini lastega hak
kama saavad. Kui isad rääkisid oma kogemus
test (s.t. sellest, mida lapsega kodus olemine õn
neile andnud ning õpetanud), rõhutasid nad
muuhulgas seda, et nad õn mõistnud, et laps
vajab kä isa ja et isa tähtsus õn sama oluline
kui ema oma. Samas, vaatamata isade positiiv
setele kogemustele ja positiivsele tagasisidele
lastelt, ei julgenud mitmed uuringus osalenud
isad siiski ennast lapse emaga võrdsustada.

Isa ja lapse vahelise suhte
kujunemine aktiivse isaduse
kontekstis
Varasemad uuringud isa ja lapse vahelistest
suhetest õn sageli keskendunud isa kohalole
kule või puudumisele ning lapsele pühendatud
ajale. Kõnealune uurimus vaatles konkreetse
malt isa ja lapse vahelise suhte kujunemist
aktiivse isaduse kontekstis.
Kõik uuringus osalenud isad leidsid, et nad
õn oma lapsega lähedasemad kui keskmine eesti
isa, kuna neil õn olnud võimalus oma lapsele
pühenduda. Lastega tegelemise kogemus õn
isadele õpetanud, kui oluline õn olla oma lapse
juures ning leida tema jaoks aega. Väga täht

saks peeti kä isa kohalolekut lapse sünni juures,
seda just isa ja lapse vahelise erilise suhte loo
misel. Kä rõhutati, et lapse juures tuleb olla just
siis, kui laps õn veel väike. Leiti, et isad teevad
vea, arvates, et kuna lapse sünniga pere kulu
tused suurenevad, tuleb sel ajal veelgi rohkem
tööd teha. Pärast võib olla hilja oma lapsega
lähedast sidet luua, sest laps õn kiindunud ees
kätt emasse ning isa võib lapsele võõraks jääda,
laps aga vajab nii ema kui isa.
Ma arvan, et ma olen oma pojaga lähe
dasem kui tavaline keskmine eesti isa, eesti
mees. Ja ma arvan, et see õn ilgelt tore!
(37-aastane ühe lapse isa)
Meil ei ole mingit sellist asja, et kui
midagi juhtub, et emme peab ainult
tulema.
[—1 Usaldus ja soe suhe õn väga tugev.
Ja ma kardan, et see õn ikkagi nagu siukse
higiga ehitatud.
(27-aastane kahe lapse isa)
Et kui ma mõtlen oma laste peale [—]
mul nagu läheb ... läheb seest soojaks, kui
ma nende peale mõtlen.
(27-aastane kahe lapse isa)
Tööl käies jääb aga paratamatult isadel
oma lapse jaoks vähem aega, sest töölt tulnud
isa õn väsinud ning ei jaksa nii palju oma las
tega tegeleda.
Ma olen töötanud üheksast viieni, kä
nüüd üsna hiljuti, siis ma tundsin seda
väga tugevalt, kuidas ikkagi ei jõua suhelda
lastega. [—] Tööpäeva lõpus ma siis tulen
koju, ega ma siis spast ei tule! Ma olen väsi
nud ja tige. [—-] Kui sul õn kodus väiksed
lapsed, siis üheksast viieni jätab sulle liialt
vähe aega.
(27-aastane kahe lapse isa)

Tänu lapsega kodus olemise kogemusele
uskusid uurimuses osalenud isad, et nad tun
nevad oma lapsi, teavad, mis neile meeldib ja
mis mitte; samuti tunnevad lapsed oma isa.
Nende perede puhul oli isa muutunud sama
oluliseks lapsevanemaks kui ema.
Lastega kodus olemine õn isadele õpetanud
eelkõige empaatiavõimet, oskust näha enda
ümber teisi inimesi ning nendega arvestada,
mis laieneb kä teistesse elusfääridesse. Lastega
koosolemine arendab paljusid teisigi jooni,
nagu kannatlikkust, inimlikkust, hoolivust,
õrnust, tolerantsust, sallivust, arusaamist, ebaisekust, loovust ja leidlikkust, tähelepanelik
kust, headust, loogilist ja ruumilist mõtlemist.
Need päevad koos pojaga nii toona
kui kä täna, need õn ju tegelikult sellised
päevad, et sa pead ümber kehastuma selli
seks psühholoog-antropoloog-tegevjuhiks,
lisaks peab sul olema kä selliseid meditsiiniõe-tuletõrjuja-üritusturundaja-kokasapööri-logistiku, võib-olla veel mingisu
guseid ameteid. Sa pead kõiki neid rolle
täitma ja tegema.
(37-aastane ühe lapse isa)
Lapsed õn isasid õpetanud ennast kontrol
lima ja distsiplineerima. Paari isa sõnul olid nad
varem liiga kergesti ärrituvad, kuid lapsed panid
neid oma äkilisi emotsioone taltsutama ning
maha suruma. Kokkuvõttes selgus uuringus
osalenud isade vastustest, et mitte ainult vane
mad ei kasvata lapsi, vaid kä lapsed vanemaid.
Uuringus osalenud isad hindasid väga kõrgelt
kogemust, mille nad said lastega kodus olles.
Ma arvan, et ma elan iseendale oma
laste kaudu. Ma saan selle kaudu nii palju
tagasi, et ma arvan, et nad õn mind ennast
nii palju kujundanud, ma usun, et ma olen
sellest kõigest nii inimese kui kä isiksusena
väga palju võitnud.
(46-aastane nelja lapse isa)

Kokkuvõtteks
Uurimuses osalenud isad õn heaks näiteks
sellest, et kä Eestis saab juba rääkida aktiivsest
isadusest ja isadest, kes pühenduvad oma lastele
rohkem, kui ühiskonnas levivate rolliootuste
järgi peaks pühenduma. Vaid kolm intervjuee
ritavat kaheksast olid ametlikult lapsehooldus
puhkusel, ent võib eeldada, et aktiivseid isasid
õn tegelikult rohkem, kui Sotsiaalkindlustus
ameti statistika peegeldab.
Kõik uuringus osalenud isad leidsid, et
laps vajab isa samamoodi kui ema ning et isad
peaksid leidma rohkem aega oma lastele. Olu
liseks peeti just emotsionaalselt lähedase suhte
loomist lapsega ja rõhutati, et määrava tähtsu
sega aeg selle loomiseks õn just aeg, mil laps õn
veel väike.
Käesolevas uuringus osalenud isade jaoks
oli töötamine kui mehe identiteedi konstruee
rimise keskne aspekt endiselt tähtsal kohal.
Isad, kes pühendusid korraga nii kodule kui
tööle, olid olukorras, kus nad täitsid nii tradit
sioonilist isarolli kui kä aktiivse isa rolli. Ühelt
poolt hindasid nad kõrgelt lapsele pühendu
mist ja selle olulisust, kuid pidasid teiselt poolt
tähtsaks kä pere majandusliku poole eest hoo
litsemist.
Enamikul käesolevas uuringus osalenud
isadel oli kõrgharidus või nad omandasid seda.
Varasemad uurimused õn näidanud, et kõr
gema haridustasemega inimesed õn vähem
kinni traditsioonilistes soorollides (Hansson
2004). Lisaks õn leitud, et lastega palju tege
levatel isadel õn vähem stereotüüpseid soolisi
arusaamu, nad õn sõbralikumad ning peavad
laste eest hoolitsemist eriliseks rikastavaks
kogemuseks (Poolamets et al. 2000). Kä uurin
gus osalenud aktiivsetel isadel oli demokraatli
kum suhtumine soospetsiifilistesse rollijaotus
tesse.
Käesolev uurimus kinnitas eelnevate uuri
muste tulemusi, sest kõik uuringus osalenud
isad hindasid lapsega kodus olemise kogemust

väga kõrgelt. Lisaks sellele, et lastega kodus
olemine õn muutnud isad oma lastega emot
sionaalselt lähedaseks ning isad tunnevad oma
lapsi ja vastupidi, õn lastega tegelemine isadele
kä palju õpetanud. Isad leidsid, et lastega tege
lemine arendab empaatiavõimet ehk oskust
näha enda kõrval teisi inimesi ning nendega
arvestada, lisaks sellele kä kannatlikkust,
paindlikkust, inimlikkust, hoolivust, õrnust,
ebaisekust, sallivust, tähelepanelikkust jpm.
Enamikku neist nimetatud omadustest õn tra
ditsiooniliselt peetud naiselikeks, kuid tegu õn
oskustega, mis tulevad kasuks nii meestele kui
naistele. Kä uuringus osalenud isad rõhutasid,
et lastega kodusolemise kogemus õn andnud
neile oskusi, mida saab kasutada kõikides elu
sfäärides, sealhulgas kä tööl. Seega võib uuri
muses osalenud isade puhul rääkida kombi
neeritud isarollist, mis ühelt poolt peab oluli
seks pere majandusliku poole eest hoolitsemist
ning teiselt poolt hindab kõrgelt pühendumist
lapsele.
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Globaliseerumine,
imperialism ja
mehelikkused*
R. W. Connell

Miks õn meeste ja mehe
likkuse uurimises vaja
globaalset vaatenurka
Viimaste aastate mehelikkuse sotsiaal
sele konstrueeritusele pühendatud uurimu
sed õn olnud väga mitmekesised nii teemade
kui sotsiaalse asetumise poolest, kuid neil õn
olnud iseloomulik fookus ja stiil. Uurimuste
peamiseks fookuseks õn olnud mehelikkuse
tootmine mingis konkreetses keskkonnas
või mingil konkreetsel ajahetkel, olgu selle
näiteks siis professionaalse sportlase karjäär
Ameerika Ühendriikides (Messner 1992),
koloniaalajastu koolid Lõuna Aafrikas (Morrell 2001b), joomakaaslaste grupid Austraalia
baarides (Tomsen 1997), töölisklassi linnaosa
Brasiilias (Fonseca 2001) või noorte keskklassi
meeste abieluplaanid Jaapani linnades (Taga
2001). Iseloomulikuks uurimissuunaks õn
olnud etnograafia, mis kasutab osalusvaatlust,
avatud intervjuusid, dokumenteerimist ja
diskursusanalüüsi. Peamine uurimiseesmärk
õn olnud saada täpseid kirjeldusi konkreet
ses paigas toimuvatest protsessidest ja nende
tagajärgedest.
*

Ilmunud: R. W. Connell, Globalization, Imperia
lism, and Masculinities. - M. S. Kimmel, R. W. Con
nell, J. Hearn (eds.), Handbook of Studies õn Men
and Masculinities. Sage Publications, Ina, Thousand
Oaks, California, 2005,71-89.

See etnograafiline moment tõi hädava
jaliku annuse realismi aruteludesse meeste
ja mehelikkuse üle. Selliste uurimuste konk
reetsed detailid korrigeerisid “soorolliteooria”
abstraktsioone, mis olid varasemalt olnud
peamiseks raamistikuks, milles tehti mehe
likkust puudutavat ühiskonnateaduslikem
uurimistööd. Etnograafiline uurimistöö esitas
väljakutse kä neile meestest rääkimise viisi
dele, mis valitsevad lääne populaarkultuuris:
bioloogilisele essentsialismile, usulise ärka
mise liikumistele ja mütopoeetilise liikumise
müstilistele üldistustele.
Siiski õn alati tunnistatud, et mõningad
teemad ületavad kohalikud piirid. Isegi usulisi
ja mütopoeetilisi meesliikumisi õn võimalik
mõista vaid siis, kui võtame arvesse muutusi
soosuhetes, mis õn endaga kaasa toonud laia
skaala projekte mehelikkuse ümberkujunda
miseks (Messner 1997). Ajaloolised uuringud,
mis õn keskendunud avalikele kuvanditele ja
vaidlustele mehelikkuse üle, näiteks Phillips
(1987) Uus-Meremaa, Sinha (1995) India
ja Kimmel (1996) Ühendriikide kontekstis,
õn näidanud selliste kultuuriliste protsesside
arengut ajas ning laiema ajaloolise konteksti
olulisust kohalike mehelikkuste konstrueeri
misel.
Olen varem (Connell 1998) väitnud, et
seda loogikat tuleks edasi arendada. Globaalne
ajalugu ja kaasaegne globaliseerumine peavad
olema kaasatud sellesse, kuidas mõistame
mehelikkusi. Kohalikult paigutunud elusid
õn täna (ja minevikus) potentsiaalselt tuge
valt mõjutanud geopoliitilised võitlused, lääne
imperialistlik laienemine ja koloniaalimpee
riumid, globaalsed turud, multinatsionaalsed
korporatsioonid, tööjõu liikumine ja transnatsionaalne meedia.
Rida argumente koondub selle järelduse
rõhutamiseks. Gittings (1996) ja tema kol
leegid õn näidanud, mil määral mehelikkuse
konstruktsioonid ühes esimese maailma
riigis, antud juhul Suurbritannias, põhinevad

impeeriumi ajalool. Nagel (1998) toob esile
mehelikkuste ja rahvuse konstruktsioonide
ning järelikult kä sõjadünaamika omavahelise
põimumise. Hooper (1998) näitab mehelik
kuste sidet rahvusvaheliste suhete süsteemi
ja globaliseerumisprotsessidega. Ouzgane ja
Coleman (1998) rõhutavad postkoloniaal
sete uuringute olulisust kaasaegsete mehelik
kuste kultuuridünaamika mõistmises. Kuigi
enamus uurimusi mehelikkuste kohta õn läbi
viidud linnades, elab enamus maailma elani
kest endiselt maal, mistõttu õn oluline arves
tada kä Campbelli ja Belli (2000) väitega, et
peaksime pühendama enam tähelepanu maa
piirkondade mehelikkustele.
Selleks, et mõista kohalikke mehelikkusi,
peame seega mõtlema globaalselt. Aga kuidas?
Selles peatükis pakun välja raamistiku, mis või
maldab mõelda mehelikkustest kui ühest maailmaühiskonna osast ning asetada meeste soolised
praktikad globaalsete struktuuride konteksti.
Esimeseks sammuks õn iseloomustada globaal
set soolist korda [ingl. k. gender order]. Peame
tegema vahet kahel mehelikkuse kujunemise
kontekstil: kohalikel soolistel kordadel ja transnatsionaalsel kontekstil. Järgmiseks sammuks
oleks vaadelda globaliseerumise mõju meeste
kehadele. Seejärel uurin globaliseerumise mõju
mehelikkustele kohalike sooliste kordade sees ja
vaatlen mehelikkusi, mida luuakse transnatsionaalselt. Lõpuks käsitlen mehelikkuse poliitika
mustrit globaalses soolises korras tervikuna.

Maailma sooline kord kui
meeste elu kontekst
Mehelikkused ei eksisteeri esmalt üksinda,
sattudes alles seejärel kontakti naiselikkustega.
Mehelikkusi ja naiselikkusi toodetakse koos
protsessis, mis loob soolist korda. Järelikult,
selleks, et mõista mehelikkusi kogu maailmas,
peame kõigepealt välja arendama soo globali
seerumise mõiste.

See õn keerukas ülesanne, sest selline prob
leemi kontseptualiseerimine näib ebaloomuli
kuna. Me oleme niivõrd harjunud mõtlema
soost kui indiviidi tunnusest, isegi kui ühest
ebatavaliselt intiimsest indiviidi tunnusest ning
selleks, et mõelda soost globaalse ühiskonna
suurel skaalal, õn vaja ennast varasemast mõt
temallist lahti tõmmata. Nagu väidab Smith
(1998), selgitamaks vajadust uurida rahvusva
helist poliitikat, peitub lahenduse võti selles,
et peaksime nihutama fookuse individuaalse
tasandi sooerinevuselt “sotsiaalselt konstruee
ritud soosuhete mustritele”. Kui tunnistame, et
väga suure skaala institutsioonid, nagu riik ja
korporatsioonid, õn soolised (Hearn & Parkin
2001) ja et rahvusvahelised suhted, rahvus
vaheline kaubandus ja globaalsed turud õn
oma olemuselt soopoliitika tegevusväljadeks
(Enloe 1990), siis saame tunnistada kä maa
ilma soolise korra olemasolu. Maailma soolist
korda võib defineerida kui institutsioonide
soorežiimide ja kohalike ühiskondade soolise
korra omavaheliste suhete struktuuri ülemaa
ilmsel skaalal (Connell 2002).
See sooline kord õn üks laiema reaalsuse
- globaalse ühiskonna - aspekt. Järelikult
peab maailma soolise korra uurimine algama
kaasaegse globaliseerumise üldiste omaduste
ja selle eelkäija, Euroopa imperialismi, ana
lüüsiga. Imperialismi all pean silmas otseseid
koloniaalse valitsemise ja kaudse majandus
liku domineerimise süsteeme, mis laienesid
16. sajandi algusest kuni 20. sajandi keskpai
gani ulatuva perioodi kestel üle maailma. Globaliseerümiseks nimetan ma praegust maailma
integreerumise mustrit, mis toimub läbi glo
baalsete turgude, transnatsionaalsete korpo
ratsioonide ja elektroonilise meedia Ameerika
Ühendriikide poliitilise hegemoonia tähe all.
Selle üle, kuidas globaalset ühiskonda peaks
mõistma, õn palju vaieldud. Tänane meedia
kujutab globaliseerumist kui ühtlustavat prot
sessi, mis haarab kogu maailma, mida tõuka
vad tagant uued tehnoloogiad ja mis toodab

tohutuid, igasuguste piiranguteta globaalseid
turge, maailmamuusikat, globaalset reklaami
ja ülemaailmseid uudiseid, milles kõik maa
ilma inimesed osalevad võrdsetel alustel. Nagu
Hirst ja Thompson (1996) näitavad, õn glo
baalne majandus aga äärmiselt ebavõrdne ja
selle ühtlustumise määra õn sageli tugevasti
liialdatud. Bauman (1998) rõhutab samuti, et
globaliseerumine tekitab sama palju sotsiaal
seid ja kultuurilisi lõhesid kui homogeensust.
Globaliseerumist õn kõige kergem mõista,
keskendudes omavahel seotud majandus
like muutuste kogumile, mis õn iseloomulik
kapitalismi praegusele arengustaadiumile.
Peamisteks muutusteks õn ülemaailmsete
turgude laienemine, kohalike majanduste
ümberstruktureerumine maailmamajanduse
surve all ja uute majanduslike institutsioonide
loomine. Multinatsionaalsed korporatsioonid,
mille koduks õn kolm majanduslikku suur
võimu (Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit
ja Jaapan), õn koos finantsturgudega peami
sed majanduslikud jõud, mis õn saavutanud
enneolematu ulatuse ja võimu. Nende majan
duslike jõudude esilekerkimist õn saatnud
poliitilised muutused - neoliberalismi või
turuideoloogia domineerimine ja heaoluriigi
hääbumine läänes ning kommunistliku tsentralismi kadumine idas.
Globaliseerumisega käib kaasas mõjuvõi
mas kultuurimuutuse protsess. Lääne kultuuri
vormid ja ideoloogiad ringlevad, vastusena neile
muutuvad kohalikud kultuurid ja domineeriv
kultuur ise muutub samuti selles suures dialek
tikas. Selle tulemuseks õn teatav ühtlustumine,
mille käigus kohalikud kultuurid hävitatakse või
nad nõrgenevad. Kuid ilmuvad kä uued vormid
- hübriidsed või “kreoliseerunud” identiteedid
ja kultuurilised väljendused. Kõik need protses
sid õn oma mõjult ebaühtlased ja suhestuvad
üksteisega maailma erinevates osades erinevatel
viisidel (Lechner & Bob 2000).
Ajaloolised protsessid, mis lõid globaalse
ühiskonna, olid algusest peale soolistatud.

Koloniaalvallutuse ja -asustuse teostasid sooli
selt segregeeritud jõud. Koloniaajühiskondade
stabiliseerimiseks loodi istandustel põhinevas
majanduses ja koloniaalsetes linnades uued
soolised tööjaotused ning sooideoloogiad
seondati rassiliste hierarhiate ja impeeriumi
kultuurilise kaitsmisega. Postkoloniaalse maa
ilmamajanduse kasv õn viinud sooliste töö
jaotuste laiahaardelisele juurutamisel^ “glo
baalses tehases” (Fuentes 8c Ehrenreich 1983)
ning koos lääne sõjalise tehnoloogiaga õn levi
nud kä soolistatud vägivald (Breines, Gierycz,
8c Reardon 1999).
Sidemed, mis loovad globaalse soolise
korra, paistavad olevat kahte tüüpi. Esimene
kujuneb olemasolevate sooliste kordade vahe
lises suhtluses. Imperiaalvallutused, neokolonialism ja praegused maailma võimu, investeerimis-, kaubandus- ja kommunikatsiooni
süsteemid õn loonud kontakte väga erinevate
ühiskondade vahel. Selle tulemusena õn tek
kinud kä nende ühiskondade sooliste kordade
vahelised kontaktid.
See õn sageli olnud vägivaldne ja hävi
tav protsess. Kohalikke soolisi elukorraldusi
kujundasid ümber vallutus ja seksuaalne eks
pluateerimine, imporditud epideemiad, misjo
näride sekkumine, orjandus, sunnismaine töö,
migratsioon ja ümberasustamine. Majandus
liku arengu protsess ja arenguabi institutsioo
nid loovad jätkuvalt seoseid rikaste ja “vähemarenenud” maade soopoliitikate vahele. See
tekitab keerukaid soolise võrdõiguslikkuse
probleeme, eriti seoses hiljutiste katsetega
laiendada “naiste ja arengu” programme, too
maks mehi eksplitsiitsemalt sooprobleemide
juurde (White 2000).
Sellest omavahelisest suhtlemisest tule
nevad soomustrid õn globaalse soolise korra
esimene tasand. Tegu õn kohalike mustritega,
kuid need kannavad globaalselt ühiskonda
kujundavate jõudude pitserit. Tabava näite
pakub välja Morrelli (2001a) analüüs, mis
käsitleb meeste olukorda tänapäeva Lõuna-

Aafrikas. Üleminek apartheidilt - mis oma
olemuselt oli vägivaldne, kuid ette hukule
määratud katse põlistada koloniaalseid rassisuhteid - õn loonud ebatavalise sotsiaalse
maastiku. Kontekstis, mida kujundavad reintegreerumine maailma poliitilisse kogukonda
ja majandusse, kasvav tööpuudus, jätkuv vägi
vald ja leviv HIV-i/AIDS-i epideemia, leidub
katseid taasluua erinevate etniliste gruppide
seas konkureerivaid patriarhaate, mis satu
vad konflikti mehelikkuse moderniseerumise,
feminismi mõju ja uue valitsuse “inimõiguste
diskursusega.
Teist tüüpi sidemeks, mis kujundab maa
ilma soolist korda, õn uute “kohtade” ja tege
vusväljade loomine, mis asuvad väljaspool
individuaalseid riike ja piirkondi. Kõige olu
lisemad neist paistavad olevat need, mida siin
loetlen.
•

•

Transnatsionaalsed ja multinatsionaal
sed korporatsioonid. Korporatsioonid,
mis tegutsevad globaalsetel turgudel, õn
tänapäeval meie planeedi suurimad äriorganisatsioonid. Neist suurimad, mis
tegutsevad nafta-, auto- ja arvutitööstu
ses ning telekommunikatsioonis, omavad
ressursse, mis ulatuvad sadadesse miljardi
tesse dollaritesse ja annavad tööd sadadele
tuhandetele inimestele. Neis õn tüüpiliselt
tugev sooline tööjaotus ja nagu osutab
Wajcmani (1999) Suurbritannias asuvaid
multinatsionaalseid korporatsioone käsit
lenud uuring, õn neis juurdunud tugevalt
maskuliniseeritud juhtimiskultuur.•
Rahvusvaheline riik. Diplomaatilised ja
sõjalised institutsioonid, peamised vahen
did, mille kaudu suveräänsed riigid oma
vahel suhtlevad, õn tugevalt maskulinisee
ritud. Zalewski ja Parpart (1998) õn seda
tabavalt nimetanud amehe” küsimuseks
rahvusvahelistes suhetes. Neist vanadest
ja kaheldava väärtusega normidest üle

saamiseks õn loodud ÜRO agentuure,
Euroopa Liit ja rida teisi rahvusvahelisi
organisatsioone ja lepinguid. Nad regu
leerivad sooproblemaatikat globaalselt,
näiteks arenguabi, hariduse, inimõiguste
ja tööjõudu puudutavate konventsioonide
kaudu. Kä need õn soolistatud ning neid
juhivad mehed, kuigi siin õn tegu suurema
kultuurilise keerukusega, kui multinatsio
naalsete korporatsioonide puhul (Gierycz
1999).
•

Rahvusvaheline meedia. Multinatsionaal
sed meediakorporatsioonid levitavad
filme, videoid, muusikat ja uudiseid väga
laias ulatuses. Eksiteerib kä detsentrali
seerituni meedia (post, telegraaf, telefon,
faks, internet) ja neid toetav tööstus. Neis
kõigis õn soolised struktuurid ja nad levi
tavad soolisi tähendusi. Näiteks Cunneen
ja Stubbs (2000) dokumenteerivad internetilehekülgede kasutamist filipiini naiste
kaubastamiseks rahvusvahelises kauban
duses, mis vahendab naisi ja seksuaalpartenerid Esimese Maailma meestele.

•

Globaalsed turud. Õn oluline eristada tur
gusid endid individuaalsetest korporat
sioonidest, mis neil turgudel tegutsevad.
Rahvusvahelised turud — kapitali, toodete,
teeninduse ja tööjõu turud - ulatuvad üha
enam kohalikesse majandustesse. Nad õn
tihti tugevalt sooliselt struktureeritud; näi
teks võib siin tuua rahvusvahelise koduabiliste turu (Chang & Ling 2000). Rah
vusvaheline tööjõuturg õn praegu (tänu
neoliberalismi poliitilisele võidukäigule)
väga nõrgalt reguleeritud, kui välja jätta
piirikontroll, mida aitavad tugevdada ille
gaalseid immigrante puudutavad poliitili
sed paanikad esimese maailma riikides.

Nende kahe seoste vormi kogutulemuseks
õn osaliselt integreerunud, äärmiselt eba-

võrdne ja tormiline soosuhete kogum, millel
õn globaalne haare, kuid ebaühtlane mõju.
See õn kontekst, milles peame praegu mõt
lema mehelikkuste konstrueerimisest ja teos
tamisest.

Transnatsionaalse tasandi
mehelikkused
Me ei tohiks eeldada, et transnatsionaalse
või globaalse tasandi soosuhted lihtsalt peegel
davad kohalikult tasandilt tuttavaid mustreid.
Paljude kohalike sooliste kordade omavahe
line suhtlemine suurendab globaalses soolises
korras esinevate mehelikkuse vormide arvu.
Samal ajal loob üle regioonide ja kontinen
tide toimivate institutsioonide ja suhtlemis
vahendite esilekerkimine samuti võimaluse,
et tekivad mehelikkuse mustrid, mis õn erine
vates kohtades paiknemisest hoolimata mingil
määral standardiseeritud. Nimetan selliseid
mehelikkusi “globaliseeruvateks” mitte “glo
baalseteks” rõhutamaks protsessi - ja tõsi
asja, et see protsess pole sageli lõpetatud. Just
nimelt globaliseeruvate mehelikkuste, mitte
kitsalt metropoli1 sees defineeritud mehelik
kuste seas leiame mehelikkused, mis preten
deerivad hegemoonilisusele maailma soolises
korras.
Alustuseks visandan peamised globaliseeruva mehelikkuse vormid globaalse ühis
konna ajaloolise arengu kontekstis ning siis
keskendun tänapäeva postkoloniaalses maail
mas eksisteerivatele mustritele.
Vallutus, asustus ja impeerium. Imperiaalse ühiskonnakorra loomine lõi spetsifiilised
tingimused meeste sooliste praktikate jaoks.
Koloniaalvallutusi teostasid peamiselt segregeeritud meeste rühmad - sõdurid, mereme
hed, kaupmehed, ametnikud ja paljud teised,
kes kuulusid järjestikku kõikidesse neisse
kategooriatesse. Nad esindasid metropoli seg-

regeeritumaid elukutseid ja keskkondi ning
õn tõenäoline, et koloniseerimisse kaasatud
mehed olid juurtetumad kui nende kaaskoda
nikud.
Kindlasti võis vallutusprotsess luua piiriala-mehelikkusi, mis kombineerisid nime
tatud gruppide elukutsest tuleneva kultuuri
ebatavaliselt kõrge vägivalla ja egotsentrilise
individualismi tasemega. Impeeriumite polii
tiline ajalugu õn täis tõendeid selle kohta, et
riigil oli vaid nõrk kontroll piirialade üle,
alates Hispaania monarhidest, kes ei suutnud
talitseda konkistadoore, kuni Kaplinna kuber
nerideni, kes ei suutnud tagasi hoida buure.
Samamoodi nõrgenesid kä teised kontrolli
vormid. Põliselanikkonna hulka kuuluvate
naiste seksuaalne ekspluateerimine oli koloniaalvallutuse puhul tavaline.
Teatud tingimustes võidakse piirialamehelikkusi taastoota kohaliku kultuuritradit
siooni nime all kaua pärast piiriala enda kadu
mist. Näidetena võib siin tuua Lõuna-Ameerika lõunaosa gautšod, Ameerika Ühendrii
kide lääneosa kauboid, Austraalia asustamata
osades töötanud mehed (Lake 1986). Siiski
järgnes vallutusele ja ekspluateerimisele asus
tus, seda vähemalt mingi määrani. Koloniseeriva grupi soolised proportsioonid muutusid,
kui saabusid naised ja järgnesid juba kohapeal
sündinud põlvkonnad ning tõenäoliselt liiguti
tagasi metropolis väljakujunenud peremustrite juurde. Korraliku asunikumehelikkuse
loomine võis isegi muutuda riikliku poliitika
eesmärgiks, nagu 19. sajandi lõpu Uus-Mere
maal (Phillips 1987).
Nagu Cain ja Hopkins (1993) õn demonst
reerinud Briti impeeriumi näitel, oli valit
sev ühiskonnagrupp koloniaalses maailmas
üldiselt metropoli domineeriva klassi, maad
omava aadli, laiendus. Imperialistlik riik
muutus seega transnatsionaalseks tegevus
väljaks, kus toodeti ja levitati mehelikkusi,
mis põhinesid aadlitavadel ja ideoloogial,
kuigi neid mugandati üha enam sõjalistest

ja bürokraatlikest vajadustest lähtuvalt. Briti
valitseva klassi piiratud sotsiaalne eksistents
Indias, mille iseloomulikuks jooneks oli soo
line ja rassiline segregatsioon ning hämmastav
huvi puudumine kohaliku (või isegi laiema)
kultuuri vastu, õn üks selle fenomeni hästi
dokumenteeritud näide (Allen 1975).
Vallutus ja asustus suutsid häirida kõiki
kohaliku ühiskonna struktuure, kuigi asjade
käik oli erinevates piirkondades väga erinev
(Bitterli 1989). Kohalikud soolised korrad
polnud erandiks ja nende lõhkumine tegi
võimalikuks kohalike meeste kaasamise koloniaalühiskonna mehelikkuse praktikatesse ja
hierarhiatesse. Imperiaalne sotsiaalne kord lõi
mehelikkuste skaala, samamoodi nagu ta lõi
kogukondade ja rasside skaala. Koloniseerijad
tegid oma alamate seas vahet “mehelikumate”
ja “vähem mehelike” gruppide vahel. Üht
tuntud Sydney eeslinna Austraalias tuntakse
endiselt nime Manly (ingl k. ‘mehelik’) all,
sest esimesele Briti kubernerile avaldas muljet
mõningate seal nähtud aborigeenidest meeste
hoiak. Briti Indias pidasid koloniseerijad ben
gali mehi naiselikeks, kuid pathani ja sikhi
mehi tugevaiks ja sõjakaiks. Sarnaseid eristusi
tegid koloniseerijad Lõuna-Aafrikas “hotentottide” ja zulude vahel ning Põhja-Ameerikas
(näiteks) ühelt poolt irokeesi, siuu ja šeienni
hõimude ja teiselt poolt rahumeelsete hõi
mude, nagu hopide vahel.
Euroopa kultuuri süvenev sooerinevuse
ideoloogia pakkus välja üldised üleoleku ja
alaväärsuse sümbolid kogu impeeriumile.
Imperiaalse“sõja poeetika” (MacDonald 1994)
raames oli vallutaja mehelik ning kolonisee
ritud räpased, seksualiseeritud ja naiselikud
või lapselikud. Paljudes koloniaalsetes situat
sioonides, kaasa arvatud Zimbabwes, kutsu
sid koloniseerijad kohalikke mehi “poisteks”
(Shire 1994). Sinha (1995) uurimus poliitiliste
erimeelsuste keelest 1880.-1890. aastate Indias
näitab, kuidas kasutati “meheliku inglase” ja
“naiseliku bengali” kujundeid, et säilitada

koloniaalset privileegi ja summutada muutusi
taotlevaid liikumisi. 19. sajandi lõpu koloniaalühiskondades rassilised eristused tugevnesid,
mitte ei nõrgenenud, ning sooideoloogia segu
nes rassismiga vormides, mida terve 20. sajand
ei suutnud lahti harutada.
Imperiaalne riik ning imperiaalne kau
bandus ja kommunikatsioonisüsteemid, mis
moodustasid transnatsionaalse tegevusvälja,
mõjutasid soosuhteid valitseva grupi sees.
Koloniaalsed majapidamised, kus oli suur
hulk kohalike elanike hulgast värvatud maja
teenijaid, muutsid abielunaiste positsiooni,
kes said enam pühenduda jõudeelule ja
omandasid juhtivama rolli kui varem - nagu
õn näidanud näiteks Bulbecki (1992) uuring
Austraalia naiste kohta Paapua Uus-Guineas.
Impeeriumist tulenesid olulised Suurbritannia
mehelikkuse muutmise kujundid - skaudilii
kumine (millest tuleb juttu allpool) ja Araabia
Lawrence’i kultus (Dawson 1991). Ameerika
Ühendriikides mängis piiriala-mehelikkus
samasugust rolli selliste väljendusvahendite
kaudu, nagu Hollywoodi vesternid. Siiski
juhib Meheni (1978) uuring mehelikkusest
Ameerika filmides tähelepanu sellele, et mehe
liku kangelaslikkuse taandamine füüsilisele
jõukatsumisele oli järk-järguline. Varasemates
Hollywoodi filmides esines laiem diapasoon
kangelasi ja mehelikkusi.
Imperiaalne võim kohtas algusest peale
vastupanu. Antikoloniaalnevõitlusonjätkunud
tänaseni; koloniaalsed ja neokoloniaalsed
võimud õn seda tavaliselt liigitanud
“terrorismiks”. Kä see võitlus ise õn toiminud
sooliste struktuuride loomise lavana, näiteks
Palestiina vastupanus Iisraelile. Dine (1994)
piiritleb mõningaid Prantsuse kolonistide
vastu suunatud Alžeeria antikolonialistliku
võitluse kultuurilisi tagajärgi. Üheks neist
oli Prantsuse dessantväelaste muutmine
hüpermaskuliinseteks kangelasteks, teiseks
illusioonide purunemine, mis võis tule
neda sellele vastanduvast koduse ühiskonna

korrumpeerumise kuvandist või vastikusest,
mida tekitas koloniaalsõjaga kaasas käinud
piinamine ja häving. Siin õn kerge näha paral
leele Ameerika Ühendriikide kogemusega
Vietnamis ja Briti kogemusega Indias ja IdaAafrikas.
Lõuna-Aafrikas lõi relvastatud võitlus,
mida viisid Aafrika Rahvuskongressi nimel
läbi “seltsimehed” nagu seal vastupanuvõit
lejaid kutsuti, põlvkonna noori mehi, kes olid
harjunud vägivalla ja iseseisva tegutsemisega
ning kellel puudus formaalne haridus ja kor
rapärase töö kogemus (Xaba 2001). Alahin
nata ei tohiks kä personaalset traumat, mis
kaasneb antikoloniaalse võitlusega - väikesel
skaalal toimuva intiimse, rassilise mõõtmega
sõjapidamisega ümbritsevate, relvade tegevus
raadiusesse jäävate kogukondadega.
Postkoloniaalsed olukorrad ja neoliberaalne
uus maailmakorraldus. Ülalöeldust tuleneb
järeldus, et dekoloniseerimisega ja ülemine
kuga postkoloniaalsesse maailma kaasnevad
probleemid mehelikkuse ja vägivallaga. Xaba
(2001) suisa vastandab “võitlusmehelikkust”
ja “võitlusejärgset mehelikkust”. Uues maa
ilmas, kus valitseb Aafrika Rahvuskongress,
mis vastutab seaduse ja korra eest, õn vastu
panuliikumise “noored lõvid” marginaliseeritud. Teistel meestel õn eeliseid uutel rassiliselt
integreeritud tööjõuturgudel ja avalikus sek
toris. Varasemad “seltsimehed” õn jätkuvalt
politsei huviorbiidis; mõned neist pöörduvad
kuritegevuse ja vägivalla poole ning osutuvad
vastureaktsioonina vägistamistele, vargustele
ja tapmistele omakohtu ohvreiks. Halvimail
juhtudel järgneb sellele kogukondliku vägi
valla ahelreaktsioon.
Juhtudel, kus dekoloniseerimine õn saavu
tatud väiksema vägivallaga, õn meeste integ
reerimine globaalse majanduse alamatele
ametipostidele toimunud sujuvamalt. Post
koloniaalne riik võib riigiehitamise projekti
tarbeks üle võtta koloniaalsed mehelikkuse

mudelid, nagu seda tegi näiteks Lee Kuan
Yew Singapuris (Holden 1998). Rahvuslikud
vabadusliikumised värbasid tihti oma rida
desse naisi; tegelikult sõltusid nad tihti just
naiste aktivismist. Võimule jõudes õn samad
liikumised aga ülistanud “riigiisasid” kui riigi
loojaid ning neil õn olnud väga ambivalentsed
suhted naisliikumisega (Mies 1986).
Pärast nõukogude kommunismi kokkukuk
kumist, postkoloniaalse sotsialismi allakäiku ja
uusparempoolsuse tõusu Euroopas ja PõhjaAmeerikas õn maailma poliitika üha enam orga
niseeritud, lähtuvalt transnatsionaalse kapitali
vajadustest ja globaalsete turgude loomisest.
Kuna mehi identifitseeritakse töömaailma kaudu,
siis muutub globaalne kapitalistlik majandus
mehelikkuste loomise põhiliseks väljaks.
Winter ja Robert (1980) juhtisid tähele
panu mõningatele töö tehnilise organiseeri
mise, eelkõige sellega seonduva instrumen
taalse mõtlemise, tagajärgedele. Turu enda
laienemine õn samuti oluline. Turutehingute
puhul õn tegevuse võtmeks ratsionaalne
omakasu arvestamine. Meeste domineeri
mine kapitalistlikel turgudel loob aluse kahele
kontrastile: ratsionaalse mehe ja irratsionaa
lse naise ning “kaasaegse” ja “traditsioonilise”
mehelikkuse vahel.
See mõjutab mehelikkusi nii juhtide kui
töölisklassi seas. Sarariiman (tuletatud ing
liskeelsest sõnast salaryman, mis viitab suur
firma truule töötajale) oli omakasu ratsio
naalse arvestamise kehastuseks Jaapani uues,
tööstusel põhinevas majanduses. Moodie
(1994) uurimus Lõuna-Aafrika kullakaevuritest näitab, kuidas tööjõu eraldumine taluma
jandusest ja selle täielikum proletariseerumine
tõi kaasa muutused soolistes praktikates ja
soolistes ideaalides, eelkõige selgema eristuse
mehelikkuse ja naiselikkuse vahel. Õn oluline
tunnistada, et kapitalistlik moderniseerumine
võib soolisi erinevusi suurendada. Paralleel
seid näiteid võib leida kä metropolikultuuridest (Cockburn 1983).

Neoliberalistlik poliitiline programm
ütleb otseselt sooküsimuste kohta vähe. Uusparempoolsus räägib sooneutraalses keeles
“turgudest”, “indiviididest” ja “valikust”. Kuid
maailm, milles neoliberalism oma võidukäiku
teeb, õn siiski soolisustatud ja neoliberalismil
õn oma varjatud soopoliitika. Turuteooria
“indiviidil” õn meessoost ettevõtja tunnused ja
huvid. Uusparempoolsuse rünnak heaoluriigi
vastu nõrgendab üldiselt naiste positsiooni,
sest viimased õn enamasti rohkem sõltuvad
turuga mitteseotud sissetulekust. Majan
duse deregulatsioon korporatiivses maailmas
annab strateegilise võimu konkreetsete meeste
gruppide — juhtide ja ettevõtjate — kätte.
Waj emani (1999) uurimus Ühendkuningriigis baseeruvate multinatsionaalsete
korporatsioonide kohta näitab, et isegi seal,
kus naised õn jõudnud firmade juhtkonda, õn
nad seda teinud meeste poolt püstitatud tingi
mustel, kohandudes juhtide eliidi maskuliniseeritud kultuuri ja praktikatega. Nagu Wajcman seda sõnastas, peavad nad “juhtima nagu
mehed”. Uurimused Ameerika Ühendriikide
korporatiivse maailma kohta (Glass Ceiling
Commission 1995) näitavad samasugust pilti.
Pole üllatav, et kapitalismi taastamine
Ida-Euroopas ja endises Nõukogude Liidus
õn kaasa toonud domineerivate mehelik
kuste kinnistamise ja mõningates olukordades
naiste sotsiaalse positsiooni järsu halvenemise
(Novikova 2000).
Seega tundub eriti oluline uurida mehe
likkust, mida seostatakse nendega, kes kont
rollivad maailmamajanduse domineerivaid
institutsioone: kapitalistide ja äriliidritega, kes
tegutsevad globaalsetel turgudel, ja poliitiliste
juhtidega, kes nendega suhtlevad (ja tihti nen
dega sulanduvad). Nimetan seda “transnatsionaalseks ärimehelikkuseks”.
Rahvusvahelised ärimehed ei ole etno
graafiliseks uurimiseks kergesti kättesaadavad,
kuid siiski õn olemas mõningad allikad and
mete saamiseks: juhtimisteemaline kirjandus,

äriajakirjandus, korporatiivne enesereklaam
ja uurimused kohalike ärieliitide kohta. Need
allikad annavad tähendusrikkaid, kuigi osaliselt
vasturääkivaid, andmeid. Donaldsoni (1998)
uurimus, mis oli pühendatud “hegemooniliste
gruppide mehelikkusele” ning põhines biograafilistel andmetel ülirikaste kohta, rõhutab emot
sionaalset isoleeritust ning poiste teadlikku kar
mistamist lapsepõlve jooksul: privilegeerituse ja
üleolekutundega seostuva sotsiaalse distantsi ja
materiaalse külluse tajumise arendamist. Hooperi (2000) uuring, mis vaatles mehelikkuse
keelt ja kujundeid 1990. aastate The Economisris, tihedalt neoliberalistlike vaadetega seosta
tud äriajakirjas, näitab selget erinevust vanast
patriarhaalsest ärimehelikkusest, kuigi kä uus
muster sisaldab palju jäänukeid kolonialistlikest
suhtumistest arengumaailma. The Economist
seob globaalsust tehnokraatliku uue piiriala
kuvandiga ja rõhutab restruktureerimise kon
tekstis kooperatiivset, meeskonnatööl põhine
vat juhtimisstiili.
Hiljuti ilmunud juhtimisõpikuid käsit
lev Gee, Hulli ja Lanksheari (1996) uurimus
maalib hoopis individualistlikuma pildi. “Kiire
kapitalismi” juhti kujutatakse kui inimest, kes
õn väga tinglikult lojaalne isegi oma korporat
siooni suhtes. Professionaalset maailma, mis
siin peegeldub, iseloomustab piiratud tehni
line ratsionaalsus, teravalt astmelised tunnus
tuste hierarhiad ja järsud karjäärinihked või
liikumine korporatsioonide vahel. Wajcmani
(1999) uurimus kujutab stabiilsemat juhtimismaailma, mis õn lähedasem traditsiooni
lisele kodanlikule mehelikkusele ning mida
iseloomustavad pikad töötunnid ja sõltumine
kodusest maailmast, mida juhivad naised ja
mis õn marginaliseeritud.
Erinevused nende piltide vahel peegelda
vad osaliselt erinevusi rahvusvahelise kapi
talistliku klassi sees (nt. suuromanike ja pro
fessionaalsete juhtide vahel) ja osaliselt erine
vusi kasutatud allikate vahel (võib eeldada, et
ajakirjad ja õpikud rõhutavad uudset). Siiski

paistab muutustest rääkimine olevat põhjen
datud, eriti seoses mehelikkuse väljendustega.
Õn märke üha libertaarsemast seksuaalsu
sest, mis kaldub kaubastama suhteid nais
tega. Hotellid, mis turustavad end ärimees
tele, pakuvad pea kõikjal maailmas rutiinselt
pornograafilisi videoid ja mõnedes maailma
osades õn hästi arenenud rahvusvahelistele
ärimeestele suunatud prostitutsioonitööstus.
Praegune ärimehelikkus ei vaja enam
otsest kehalist jõudu, erinevalt vanast kodan
likust mehelikkusest. Kuid korporatsioonid
kasutavad turundusstrateegiates üha enam
eliitsportlaste eeskujudeks toodavaid kehasid
ja “korporatsioonide loožid” professionaalse
spordi üritustel õn saanud äriringkondades
tavapäraseks meelelahutuse, tehingute sõl
mimise ja suhtevõrgustike loomise konteks
tiks. Ärimaailmale suunatud ajakirjandus
väljaanded (nt. rahvusvaheliste lennufirmade
pardaajakirjad) paistavad pühendavat üha
enam tähelepanu tervisele, spordile ja välimu
sele. Paistab, et keha teadlik kultiveerimine õn
muutud oluliseks praktikaks, mis aitab defi
neerida kaasaegset ärimehelikkust.

Mehelikkuste kohalik
rekonstrueerimine
globaliseerumise ajal
Tänu globaalsete turgude ja meedia sur
vele, aga kä tänu aktiivsele kohalikule soovile
osaleda globaalses majanduses ja globaal
ses kultuuris, tekib kohalikus soolises korras
suund muutusele. See võib viia ja sageli viibki
teatavale mehelikkuste rekonstrueerimisele
protsessis, mis erineb mehelikkuste konst
rueerimisest globaalsel tasandil, millest oli
juttu eespool. Selles osas vaatlen kohalikke
muutumisprotsesse.
Oluline õn välja tuua kolm lähtepunkti.
Esiteks, rekonstrueerimine pole ainult meeste

töö. Nagu Fonseca (2001) ja teised teadla
sed õn rõhutanud, osalevad naised aktiivselt
mehelikkuste rekonstrueerimises. Teiseks,
igasugune rekonstrueerimine õn tõenäoliselt
ebaühtlane. Taga (2001) uurimused noor
test keskklassi Jaapani meestest näitavad seda
tõika väga selgelt. Tänu naistepoolsele survele
eemalduda “traditsioonilisest” patriarhaal
sest Jaapani mehelikkusest kerkivad esile 4
kontrastset reaktsioonimustrit, mis ulatuvad
muutuse tagasilükkamisest identiteedi muu
tumiseni. Kolmandaks, rekonstrueerimine ei
alga samast punktist. Mehelikkuse kontsept
sioonide puhul ei saa rääkida kultuurideva
helisest ekvivalentsist; mõnedel kultuuridel ei
pruugi sellist mõistet üldse eksisteerida. Samas
loovad globaliseerumisprotsessid kultuuridele
teatava ühisosa.
Muutuste ebaühtluse oluliseks põhjuseks
õn soosuhete sisemine keerukus. Võib eristada
vähemalt nelja soosuhete alastruktuuri (Con
nell 2002). Alljärgnevalt vaatlen järjestikku
mehelikkuste rekonstrueerimist seoses kõigi
nende alastruktuuridega.
Tööjaotus. Modernsusele õn omane, et
“töö” maailma õn kultuuriliselt defineeritud
meeste alana. Enamikus maailmas õn meeste
tööjõus osalemise määr tunduvalt kõrgem kui
naiste oma. Lääne-Aafrika ja endised Nõuko
gude riigid õn peamised erandid sellest reeg
list. Fuller (2001), intervjueerides Peruu mehi
kolmes linnas, leidis, et töö õn täiskasvanud
meeste positsiooni ja eneseväärikuse peami
seks aluseks. Arvatakse, et mees, kes ei suuda
säilitada regulaarset töökohta, ei ole jõudnud
täieliku täiskasvanud mehelikkuseni. Selles
osas väljendavad Peruu vastajad ideid, mis õn
levinud paljudes maailma osades.
Tegelikult teevad naised kollektiiv
selt sama palju tööd kui mehed, tihti isegi
rohkem. Soo kontekstis õn oluline töö tüüp
ja ühiskondlikud suhted, milles see aset leiab.
Nagu Holter (2003) väidab, õn kaasaegse

Euroopa soosüsteemi aluseks strukturaalne
vahetegemine koduse majapidamise (kui
kingituste vahetamise ala) ja toodetepõhise
majanduse (kus tööd müüakse ja selle eest
makstakse) vahel. See eristus õn eksporditud
koloniaalsetesse ja neokoloniaalsetesse majan
dustesse, mille tulemuseks õn kohalike toot
missüsteemide restruktureerimine ning mees
soost palgatöölisest ja naissoost kodustöötajast
koosneva paari loomine (Mies 1986). See õn
kaasa toonud mehelikkuse identifitseerimise
avaliku sfääri ja tootmisega ning naiselikkuse
seostamise kodu ja tarbimisega (või tugevda
nud seda tendentsi).
See protsess ei pruugi luua “koduperenaist”
lääneriikide äärelinnale omases tähenduses.
Seal, kus palgatöö tõi kaasa migratsiooni istandustesse või kaevandustesse, võisid naised oma
õlule võtta koduses majapidamises toimuva
tootmise (Moodie 1994) või pakkuda kodu
seid teenuseid meeste gruppidele, mitte indivi
duaalsele abikaasale. Meeste tööl võib samuti
olla eripäraseid kohalikke väljendusi. Selle kõige
kuulsamaks näiteks õn sarariimam tekkimine
koos Jaapani majandusliku arenguga 20. sajandi
alguses (Kinmonth 1981). See oli keskklassi
mehelikkuse muster, mis kohandus korpora
tiivse võimustruktuuriga, mis nõudis mugan
dumist ja lojaalsust, pakkudes vastutasuks kind
lust ja suuri hüvesid karjääri lõpufaasis.
Maailma kapitalistlik majandus konst
rueeris mehi üha enam palgateenijatena ja
kaldus nõnda muutma mehelikkust, seostades
soolist identiteeti tööga, kuid sama protsess
tegi uued mehelikkused kä haavatavamateks.
Globaalne majandus õn muutlik ning seda
iseloomustavad mitte ainult majanduslik tõus,
vaid kä majanduslikud mõõnad, mitte ainult
piirkondlik kasv, vaid kä piirkondlik langus.
Massiline töötus õõnestab mehelikkusi, mida
identifitseeritakse läbi “töö”. See olukord õn
täna väga sage tänu endiste tööstuslike alade
allakäigule, näiteks Põhja-Inglismaa tööstus
linnades, ja tänu migratsioonile maalt linna

desse, mis õn loonud väga suure alakoormatud
tööjõu linnades, nagu New Delhi, Sao Paulo
ja Mexico City. Naiste liikumine palgatööle
õõnestab samuti mehelikkusi, mis põhinevad
“tööl”. See liikumine toimub ülemaailmselt
tänu naiste emantsipatsioonile, nende ligi
pääsule haridusele ja teravale majanduslikule
vajadusele, mis tekib perekondades, kes ei saa
enam toetuda pelgalt mehe palgale.
Kõigest sellest tulenevaid väljakutseid
mehelikkustele õn teadlased dokumenteerinud erinevates kontekstides: Corman, Luxton,
Livingstone ja Seccombe (1993) Kanadas;
Connell (1995) Austraalias; Gutmann (1996)
Mehhikos ja 0’Donnell ja Sharpe (2000)
Suurbritannias. Me võime seda õigustatult
pidada üheks peamiseks muutuste dünaa
mikaks kaasaegsete mehelikkuste konteks
tis. Isegi sarariiman õn haavatav. Kui Jaapani
korporatiivse maailma poolt pakutav kindlus
1990. aastatel vähenes, ilmus selle mehelik
kuse mustri ümber rohkem ärevust ja rohkem
satiirilist suhtumist sellesse. Jaapani meediadiskussioonidesse õn ilmunund uus “põge
neva palgatöölise” kuju (Dasgupta 2000).
Võimusuhted. Koloniaalne ja postkolo
niaalne maailm õn kaldunud murdma pat
riarhaadi “purdah”2 süsteeme, mis põhinevad
naiste äärmuslikul allutamisel ja isoleerimi
sel, seda moderniseerumise ja naiste õiguste
nimel (Kandiyoti 1994). Mehed õn enamasti
sellega kohanenud. Siiski õn erandeid: näi
teks 1990. aastate alguse Afganistani äärmiselt
rahututes tingimustes taaskehtestas Talibani
režiim karmi kontrolli naiste üle. Laias laastus
õn siiski naiste avalikus sfääris osalemise (vali
misõiguse, töötamise õiguse, juriidilise auto
noomsuse) printsiibi tunnistamine üks kõige
olulisemaid ja levinumaid hiljutisi sooideoloogia muutusi meeste seas. Zulehneri ja Volzi
(1998) laiahaardeline uuring näitas, et patriar
haalsetest soosuhete mudelitest loobumine õn
eriti tugev noorema põlvkonna Saksa meeste

hulgas, kes eelistavad kas mingit egalitaarset
mustrit või kompromissi nende kahe võima
luse vahel. Argivaatluste põhjal võib sarnast
pilti leida kä teistes riikides.
Samaaegselt õn läänestatud avaliku ruumi
loomine kaasa toonud laiahaardeliste orga
nisatsioonide, nagu riiklike agentuuride ja
korporatsioonide, tekke. Kogu maailmas õn
enamasti jätkuvalt meeste käes kõrgemad
positsioonid valitsustes, korporatsioonides,
kohtutes, sõjaväes, kirikutes, poliitilistes par
teides ja professionaalsetes assotsiatsioonides
(Connell, 2002).
Kolonialism, dekoloniseerimine ja globali
seerumine õn aga loonud palju teisi olukordi,
kus võim pole selgelt kehtestatud ning valitse
vad konfliktid ja korratus. Peteet (1994) doku
menteerib ühte sellist juhtumit, palestiinlaste
intifadat Iisraeli okupatsiooni vastu. Siin õn
okupatsiooni ja vastuhakuga seonduv vägi
vald muutnud tingimusi, milles mehelikkust
konstrueeritakse. Vanemad mehed pole selles
protsessis enam autoriteetsed; pigem õn vas
tuhaku juhtpositsioonid noorte meeste käes.
Poisid ja noormehed loovad oma identitee
did ja taotlevad juhipositsiooni noorte meeste
kollektiivis. Peksmine ja vangistus okupeeri
vate jõudude poolt õn muutunud palestiina
noorte siirderiituseks.
Vägivald õn samuti olnud väga oluline
mehelikkuste konstrueerimises Lõuna-Aafrikas. Apartheidi ümber käinud võitlused lõid
militariseeritud (ja siiani tugevalt relvasta
tud) ühiskonna, milles mehelikkust seosta
takse laialt tulirelvade omamise ja nende läbi
sooritatud vägivallaga (Cook 2001). Waetjen
ja Mare (2001) näitavad, kuidas neokonservatiivne Inkatha liikumine kasutab nii tõelist
vägivalda (vastaste mõrvamine ja peksmine)
kui kä vägivalla sümboolikat (viiteid võitlejatraditsioonile) Zulu meeste etnilis-rahvusliku
identiteedi loomiseks.
Tuleks meeles pidada, et mehelikkuste
konstrueerimine konfliktiolukordades, isegi

kui see väljendub silmatorkavates avalikes
vormides (nagu ülalmainitud juhtudel), õn
siiski seotud soosuhetega erasfääris. Seetõttu
rõhutab Peteet (1994) Palestiina emade olu
lisust Intifadas, nii vägivalla tunnistajate kui
mahendajatena. Oma rabavas fašismi puudu
tava vana arutelu uusanalüüsis näitab Holter
(1996), kuidas Norra meeste kalduvus võtta
omaks autoritaarseid suhtumisi õn statistili
selt seotud nende lapsepõlve ulatuvate perekogemustega, nagu domineeriva isa olemasolu,
vanemate lahutuse kogemine või kasvatamine
üksikema poolt. Taas kord tundub tõenäoline,
et ülalkirjeldatud seosed muutuvate peredünaamikate ja avalikus sfääris toimuvate prot
sesside vahel ei esine vaid ühes riigis.
Emotsionaalsed suhted. Emotsionaalsete
sidemete mustrid, kuigi neid peetakse tihti
sotsiaalsetest suhetest kõige intiimsemateks
ja isiklikumateks, õn siiski laiahaardeliste sot
siaalsete jõudude poolse rekonstrueerimise
objektiks. See protsess võib olla isegi teadlik.
Kolonialismi tingimustes õn kristlikud misjo
närid tihti sekkunud kohalikesse seksuaalse
tesse tavadesse, mis õn olnud vastuolus misjo
näride religiooniga - eriti kohalikesse homo
seksuaalsetesse ja sugudevahelistesse suhetesse
ning abielueelsetesse heteroseksuaalsetesse
suhetesse. Näiteks püüdsid misjonärid His
paania koloniaalvõimude toel välja juurida
Põhja-Ameerika kolmanda soo, berdache i,
traditsiooni.
Kuigi misjonäride sekkumine jätkub kä
postkoloniaalses maailmas, paistab seal oluli
semaks mõjutajaks olevat kommertslik massi
meedia. Multinatsionaalsed meediakorporatsioonid ja ameerika mudeleid jäljendav koha
lik meedia levitavad ääretult laias ulatuses
narratiive, mis põhinevad romantilise armas
tuse ideoloogial ja kuvanditel, mis lähtuvad
läänelikest ilumudelitest. Seda õn eriti hästi
dokumenteeritud naiselikkuse puhul (nt.
Simpson 1993), kuid loomulikult mõjutab

heteroseksuaalse romantilise armastuse ülis
tamine kä mehi. See nihutab suhete loomise
protsessi eemale laiendatud perekonna kok
kulepetest (nn. korraldatud abielud, mis
näivad ahistavad ainult romantilise armas
tuse ideoloogia raamistikus) konteksti, kus
soolisel turul toimub individuaalne konku
rents (Holter 1996). Võibolla selgitab just see
Tšiili noorte urbaniseerunud meeste rahul
olematust praeguse mehelikkusega. Väides ja
Olavarria (1998) näitavad, et sellega ei kaasne
põhimõtteline hegemoonilise mehelikkuse
mudeli kriitika, vaid et see avaldub kui tunne,
et mehed õn vangistatud muutumatutesse
pererollidesse.
Seksuaalsuse ja emotsionaalsete suhete
valdkond võib olla kä paik, kus registreeritakse
laiemaid muutusi või pingeid. Ghoussoub
(2000) osutab ühele sellisele protsessile Egip
tuses, kus kuulujutte impotentsust põhjustava
test kemikaalidest ja keskaegsete seksikäsiraamatute hüppelist populaarsust võib käsitleda
kui märke laiemast kultuurilisest rahutusest
mehelikkuse küsimuses. Ghoussoub märgib,
et hiljutine naiste staatuse paranemine araabia
ühiskondades õn loonud dilemmasid mees
tele, kelle identiteedid põhinevad endiselt tra
ditsioonilistel sookontseptsioonidel.
Õn ebatõenäoline, et metropolist päri
nevad või linlikud soomudelid toovad kaasa
radikaalse muutuse varasemates emotsio
naalsete suhete mustrites. Pearlmani (1984)
uurimus Mazateci indiaanlaste seas Mehhi
kos näitab nende mustrite kooseksisteerimist.
Noored mehed, kes lähevad linna tööle ja siis
naasevad Mazateci kogukonda, toovad endaga
kaasa linlikud meestepoolse domineerimise
mudelid, mis õn vastuolus selle kogukonna
suhteliselt egalitaarsete soosuhetega, milles
naised taotlevad isiklikku prestiiži ja loovad
omi võrgustikke. Noored mehed ei loobu
kummastki mudelist; pigem arendavad nad
välja praktika, mida Pearlman nimetab “koo
divahetuseks”, mille puhul erinevate publi

kute (näiteks vanemate naiste ja teiste noorte
meeste) puhul rakendatakse erinevaid mehe
likkuse mustreid.
Hiljutised uurimused metropoliriikides,
mis käsitlevad hegemoonilist maskuliinsust
kui diskursiivset praktikat (Wetherell & Edley
1999), toovad esile väga sarnase protsessi. Selli
sed uurimused näitavad, et mehed ei ole jäävalt
pühendunud ühele kindlale mehelikkuse nor
mile - vastupidiselt sellele, mida me tuttavatest
“soolise identiteedi” mudelitest lähtudes eel
dame. Pigem võtavad mehed strateegiliselt kas
hegemoonilise mudeli omaks või distantseerivad ennast sellest, sõltuvalt sellest, mida nad
konkreetses kontekstis saavutada püüavad.
Sarnane keerukus ilmneb kä uuringutest,
mis õn vaadelnud homoseksuaalsetes suhe
tes olevaid mehi. Brasiilias läbi viidud uuring
(Parker 1985) puutus kokku mitmete sek
suaalse praktika ja sotsiaalse identiteedi must
ritega, mida nendes osalejad aktiivselt mugandasid ja millega nad mängisid. Aja jooksul
õn arusaam identiteedist, mis keskendus
seksuaalsele praktikale (rõhutades erinevust
penetreeriva ja penetreeritava poole vahel)
asendunud meditsiinilis-juriidilise mudeliga,
mis keskendub isiku partneri soole (rõhutades
nõnda erinevust heteroseksuaalsuse ja homo
seksuaalsuse vahel). Sellele õn omakorda väl
jakutse esitanud teadlikult egalitaarne “gei”
identiteet. Põhja-Ameerika gei-identiteet kui
peamine alternatiiv heteroseksuaalsele mehe
likkusele õn tänaseks liikunud üle maailma.
Seda protsessi õn laialt kritiseeritud (sageli
homofoobiliste poliitikute poolt) kui üht
kultuurilise imperialismi vormi. Kuid nagu
märgib Akman (2001), “seksuaalsete identi
teetide globaliseerumine” lihtsalt ei asenda
kohalikke mudeleid. Pigem suhestuvad need
äärmiselt keerukatel viisidel, mille käigus tekib
palju võimalusi koodivahetuseks.
Ühel nädalavahetusel kohusetund
lik konfutsianistlik või islamistlik Malai-

sia poeg võib järgmisel nädalavahetusel
ilmuda naiseks riietatuna Blueboys, Kuala
Lumpuri gei-baaris - ja kes oskab öelda,
milline neist õn “õige” persoon? Nii nagu
paljud malaisialased suudavad vabalt lii
kuda ühelt keelelt teisele, liiguvad linnas
elavad homoseksuaalid ühelt stiililt tei
sele, kas rõhutades Castro Streeti3 viimaste
moetrendidega arvestades oma kõige campilikumaid jooni või siis mängides kohu
setundlikku poega perekondlikul peol.
(Akman 2001, 92)
Sümboliseerimine.
Massimeedia,
eriti
elektrooniline meedia, järgib enamikus maa
ilmas Põhja-Ameerika ja Euroopa mudeleid
ja annab edasi suurel hulgal metropolist päri
nevat sisu. Nagu juba märgitud, õn soolised
kuvandid üks olulisi levitatavaid aspekte.
Sellele vastukaaluks õn “eksootilisi” soolisi
kujundeid kasutatud mitte-metropoli kultuu
ridest pärinevate toodete turustamiseks.
Näiteks Singapuri ja Malaisia lennuliinide
reklaamid esitavad stjuardesse kui eksootilisi
alluvaid naisi - taktika, mis põhineb pikaaja
lisel eksootilise ja erootilise kombineerimisel
koloniaalsetes kujutustes (Jolly 1997). Rahvus
vahelises seksikaubanduses kasutatakse sama
rassilist-soolist stereotüpiseerimist, turustades
Aasia naisi Põhja-Ameerika ja Australaasia
meestele (Cunneen & Stubbs 2000). Et seda ei
peetaks pelgalt ohutuks fantaasiaks, tuleb mai
nida, et mõrvade läbi surnud filipiini naiste
arv Austraalias - tavaliselt õn tapjateks nende
naiste mitte-filipiini meestest abikaasad või
partnerid - õn peaaegu kuus korda kõrgem,
kui Austraalia “tavaline” mõrvade arv.
Metropolile omase meedia, moe ja ideo
loogiate tulek loob palju võimalusi loovaks
kultuuriliseks tööks. Selle võtmeks õn sooliste
tähenduste aktiivne ülevõtmine ja muutmine.
See protsess võib olla äärmiselt teadvustatud.
Heaks näiteks õn Jaapani moefirma Comme
des Gar^onsfi meesteülikondade mudeli

turustamine loosungiga Nikon no sebiro (Jaa
pani Saville Row4). Nende ülikondade lõige
erines eelmistest mudelitest vaid minimaa
lselt, nagu enamik läänelikest ärimeeste üli
kondadest alates 20. sajandi algusest. Kuid rek
laam suunas oma keeruka müügiargumendi
meessoo “vaimse eliidi” poole, rõhutades
imperiaalse nostalgia kõrvaltoonidega Jaapani
esteetikat ning unikaalselt jaapanlikku segu
traditsioonist ja modernsusest (Kondo 1999).
Davis (1997) kirjeldab nende teemade väga
erinevat ümbertöötamist Torrese väina saarte
vaestes kogukondades Austraalia kauges põhj aosas. Piirkondliku meretööstuse kokkukukku
mine 1960. aastatel õn paisanud mehed tagasi
kogukonda. Selle üheks tagajärjeks õn olnud
vahepeal unustuse hõlma vajunud poiste siirderiituste taaselustamine. Need tseremooniad
olid varem varjatud. Nüüd muutusid nad ava
likeks, kuigi tüdrukute tseremooniate puhul
sarnast muutust ei toimunud. “Traditsiooni”
taaselustamine konstrueeris seega “moodsa”
mustri, mille kohaselt mehelikkus õn seotud
avaliku sfääriga ja naiselikkus isikliku sfääriga.
Samal ajal seostati kohalike piirkondlike kok
kupõrgete kangelaste ülistamist Austraalia rahvuslik-meheliku Esimese maailmasõja aegsete
Austraalia ja Uus-Meremaa Armeekorpuse
(ANZAC) sõdurite kultusega. Kangelaslugude
tähendus nihkus seega konfliktide lahenda
mise õpetamisest rahvusliku identiteedi rõhu
tamisele. Mõlemas tähenduses rekonstrueeriti
mehelikkuse sümboolne dimensioon viisil,
mis seostas seda mehelikkuse ja rahvuslikkuse
teemadega domineerivas Euroopa asunike
poolt kujundatud Austraalia ühiskonnas.
Lääne mehelikkuse sümbolid pole samuti
fikseeritud ja globaliseerumise dünaamika
mõjutab kä metropoli. Nagu Messner (1993)
õn osutanud, legitimeerisid globaalse korra
sõjaline stabiliseerimine ning Ameerika
Ühendriikide operatsioonid Kuveidis ja Iraa
gis 1990. ja 1991. aastal emotsioonide ava
liku väljendamise võimupositsioonil olevate

meeste poolt. Kindral Schwartzkopfi kiideti
meedias, sest ta nuttis avalikult hukkunute
pärast. Niva (1998) nõustub selle seisukohaga,
arendades seda edasi väitega, et Ameerika
võimu “remaskuliniseerimine” pärast kao
tust Vietnami sõjas, mugandatuna kõrgteh
noloogilise vägivalla kultusega (teema, mida
rõhutati sõda puudutavates meediatekstides)
ja täiendatuna kaastunde ja kultuurilise tund
likkusega, õn loonud “uue mehelikkuse maa
ilmakorra” mudeli. See nihe oli kas lühiajaline
või - tõenäolisemalt - õn Bushi valitsus ja selle
toetajad lihtsalt kasutanud alternatiivset, jõule
ja karmusele keskendunud meediakuvandit,
mis oli paralleelselt edasi eksisteerinud.

Meeste kehad globaliseerumisprotsessis
Kuna mõiste globaliseerumine viitab väga
laiahaardelistele protsessidele, õn oluline mär
gata, et nende protsesside mõjud ilmnevad kä
kõige intiimsemal tasandil. Sellesse õn kaasa
tud mitte ainult üldised mehelikud ideoloo
giad ja institutsioonid, vaid kä meeste kehad.
Globaalne ühiskondlik kord jagab kehasid
laiali ja paigutab neid ümber migratsiooni
ja liikumise poliitilise kontrollimise kaudu.
Impeeriumi loomine hõlmas migratsiooni, kui
vallutajate grupid asusid elama uutele maa
dele. Mõnel juhul järgnes massimigratsioon,
luues Põhja-Ameerika, Australaasia, Alžeeria
ja Siberi asunikukolonialismi. Asunikukolonialismi puhul rekonstrueeriti uutel territoo
riumitel Euroopa soolise korra elemendid.
Asunikumehelikkust puudutavad uurimused
näitavad aga, et see protsess oli valikuline ja
mõjutatud kohalikust olukorrast. Morrell
(2001b) juhib tähelepanu karmi ja füüsilise,
mitte intellektuaalse, mehelikkuse loomisele
Briti kolonialistide poistekoolides Natalis. Sar
nased protsessid ilmnevad seoses mehelikkuse
konstrueerimisega piirialade asustamisel Uus-

Meremaal (Phillips 1987) ja Austraalias (Lake
1986).
Tööjõu liikumine koloniaalsüsteemi sees
oli viis, mille kaudu levisid olemasolevad
soolised praktikad, kuid see oli kä viis, kuidas
neid rekonstrueeriti, kuna tööjõu liikumine
oli sooline protsess. Moodie (1994) uuring
migrant-tööliste kohta Lõuna-Aafrika kullakaevandustes õn selle protsessi klassikaline
analüüs, tuues esile meeste soopraktikate
rekonstrueerimise kapitalistliku kaevan
duse ja pastoraalse talumajanduse vahelises
ruumis. Migratsioon koloniseeritud maail
mast Esimesse Maailma õn samuti massiline
protsess. Uuringud, mis vaatlevad Ameerika
Ühendriikide Mehhiko päritolu elanikkonda,
olid esimeste teoste seas, mis huvitusid mig
ratsiooni mõjust mehelikkusele (Baca Zinn
1982), ja neis õn leitud, et soosuhted õn selles
protsessis aktiivse ümbermääratlemise objek
tiks. Reprodutseeritakse traditsionalistlikku
mehelikkuse mudelit, kuid suurte variatsioo
nidega, sõltuvalt klassikuuluvusest ja koge
tava etnilise eraldatuse määrast. Intervjuee
rides Liibanoni päritolu noormehi Austraa
lias leidsid Poynting, Noble ja Tabar (1998)
samuti, et neil noormeestel oli vastuoluline
sooteadlikkus ja et nad kasutasid stereotüüpe
starteegiliselt, rassismile vastuhakkamiseks.
Esile tuleb väärikuse rõhutamine, kuid see õn
mehelik väärikus kontekstis, mis vihjab kaud
selt naiste allutamisele.
Meeste kehad õn loomulikult suutelised kä
muudeks praktikateks kui tööks. Vägivald õn
suhe kehade vahel, mis õn mehelikkuste ajaloos
olnud suure tähtsusega ja seda käsitletakse all
pool põhjalikumalt. Seksuaalsed praktikad õn
sama olulised. Majandusliku arengu protsess
õn kaua olnud seotud rahvastikudünaamikaga
- nii “sünde toetavate” poliitikate kaudu, mille
eesmärgiks õn rahvusliku võimu arendamine,
kui kä rahvastikukontrolli poliitikate kaudu,
mille eesmärgiks õn elatusstandardite paran
damine. Kuigi demograafia keskendub naisele

kui reproduktsiooni ühikule, õn kriitiliseks
teemaks kä meeste reproduktiivne käitumine,
eriti kohtades, kus “isadusel” õn mehelikkuse
kultuurilises definitsioonis oluline roll, nagu
väidavad Figueroa-Perea ja Rojas (1998). Post
koloniaalse riigi rahvastikupoliitikad satuvad
seega tõenäoliselt vastakuti mõnede meeste
kehade sooliste määratluste aspektidega ja
võivad püüda neid muuta.
Sama kehtib kä seksuaaltervist puuduta
vate kampaaniate suhtes. Praeguseks õn üldi
selt omaks võetud, et HIV-i/AIDS-i epideemia
vormi ja intensiivsust mõjutavad majandusli
kud tingimused, kommunikatsioon ja soosuhete mustrid. Näiteks õn kõrged HlV-i nak
kuse määrad Lõuna-Aafrika kullakaevurite
seas seotud meeste elude konstrueerimisega
võõrandava ja ohtliku tööstuse kontekstis, mis
loob tugeva impulsi oma mehelikkuse kehtes
tamiseks, mida omakorda mõistetakse “naiste
jahtimisena” ja samuti ihana intiimse “ihuihul” kontakti järele. “See mehelikkuse mõiste,
mis aitab mehi igapäevaselt ellu jääda, suuren
dab kä nende riski nakatuda HlV-viirusesse”
(Campbell 2001,282).
Kehad pole kunagi alasti; nad õn alati kaetud
tähendusega. Kuid imperialism ja globaliseeru
mine võivad tähendusi rekonstrueerida. MacKenzie (1987) toob ajaloolise näite: “imperiaalse rajaleidja ja küti” kuju 19. sajandi lõpu ing
lise keelt kõnelevas maailmas. Skaudiliikumise
asutaja Baden-Powelli karjääri kaudu toodi see
koloniaalne kuvand poiste kasvatamise mude
lina tagasi metropoli. Eeskujude, nagu Theodore
Roosevelt, kaudu liikus see metropoli poliitika
repertuaari. Viveros Vigoya (2001) ülevaade
Ladina-Ameerika uuringutest mehelikkuse
kohta annab meile kaasaegsema näite: muutuva
isaduse definitsiooni. Vastuolulised situatsioo
nid tekivad, kui kooskõlas rahvusvaheliste tren
didega satuvad suurenenud nõudmised meeste
kaasamiseks isadena laste kasvatamisse vastakuti
naiste kasvava autonoomsusega, mis õn samuti
rahvusvaheline trend, või kui neid takistavad

globaalse majanduse survest tulenevad majan
duslikud kriisid.
Need kehade ümberasetumised ja ümber
defineerimised loovad palju võimalusi sookujundite, seksuaalsuse ja teiste praktikate hübridiseerimiseks ja muutumiseks. Samas pole see
alati liikumine sünteesi suunas. Kolonialismi
rassilised hierarhiad õn taaskehtestatud uutes
kontekstides, kaasa arvatud metropoli polii
tikas. Etnilise ja rassilise eristatuse tähtsus õn
viimastel aastatel suurenenud. Nagu väidavad
Klein (2000) Iisraeli ja Tillner (2000) Austria
kontekstis, õn see viljakas pinnas domineeri
misele ja vägivallale orienteeritud mehelikkuste
tekkeks.

Mehelikkuse poliitika maa
ilma skaalal
Maailma sooline kord laias laastus privilegeerib mehi naiste ees. Kuigi õn palju koha
likke erandeid, saab meeste puhul kollektiiv
selt rääkida patriarhaalsest dividendist, mis
tuleneb suurematest sissetulekutest, kõrge
mast tööjõus osalemise määrast, ebavõrdse
test omandisuhetest ja paremast ligipääsust
institutsionaalsele võimule, samuti kultuuri
listest ja seksuaalsetest privileegidest. Seda õn
dokumenteerinud rahvusvahelised uuringud
naiste olukorra kohta (Taylor 1985; Väides
& Gomäriz 1995), kuid selle protsessi mõju
meestele õn enamasti eiratud. Seega eksistee
rivad tingimused, et luua ülemaailmsel skaalal
hegemoonilist mehelikkust - s.t. domineeriva
mehelikkuse vormi, mis kehastab, organisee
rib ja legitimiseerib meeste domineerimist
maailma soolises korras tervikuna.
Ebavõrdsused maailma soolises korras, nagu
kä ebavõrdsused kohalikes soolistes kordades,
tekitavad vastuhakku. Peamine surve muutus
teks õn tulnud rahvusvaheliselt feministlikult
liikumiselt (Bulbeck 1998). Rahvusvaheline
koostöö feministlike gruppide vahel läheb tagasi

eelmisesse sajandisse, kuigi alles viimastel aastakümmetel õn naisliikumine kehtestanud oma
tugeva kohaloleku rahvusvahelistel foorumitel.
Mehhanismid, nagu 1979. aasta konventsioon
kõigi naistevastaste diskrimineerimise vormide
kaotamise kohta ja ÜRO naiste aastakümme
(1975-1985) asetasid soolise ebavõrdsuse diplomaatilistesse tegevuskavadesse. Selle jätkuüritus, 1995. aasta Pekingi konverents, jõudis kok
kuleppele detailse platformi asjus, mis sõnastab
rahvusvahelised tegevused teemadel, mis ulatu
vad majanduslikust tõrjutusest, naiste tervisest
ja naistevastasest vägivallast tüdrukute haridu
seni.
Sama tähtis õn ideede, meetodite ja ees
kujude levik. Ülemaailmse feministliku lii
kumise (kui mitmekesine ja konfliktiderohke
see kä ei oleks) kohalolek ja vaieldamatu fakt,
et toimub ülemaailmne debatt sooküsimuste
üle, õn tugevdanud muutustele suunatud kul
tuurilisi surveid. Näiteks Jaapanis eksisteeris
kä enne 1970. aastat rida naisorganisatsioone,
kuid rahvusvaheline naisliikumine sütitas uut
aktivismi (Tanaka 1977). See peegeldus žanrites, nagu tüdrukutele suunatud ilukirjan
dus ja koomiksid, millesse ilmusid tugevate
naiste kuvandid. Mehed ja meeste kultuurili
sed žanrid reageerisid järk-järgult - ja mõni
kord märgatava vaenulikkusega. Järgides neid
muutusi väidab Ito (1992), et keset intensiivis
tunud debatti meeste olukorra üle õn tradit
sioonilised Jaapani “meeste kultuuri” mustrid
kokku kukkunud. Siiski pole ükski uus mehe
likkuse mudel muutunud dominantseks.
Sarnast sündmuste käiku võib kohalike
variatsioonidega leida paljudes arenenud rii
kides. Väljakutsed ja vastuhakk, lisaks neile
maailma soolise korra loomisega kaasas käivad
kriisid, õn tähendanud mitmeid kohalikke
ebastabiilsusi soolises korralduses. Nende eba
stabiilsuste hulka kuuluvad:•
•

Ainult meestele mõeldud võrgustike ja
seksistliku organisatsioonikultuuri vaid

•

•

•

lustamine, kui naised liiguvad poliitilis
tesse ametitesse, bürokraatiasse ja kõrgharidusse (Eisenstein 1991)
Seksuaalsete identiteetide lõhkumine, mis
õn loonud “queer-poliitika” ja teised väl
jakutsed gei-identiteetidele metropolikultuurides (Seidman 1996)
Nihked linnaintelligentsis, mis lõid hetero
seksuaalsete meeste seas pro-feministliku
poliitika
Meediakuvandid “uuest tundlikust mehest”,
ranget õlanditega pintsakut kandvast ärinai
sest ja teistest soolise muutuse ikoonidest.

Üheks reaktsiooniks neile ebastabiilsus
tele gruppide poolt, kelle võim ja identiteet
õn ohustatud, õn olnud kohalike sooliste
hierarhiate taaskinnistamine. Selle tulemu
sena õn soopoliitika tuvastatavaks mustriks
maskuliinne fundamentalism. Swart (2001)
dokumenteerib elava näite Lõuna-Aafrikast,
poolsõjaväelise Afrikaner Weerstandsbeweging-liikumise, mille juhiks õn Eugene Terre
Blanche ja mis üritab mobiliseerida afrikaani
mehi apartheidijärgse režiimi vastu. Meheliku
tugevuse kultus õn seotud avaliku rassismiga;
ülistatakse relvi ja naised jäetakse eksplitsiitselt võimust eemale. Siin õn ilmsed sarnasu
sed parempoolse kohaliku patriootliku omakaitseliikumisega Ameerika Ühendriikides,
mida õn dokumenteerinud Gibson (1994) ja
mis sattus ülemaailmse tähelepanu keskmesse
tänu Oklahoma City pommirünnakule. Ana
lüüsides mehelikkust ja rassismi Kesk-Euroopas juhib Tillner (2000) tähelepanu tõenditele,
et rassistlikud ideed pole ligitõmbavad mitte
ainult väheprivilegeeritud keskkonnast pärit
noortele. Pigem jõuavad selle juurde domi
neerimisele orienteeritud noored mehed ning
see orientatsioon väljendub nii soolises kui
rassilises kontekstis.
Need fundamentalistlikud reaktsioonid
soolistele muudatustele õn küll silmatorka
vad, kuid ma ei leia, et tegu oleks enamiku

meeste reaktsiooniga. Nagu juba eespool mai
nitud, õn märgatav hulk teaduslikke tõendeid,
mis näitavad teatud sooliste muutuste laia
ulatuslikku omaksvõtmist (s.t. üldiste suh
tumiste nihkumist soolise võrdõiguslikkuse
suunas). Suhtumiste muutumise tulemuseks
ei pruugi aga olla muutused organisatsiooni
listes praktikates. Näiteks Fuller (2001, 325)
märgib, et hoolimata arvamuste muutustest
Peruu meeste seas taastoodetakse kontekstid,
milles konstrueeritakse mõju, liite ja tuge pak
kuvatele võrgustikele ligipääsu garanteerivad
mehelikud solidaarsuse võrgustikud meheliku
kultuuri kaudu, mis keerleb ümber spordi,
alkoholi tarbimise, bordellide külastamise ja
seksuaalvallutusi puudutavate lugude. Need
mehhanismid tagavad meeste monopoli või
vähemalt nende erineva ligipääsu avalikule
sfäärile ja mängivad võtmerolli mehelikkust
vormivas võimusüsteemis.
Väidaksin, et selline soolise muutuse kom
penseerimine õn palju levinum ja edukam
meeste reaktsiooni vorm kui mehelik funda
mentalism. Sellist kompenseerimist toetab
neoliberalism. Neoliberalistlik tegevuskava
rahvuslike ja rahvusvaheliste majanduste
reformimiseks püüab välistada soolise reformi
ajaloolise võimaluse. See nurjab soolise komp
romissi, mida esindab metropoli heaoluriik.
See õõnestab progressiivseid-liberaalseid soo
rollide reformi tegevuskavasid, mille näideteks
õn positiivse diskrimineerimise programmid,
diskrimineerimisvastased meetmed, lastehooldusteenused jne. Parempoolsed parteid
ja valitsused õn järjepidevalt kärpinud selli
seid programme kas siis individuaalsete vaba
duste või globaalse konkurentsivõime nimel.
Nende meetmete kaudu kaitstakse meeste pat
riarhaalset dividendi või taastatakse see ilma
meeste mobiliseerimises väljenduva eksplitsiitse mehelikkuse poliitikata.
Rahvusvaheliste suhete, rahvusvahelise
riigi, multinatsionaalsete korporatsioonide ja
globaalsete turgude globaalsel areenil toimub

siiski mehelikkuste mobiliseerimine. Lähimi
nevikus õn sellel areenil pakutud välja kaks
mänguseisu.
Ühes varasemas artiklis (Connell 1998) väit
sin, et transnatsionaalne ärimehelikkus, mida
ma ülal kirjeldasin, õn saavutanud hegemoonilise positsiooni. See õn asendanud vanemad
kohalikud kodanliku mehelikkuse mudelid, mis
olid tihedamalt seotud kohalike organisatsioo
nide ja kohalike konservatiivsete kultuuridega,
protsessis, mida kirjeldab hästi Roperi (1994)
uuring Briti ärijuhtide kohta. Globaalses kon
tekstis õn sellel mehelikkuse vormil viimasel
kümnendil olnud hegemoonia saavutamises
vaid üks konkurent: jäik kontrollile orienteeri
tud militaarmehelikkus, mille üheks variandiks
õn stalinismist inspireeritud militariseeritud
bürokraatlikud diktatuurid. Pärast stalinismi
kokkukukkumist ja külma sõja lõppu dominee
rib maailmas uue kapitalistliku ettevõtja paind
likum, kalkuleeriv ja egotsentriline mehelikkus.
Isikute, nagu Clinton, Schröder ja Blair kaudu,
mugandusid suurriikide poliitilised juhid selle
mehelikkuse mudeliga, luues mehelikkust mitteähvardava kompromissi feminismiga.
Transnatsionaalne ärimehelikkus pole aga
homogeenne. Selle konfutsianistlik variant,
mille juured õn Ida-Aasias, õn tugevamalt
pühendunud hierarhiale ja sotsiaalsele konsen
susele; selle sekulariseeritud “kristlik” variant,
mille juured õn Põhja-Ameerikas, rõhutab
enam hedonismi ja individualismi ning õn
sallivam sotsiaalste konfliktide suhtes. Mõnin
gates kontekstides õn juba tekkinud vastuolud
äri- ja poliitiliste liidrite vahel, kes esindavad
neid mehelikkuse vorme. Sellised konfliktid
õn tekkinud vaidluses “inimõiguste” ja “Aasia
väärtuste” vahel ja arutlustes kaubanduse ja
investeeringute liberaliseerimise määra üle.
Hooper (1998) pakub välja hegemoo
nia mustri mehelikkuste jaoks globaalsetes
kontekstides, keskendudes
rahvusvaheli
sele poliitikale, mitte majandusele. Karm,
võimule orienteeritud mehelikkus valitseb

diplomaatia, sõja ja võimupoliitika konteks
tis, distantseerituna feminiseeritud kodusest
maailmast, aga eristatuna kä teistest mehe
likkustest, näiteks töölisklassi meeste, allu
tatud etniliste gruppide, nõrkade meeste ja
homoseksuaalsete meeste omadest. See ei ole
lihtsalt juba varem olemasoleva mehelikkuse
küsimus, mida väljendatakse rahvusvahelises
poliitikas. Hooper väidab, et rahvusvaheline
poliitika õn peamine kontekst mehelikkuste
konstrueerimiseks, näiteks sõjas või läbi jät
kuvate ohtude riiklikule turvalisusele. Hooper
jätkab oma argumenti, rõhutades, et hiljuti
sed globaliseerumistrendid õn “pehmenda
nud” hegemoonilist maskuliinsust mitmel
moel. Sidemed sõjaväega õn muutunud nõr
gemaks seoses ülemaailmse suundumusega
demilitariseerimise suunas - maailma sõja
vägedes teenivate meeste arv õn viimase 15
aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud.
Mehi positsioneeritakse sagedamini tarbija
tena ja tänapäevane juhtimisteooria rõhutab
rohkem traditsiooniliselt “naiselikeks” peetud
omadusi, nagu inimestevahelised suhted ja
meeskonnatöö. Hooper viitab samuti PõhjaAmeerika ja Jaapani töökultuuri vahelisele
kontaktile, märgates globaalse restruktureerimise kontekstis mõningast lähenemist ja laene
mõlemas suunas.
Kuigi Hooperi (1998), Connelli (1998),
Niva (1998) ja Messneri (1993) poolt mainitud
hegemoonilise mehelikkuse “pehmenemine”
õn vägagi reaalne, ei tähenda see “kõvade”
mehelikkuste hävimist. George W. Bushi vali
mine Ameeerika Ühendriikide presidendiks,
New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse rün
damise poliitiline mõju ning natsionalismi ja
militaarse jõu taasmobiliseerimine Ameerika
Ühendriikides, mis kulmineerus rünnakuga
Iraagile 2003. aastal, näitavad, et maailma
ainsas säilinud üliriigis õn endiselt võimalik
karmi liini esindav poliitiline juhtkond. Hiinas
pole see kunagi kahtluse all olnud. Bushile ise
loomulik kombinatsioon Ameerika natsiona

lismist, religioossusest, korporatiivsete huvide
toetamisest ja alternatiivsete vaatepunktide
ignoreerimisest ei ole ehk eriti kergelt ekspor
ditav mehelikkuse mudel. Kuid selle kohalikke
ekvivalente võib luua igal pool.
Isegi kui need õn peamised hegemooniale
pretendeerivad mehelikkuse mudelid, pole
nad ometi ainsad mehelikkuse artikuleerimise
vormid globaalsel tasandil. Gei-identiteetide
rahvusvaheline levik, millest oli juttu eespool,
õn oluline märk sellest, et kä mittehegemoonilised mehelikkused võivad tegutseda glo
baalsetes kontekstides. Nad võivad leida polii
tilisi väljendusi, näiteks seoses inimõiguste ja
AIDS-i ennetusega (Akman 2001).
Veel ühe alternatiivi pakuvad hegemooniavastased liikumised, mis esitavad väljakutse
praegusele maailma soolisele korrale ja grup
pidele, kellel õn selles domineeriv roll. Neid
seostatakse vahel “uute mehelikkuste” eden
damisega, kuid nad käsitlevad mehelikkust
kä takistusena soosuhete reformimise teel.
Kõige suuremad ja paremini tuntud õn Amee
rika Ühendriikide profeministlike meeste
grupid, keda ühendavaks organisatsiooniks
õn NOMAS (National Organisation of Men
Against Sexism — Üleriiklik Seksismivastaste
Meeste Organisatsioon), mis õn olnud aktiivne
alates 1980. aastate algusest (Cohen 1991).
Globaalsema orientatsiooniga õn “Valge lindi”
kampaania, mis pärineb Kanadast ja mis õn
olnud märkimisväärselt edukas, mobiliseeri
des vastuseisu meestepoolsele naistevastasele
vägivallale, ning mis töötab nüüd rahvusvahe
lisel tasandil (Kaufman 1999).
Sellised liikumised, grupid ja reformikavad eksisteerivad paljudes riikides, kaasa arva
tud Saksamaal (“Multioptionale Männlichkeiten?” 1998), Suurbritannias (Seidler 1991),
Austraalias (Pease 1997), Mehhikos (Zingoni
1998), Venemaal (Sinelnikov 2000), Indias
(Roy 2003) ja Põhjamaades (Oftung 2000).
Teemaderingi, millega nad tegelevad, illust
reerib hästi Jaapani meesliikumise konverents,

mis toimus Kyotos 1996. aastal. Sellel konve
rentsil olid sektsioonid, mis olid pühendatud
noorsoole, geitemaatikale, tööelule, lastekas
vatamisele, kehadele ja suhtlemisele naistega,
aga samuti meesliikumise globaliseerumisele
(Menzu Senta 1997).
Enamik neist liikumistest ja gruppidest õn
väikesed ja mõned õn lühikese elueaga. Siiski
õn nad 1970. aastatest alates mänginud soopoliitikas märgatavat rolli ning õn välja aren
danud terve kogemuse ja ideede kogumi. Need
levivad rahvusvaheliselt tõlgete ja kirjutiste
uustrükkide, reisivate aktivistide ja teadlaste
ning valitsuseväliste organisatsioonide kaudu.
Viimastel aastatel õn mõningad rahvusvaheli
sed agentuurid, kaasa arvatud Euroopa Nõu
kogu (Ölafsdõttir 2000), FLASCO (Väides &
Olavarria 1998) ja UNESCO (Breines, Connell
& Eide 2000) toetanud esimesi konverentse,
mille eesmärgiks õn arutada uute mehelik
kuse perspektiivide mõju avalikule poliitikale.
Meeste roll soolise võrdõiguslikkuse saavuta
mises kerkis teemana esile 1995. aasta Pekingi
naistele pühendatud maailmakonverentsi
eesmärkide hulgas ning täna õn terve rida
ÜRO agentuure seotud arutelude ja poliitika
formuleerimisega selles kontekstis (United
Nations Division for the Advancement of
Women 2003). Paistab, et meeste ja mehelik
kuste muutumise temaatika õn jõudnud rah
vusvahelistesse tegevuskavadesse.

Kokkuvõte
Selles peatükis käsitletud teemad õn alles
hiljuti tähelepanu keskpunkti kerkinud. Kõige
varasem arutelu mehelikkuste ja globaalse
muutuse teemal, millest olen teadlik, ilmus
ajakirja New Internationalist erinumbris sep
tembris 1987 ja oli pindakompiva iseloomuga
(Brazier 1987). Tegelik teaduslik tegevus
meeste ja mehelikkuste kohta transnatsionaalses kontekstis õn siiani harv. Enamik

selles peatükis esitatud argumentidest õn
üles ehitatud näidetele uurimustest, millel
õn olnud hoopis teised peaeesmärgid. Siiski
paistavad siin analüüsitud teemad olevat
suure tähtsusega. Nad õn seotud rahu ja
sõja, globaalse ebavõrdsuse ja majanduslike
muudatuste küsimustega ning muutuvate
intiimsete suhte ja identiteetidega. Loodan, et
see katseline süntees aitab stimuleerida edasist
teadustööd ja avalikku debatti.
Inglise keelest tõlkinud Raili Põldsaar

Märkused
1

2
3
4

Metropoli all pean silmas rühma rikkaid riike, ena
masti endisi imperiaalvõime, mis moodustavad
maailma kapitalistliku majanduse keskme.
Purdah - Islamimaades kasutatav loor (tõlkija
märkus).
Castro Street - kuulus homoseksuaalse kultuuri
keskus San Franciscos (tõlkija märkus).
Saville Row - parimate meesterätsepafirmade asu
koht Londonis, mis õn üheks kõrgklassi moe süm
boliks (tõlkija märkus).
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rakendada? Kõik kristlikud kirikud õn rajatud
evangeeliumisõnumile, ent iga kirik tõlgendab
seda sõnumit erinevalt. Pealiskaudsel vaatlusel
võib näida, et usu- ja kõlblusotsustused lihtsalt
leitakse pühakirjast. Ent kontekstivaba teksti ei
ole ja pühakirja sõnumi kontekst õn püsinud
muutumatuna vähemalt viis tuhat aastat. Selleks
kontekstiks õn vägivallaga püsistatud Süsteem,
Vägivaldse Valitsuse Süsteem. Jeesuse sõnum
õn kontekstispetsiifiline vahend vägivalla süs
teemi hädade vastu, mille eesmärk õn laiem, kui
Anne Kull
mingi konkreetse ahistamise leevendamine või
ühe domineerimise vormi asendamine teisega.
Kuid see sõnum õn leidnud väga erinevat inter
preteerimist ja kasutamist. Kontekstist lauseid
välja rebides õn võimalik põhjendada pea kõike
ja see vägagi levinud praktika nii religioosses kui
kä sekulaarses sfääris õn põhjustanud palju valu
ja ebaõiglust.
Raske õn dateerida, millal sai alguse süs
teemne domineerimine, kuid juba Sumeri ja
Babüloonia linnriikide ajaks 3000 aastat e.m.a.
olid sotsiaalsed süsteemid muutunud jäigalt
y 7"ui jutuks tuleb sooline võrdõiguslikhierarhilisteks, autoritaarseteks ja patriarhaalse
1^ kus, siis jõuavad kä kõige paadunuteks. Naised hakkasid kaotama kontrolli nii oma
1. X^marl religiooni- ja/või kristlusevastased keha kui kä mõtte- ja sõnavabaduse üle. Sõltu
üsna kiiresti argumendini, et juba Piiblis mõis
mata sellest, kui kõrgele naine patriarhaalses
ühiskonnas tõusis, jäi ta ikka seksuaalselt ja rep
tetakse hukka homoseksuaalsus ja et naised
roduktiivselt meeste kontrolli alla. Igal klassil oli
“peaksid olema koguduses (s.t. avalikkuse ees)
kaks alajaotust, üks meestele ja teine, madalam,
vait”. Naiste ja homoseksuaalide problemaa
sama klassi naistele. Seda hierarhilist võimujaotika võib lõhestada kä terveid uskkondi. Esmalt
tust aitas mingil määral kompenseerida naiste
oli tüliõunaks naiste sobivus vaimuliku ame
võim endast madalamasse klassi kuuluvate
tisse (lääne ühiskondades teravnesid samal ajal
naiste ja meeste üle. Sellise vägivaldse süsteemi
vaidlused lahutuse ja abordi üle) ja veidi hiljem
sees oli naiste huvides leida endale meessoost
lisandus homoseksuaalide kiriklikesse ameti
kaitsja ja majanduslik tugi, kuid selle hinnaks
tesse sobivuse ning samasooliste abielude ja lapoli alistumine meestele kõigis küsimustes ja eriti
sendamisõiguste problemaatika. Vaidlus kiri
seksuaalne allumine.
kutes keerleb pühakirja tõlgendamise ümber.
Tõenäoliselt ei otsustanud keegi teadlikult,
Mida siis Piibel ütleb naiste ja homoseksuaal
et inimühiskonnad peaksid arenema selles
suse kohta ja kuidas pühakirja neis küsimustes
suunas. Kui määravaks sai võimuvõitlus, kaha
nes valikute hulk ja individuaalsed huvid allu
* Ettekanne õn peetud konverentsil “Akadeemiline
tati võimusüsteemide huvidele. See ei tähenda,
soouurimine Eestis - hetkeseis ja tulevikuvisioonid”,
mis toimus 14. septembril 2007 Tartu Ülikoolis.
et domineerivates ühiskondades polnud midagi

Soolisest võrdõigus
likkusest ja püha
kirja tõlgendamisest
kaasajal*

head - positiivsete külgedena võib välja tuua
vähemalt minimaalse korra ja sotsiaalse sta
biilsuse ning võimalused kunstide arenguks ja
teadmiste kasvuks. Ent kui vägivaldse võimu
süsteem õn kehtestatud, siis ei allu see enam
õigupoolest inimlikule kontrollile, vaid generee
rib selektiivse protsessi, mis õn ükskõikne ini
meste vajaduste suhtes ning sageli saavad sellises
süsteemis võimule kõige julmemad ja korrumpeerunumad. Vägivalla Süsteem põhineb teatud
eeldustel, mis pole viimaste aastatuhandete
jooksul muutunud. Nimetan mõned neist: ühis
konna vaoshoidmiseks õn vaja, et mõned valit
seksid teiste üle; mehed sobivad loomu poolest
paremini valitsema kui naised; mõned rassid/
rahvused/klassid õn loomu poolest valitsejad ja
teised alamad; vägivald õn lunastav ja vägivald
õn ainus keel, mida vaenlane mõistab; raha õn
kõige olulisem väärtus; materiaalsete väärtuste
tootmine õn olulisem kui tervete inimsuhete
toetamine; institutsioonid õn tähtsamad kui
inimesed jne. Sellises süsteemis enamik meist,
nii võitjad kui kaotajad, ei tajugi, kui tõsine õn
olnud kaotus, ununeb isegi unistus teistsugusest
elust. Nii saavadki enamikule omaseks produk
tiivsuse eetika, patriarhaalse süsteemi piiran
gud, ülim käsk olla edukas ja macho-ideaal. Me
muutume kaassüüdlasteks, süsteemi innukateks
põlistajateks ja edasikandjateks.
Riikide tekkest peale õn meessoole omista
tud eriline väärtus ja selle toetuseks loodi uued
müüdid. Näiteks Enuma Elislii üheks eesmärgiks
õn ilmselt sotsialiseerida naisi, vaeseid ja sõja
vange vastavalt nende madalamale staatusele.
Kurjuse olemasolus süüdistati naisi nii babüloonlaste kui heebrealaste seas (Tiamat, Eeva). Juma
lannasid kujutleti tapetuna (Tiamat) või vägista
tuna (Ninlil) või lihtsalt erotiseeriti (Aphrodite).
Naiste ja laste peksmine sai mitte ainult normiks,
vaid lausa õiguseks. Lauludes, lugudes ja komme
tes kujutati mehi enesekontrolli omavate ratsio
naalsete olenditena, naisi objektina; mehi tuge
vate ja tarkadena, naisi võrgutajate ja ratsionaalse
mõistuseta “poolikute” inimestena.

Kä piibellik Esimese Moosese raamatu teise
peatüki müüt pöörab peapeale universaalse
inimkogemuse ja laseb naisel pärineda mehest.
Seegi võte polnud iseenesest ainulaadne: näiteks
Athena sündis Zeusi kulmust ja Egiptuse jumal
Ptah lõi kõik teised jumalad masturbeerimise
abil.
Ei judaism ega kristlus suutnud vältida vägi
valla süsteemi eetost. Kuigi prohvetid kõnele
sid egalitaarsest ühiskonnast, sisaldab suur osa
heebrea pühakirjast müüte ja seadusi, mille
eesmärgiks õn toestada ja alal hoida vägivaldse
võimu süsteemi. Tütreid müüdi tulevasele abi
kaasale või orjusesse ja visati kividega surnuks,
kui nende kaubanduslik väärtus oli süütuse
kaotamise järel langenud. Meessoost külalise elu
säästmiseks võis tütre loovutada grupivägistamiseks. Uusi naisi sai lihtsalt vallutatud ja allu
tatud rahvastelt. Kõiges selles ei rikutud ühtki
seadust; seadus lausa kaitses meeste eesõigusi
mitte ainult muistsete heebrealaste juures, vaid
kä teistes tolleaegsetes ühiskondades.
Jeesuse sõnum polnud täiesti uus ja selle
keskseks teemaks polnud naiste vabastamine.
Ent lähtudes sellest, mida õn teada Jeesuse käi
tumisest, rakendas ta egalitaarsuse, partnerluse
põhimõtteid (vastastikune vastutus, kaastunne,
armastus agressiooni ja vägivallaga valitsemise
asemel). Õndsakskiitmistest tuleb esile tema
mure marginaliseeritute ja heidikute pärast.
Ebakonventsionaalne õn seegi, kuidas ta nais
tega suhtles: kõneles nendega avalikus kohas,
sõi koos nendega, kuid eelkõige, õpetas naisi ja
vähemalt ühel korral kä õppis naiselt, pealegi
“võõralt”, sürofoiniikia naiselt. Jeesus hülgas kä
dogma, et kõrge positsiooniga mehed õn Jumala
lemmikud.
Vägivalla süsteem osutus aga liiga tugevaks.
Varsti hakati kõlbluskonventsioonide rikkujaid
ja teisitimõtlejaid kirikust välja heitma, naised ei
võinud enam olla koguduste juhtideks, rikkad
ja haritud mehed said võimu vaeste ja harima
tute meeste üle. Rooma keisririik ühines juudi
ülemustega, et purustada vägivallatut liikumist,

mis püüdis edendada kaastunnet ja võrdõigus
likkust. Tohutu surve nii seest- kui väljastpoolt
suunas tekkiva kiriku vägivaldse süsteemi teele,
suunda, mille Jeesus oli selgelt hüljanud. Üle
jäänu õn niigi teada: hereetikute ja nõidade
jälitamine ja põletamine, inkvisitsioon, ristisõ
jad, pogrommid juutide vastu. Unistus Uuest
Tõelikkusest muutus paljudele õudusunenäoks.
Egalitaarsed vastuhakud aga jätkuvad tänaseni
- trubaduurid, Assisi Franciscus, kveekerid,
orjuse ja koloniaalvõimude vastased võitlused,
rahu ja vägivallatu vastupanu liikumised, naisliikumised ja nüüd siis kä gei-õiguste liikumised
- kõik need olid ja õn liikumised süsteemi vastu,
mis tunnistab ainult hierarhiat ja patriarhaalset
võimu looduse, naiste ja laste üle.
Enne feministliku eksegeesi teket tajusid
üksnes vähesed õpetlased, kui ebaharilikud olid
Jeesuse ja naiste suhted. Iga Jeesuse kohtumine
nais(t)ega, millest õn juttu evangeeliumides, oli
vastuolus tolleaegsete kommetega. Jeesuse kan
natusloos valas nimetu naine salvi Jeesuse pea
peale enne tema surma, naised õn tema surma
tunnistajateks, naised leiavad tühja haua ja kõige
esmalt ilmub ta naistele.
Kä apostel Pauluse ristimisõpetusest õn
tuntud lause: “Kristuses ei ole juuti ega kreek
last, orja ega vaba, meest ega naist” (Gal 3: 28),
aga samas õn seda lauset mõistetud kristlikus
ajaloos väga mitmel viisil. Kas see tähendab
võrdväärsust pärast surma? Vabanemist seksistlikust rõhumisest? Kui naised õn samavõrd
lunastatud kui mehed, siis miks kirik õn siiani
toetanud seksismi nii kirikus kui ühiskonnas?
Kas naised õn loodud võrdsetena meestega? Kas
naised õn eestkätt (ja peamised) patused või
need, kelle vastu õn patustatud?
Nii algkristlikud naised kui kä keskaegsed
müstikud püüdsid teisendada kä soolist süm
boolikat, mida kasutati Jumala ja Jeesuse kohta,
kasutades metafoore näiteks tarkuse traditsioo
nist, mis personifitseeris Jumalat naissoolisena.
Kuid need arengud ei muutnud sugudevahelisi
suhteid ei kirikus ega ühiskonnas. Keskaegsete

müstikute-nunnade spiritualiteet oli seotud
tsölibaadiga ja spirituaalse tõusuga taevasesse
seisundisse, kus ei ole enam abielu.
Järgmine suurem paradigmanihe sai alguse
peaaegu feministliku humanistiga 16. sajandil.
Agrippa von Nettesheim väljendas oma traktaa
dis De nobilitate et praecellentia foeminei sexus
declamatio (Naissoo üllusest ja väljapaistvusest,
kirjutatud 1509, trükitud 1529, tõlgitud otse
kohe paljudesse keeltesse) mitmeid seisukohti,
mida hiljem õn seostatud feminismiga. Ta väitis,
et naised õn loodud võrdselt meestega Jumala
näo järgi ning et naised peegeldavad Jumala
Tarkuse olemust ja õn seega rohkem kooskõlas
elu ja voorusega. Ta väitis kä, et meeste kontroll
naiste üle ei peegelda Jumala algset plaani loodu
jaoks, vaid pigem meeste kalduvust ebaõigluse
ja türannia suunas. Kristus taastas naiste võr
dõiguslikkuse ja andis neile juhtiva rolli kirikus,
ent mehed keeldusid sellest õpetusest ja moo
nutasid Kristuse sõnumit, et õigustada oma
jätkuvat naiste allutamist kirikus ja ühiskonnas.
Sarnaseid argumente õn kasutanud kä kveeke
rid, kes ei näinud allumises meestele eeltingimust lunastuse jaoks.
Kaasaegsed mees- ja naissoost feministid
asetavad soolise hierarhia laiemasse patriarhaal
suse ideoloogia konteksti. Samamoodi kui risti
löömine ei vaigistanud Jeesuse sõnumit, nii õn
nurjunud kä kõik katsed kasutada Jeesust kirik
liku ja sotsiaalse ülemvõimu konstrueerimiseks
ning pole õnnnestunud vaikima sundida Jees
use nime revolutsioonilist väge. Jeesuse lugu
näitlikustab siiani lunastavat paradigmat, mille
keskmes õn vastuseis rõhuvatele religioossetele
ja poliitilistele struktuuridele, rõhutute poolele
asumine ja võrdväärsete suhete praktika sõltu
mata soost, klassist või rassist.
Viimase paarisaja aasta vabastusliikumisi
võibki näha osana laiemast võitlusest domi
neerimise süsteemi vastu. Nende liikumiste
(nagu demokratiseerumine, naisliikumised,
koloniaalvõimude vastased liikumised, orjusevastased liikumised, inimõiguste ja gei-õiguste

liikumised) tähendus tuleb asetada sellesse laie
masse konteksti. Näiteks gei-õiguste liikumine
toob välja veel ühe viisi, kuidas seksuaalsust õn
kasutatud inimeste valikute kitsendamiseks ja
allasurumiseks. Evangelikaalsed ja fundamenta
listlikud kirikud õn innukalt otsinud piibellikku
tuge homoseksuaalsuse hukkamõistmiseks.
Nad rõhutavad, et homoseksuaalsus õn vastu
olus jumaliku korraga ja seetõttu vale. Vaadates
aga lähemalt piibellikke tekste, võib näha, et nad
pole nii ühemõttelised, kui nende kasutajad
seda väidavad. Sageli õn ebaselge, kas problee
miks õn homoseksuaalsus või hoopiski pro
miskuiteet ja seks tasu eest. Alustada võib sageli
kasutatud viidetest Soodomale (1. Mo 19), mis
tuleks aga selles kontekstis täiesti kõrvale jätta,
sest soodomlaste patt oli homoseksuaalne
vägistamine, kusjuures vägistajateks olid heteroseksuaalid, kelle eesmärgiks oli võõraste alan
damine nende “naisena” kohtlemise läbi ja selle
kaudu nende mehelikkuse pisendamine.
Siiski mõistavad kolm teksti homoseksuaal
suse hukka. Leviticus (3. Mo 18: 22) ütleb: “Ära
maga meesterahva juures, nagu magatakse naise
juures: see õn jäledus!” Ja Lev 20: 13 lisab karis
tuse: “Kui mees magab mehega, nagu magatakse
naise juures, siis õn nad mõlemad teinud jäledust; neid karistatagu surmaga, nende peal õn
veresüü.”
Sellel otsustusel oli muidugi mitmeid põh
jusi. Heebrealaste mitteteadusliku arusaama
kohaselt sisaldab mehe sperma kogu algava elu.
Puudus teadmine munarakkudest, ovulatsioo
nist, embrüonaalsest arengust (Karl Ernst von
Baer avastas munaraku alles aastal 1826) ning
arvati, et naine õn omamoodi inkubaator. Seega
peeti igasugust sperma raiskamist muuks ees
märgiks kui sigimine võrdseks abordi või mõr
vaga. Pealegi, kui mees käitus seksuaalselt nai
sena, siis oli kaalul kaudselt kogu meessoo au.
Üsna universaalselt tunnevad heteroseksuaalid
vastikust neile võõra orientatsiooni vastu (pal
judes kultuurides äratavad näiteks vasakukäelisus või kaksikud või mitmikud samalaadset

võõristust, samas õn mõnes kultuuris näiteks
transvestiidid erilise au sees). Igatahes näib
tsiteeritud piiblitekstide sõnum olevat selge:
homoseksuaalse akti toimepanija tuleb hukata.
Kolmas relevantne tekst õn Uuest Testamen
dist, Kirjast Roomlastele 1: 26-27, mis samuti
mõistab hukka homoseksuaalse käitumise:
“Sellepärast õn Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse, sest nende naised õn vahetanud
loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega,
ja samuti õn kä mehed loobunud loomulikust
naise sugulisest käitlemisest ja õn oma himus
süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees
mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksi
muse palga, mille pidid saama.” Kahtlemata
eeldas Paulus, et need, keda ta hukka mõistab,
õn heteroseksuaalid, kes käituvad loomuvasta
selt. Paulusel ei saanud olla kaasaegseid psühhoseksuaalseid teadmisi selle kohta, et homoseksuaalide orientatsioon kinnistub üsna varakult
ja et nende isikute jaoks oleks loomuvastane
hoopis heteroseksuaalne käitumine.
Pealegi kõnelevad suhted, mida Paulus kir
jeldab, himust, mitte ehtsast samasooliste vahe
lisest armastusest. Paulus eeldas, et suguhaigu
sed õn taevaseks karistuseks homoseksuaalsuse
eest; meie teame, et suguhaigused võivad kaas
neda mistahes promiskuiteetse käitumisega.
Siiski näib, et piibel suhtub tõepoolest nega
tiivselt homoseksuaalsusesse, aga see tõdemus
ei lahenda põrmugi hermeneutilist probleemi
meie jaoks tänapäeval. Piiblis õn juttu paljudest
teistestki seksuaalsetest käitumistest, praktika
test, piirangutest, mida me kaugeltki normina
ei võta. Näiteks pandi judaismis pahaks alas
tust, seda isegi perekonnaringis. Kas me oleme
valmis pidama patuks alastust saunas või maga
mistoas? Vana Testament keelab rangelt kä
seksuaalvahekorra menstruaalperioodi 7 päeva
jooksul. Tänapäeval ei pööra paljud inime
sed sellele keelule tähelepanu. Kas neid tuleks
pidada patusteks?
Piibel ei keela sõnaselgelt seksuaalsuhteid
abielus mitte olevate inimeste vahel - avastus,

mis üllatas Johann Calvinit. Ülemlaul suisa ülis
tab armastust kahe abielus mitte oleva noore
vahel. Samas õn kirik aastatuhandeid keelanud
seksi väljapool abielu. Tänapäeval võiksime siis
kä öelda, et paljud teismelised, lesed, üksikud
täiskasvanud jne. õn pöördunud tagasi piibel
liku praktika juurde. Kumb vaade õn õigem?
Piiblis puuduvad terminid suguorganite
jm. seksuaalsusega seonduva kohta. Tänapäe
val peaksime eufemismide kasutamist puri
taanlikuks. Sperma ja menstruaalveri muutsid
ebapuhtaks kõik, kes sellega kokku puutusid.
Mõned inimesed arvavad siiani, et need õn
ebapuhtad ollused, aga enamike jaoks õn tege
mist lihtsalt loomulike asjadega, mis mõnikord
võivad olla häirivad või tüütud, aga mitte eba
puhtad või pühadust rüvetavad.
Vanas Testamendis toodud sotsiaalsed
reeglid abielurikkumise, intsesti, vägistamise ja
prostitutsiooni osas vaatlesid naist valdavalt kui
meeste omandit. Mees ei olnud süüdi prosti
tuudi külastamises, aga prostituuti ennast peeti
patuseks. Prostitutsiooni osas õn sellest saadik
toimunud vähe edasiminekut, aga igatahes me ei
tapa abielurikkujaid ega loobi kividega surnuks
naist, kes ei ole abieluööl süütu. Polügaamia üks
vorme õn leviraatabielu. Kui abielus mees suri
lastetult, siis tema vend pidi abielluma lesega
ja surnud venna eest talle lapsi sigitama. Täna
päeval ei järgi isegi väga pühendunud juudid
seda reeglit. Uues Testamendis õpetas Paulus,
et kõige parem õn mitte abielluda (1. Kor 7),
kuid enamik kristlasi ignoreerib seda soovitust.
Vana Testament pidas tsölibaati ebaloomuli
kuks, ometi õn katoliku kirik teinud abielutuse
preestrite ja nunnade jaoks normatiivseks. Nii
nagu me ei taha tagasi orjuse institutsiooni, nii
ei kiida me heaks kä sõjavangide kasutamist sek
suaalsel eesmärgil, vaatamata sellele, et nii Vana
kui Uus Testament pidasid seda normaalseks.
Näiteid võiks tuua teisigi, aga üks asi peaks
olema selge: me oleme valivad. Sellest tuleneb
järgmine küsimus: kuidas me otsustame, mil
lised seadused õn siduvad ja millised mitte?

Probleem õn keerukas, sest Piiblis puudub seksuaaleetika. Piibel tunneb ainult armastuse eeti
kat, mida õn rakendatud mistahes ajas ja kohas
levinud kommetele. Kui probleemile läheneda
armastuse-eetika seisukohalt, siis ei ole küsimu
seks mitte “mis õn lubatud?” vaid pigem “mida
tähendab armastada oma homoseksuaalset
naabrit?” “mida tähendab partnerlussuhe naiste,
laste ja loodusega?”, “mis õn Jumala Sõna, mida
Vaim kõneleb täna kirikutele, pühakirja, tradit
siooni, teoloogia, psühholoogia, geneetika, ant
ropoloogia ja bioloogia valguses?”. Piibellikud
tekstid jäävad oluliseks, aga keegi ei seadustaks
ju tänapäeval orjust ja vähesed ütleksid avali
kult, et naised õn loomu poolest madalamad
olendid. Paljud ei pea kä lahutust ja uuesti abi
ellumist valeks, eriti kui eelmine abielu oli muu
tunud talumatuks. Piibli legalistliku suuna taga
õn sügavam suundumus, mida väljendab lugu
Iisraeli laste orjapõlvest ja rändamisest tõotatud
maale ning Jeesuse samastumine väljatõugatute,
vaeste, haigetega, tema arusaam, et Jumal vabas
tab need, kes õn rõhutud ja et Jumal kannatab
koos rõhututega. Sõltumata meie seisukohta
dest õn evangeeliumi käsk armastada, hoolit
seda ja asuda kannatajate poolele.
Jeesuse sõnum ei ole üksnes vastumürk
domineerimissüsteemile. See puudutab kä
haigust ja surma, uskmatust ja lõplikkust, tra
göödiat ja tähendusetust. Ent emantsipatoorse
sõnumi keskse rolli eitamine õn sageli moonu
tanud evangeeliumi poliitiliselt reaktsionäärseks
ja vaimulikult rõhuvaks. Kuid see ei peaks nii
olema. Loomulikult suurendab õigluse nõud
mine sotsiaalseid konflikte. Ent me ei peaks
laskma konflikti intensiivsusel end pimestada
kõigi vabastusliikumiste tähenduse suhtes, olgu
need põlisrahvaste, naiste või gei-õiguste liiku
mised.

Enne ja nüüd
Üks elupilt
H.

£.*

n pühapäev ühes Liivimaa pastoraadis.
1 Hingamispäeva vaikus puhkab kogu
majal ja kuldne päikesepaiste pärnadel,
mis aknast paistavad. Suures, veidi vanamood
sas toas, mis lõhnab pühapäevaselt kuuseokste
järele, istub aiapoolse akna all vanaldane daam,
kelle nägu me veel ei näe, sest ta vaatab üha
aeda. Kui ta end korraks toa poole pööraks,
näeksime tema näol jälgi läbielatud valust ja
murest. Kä praegu veereb pisar pisara järel üle
kahvatu palge, ja nii istub ta kaua akna all, koh
vitassi enda ees puudutamata. Juba mitu korda
õn ühele poolavatud uksele ilmunud noor naine
ja teda minuteid murelikult uurinud. Lõpuks
astub noor naine, vana daami minia, rinnalaps
süles, tasahilju tuppa ja läheneb talle mööda
hoolikalt maha laotatud põrandariiet.
I
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Kirjutis ilmus esmakordselt nädalalehes Das Inland
1861, nr 47, vg 729-735.

- Oi, mamma, sa pole ju veel midagi joonud!
Õn sul halb?
- Ei, armas laps, muidugi mitte. Tunnen
ennast isegi väga hästi.
- Aga sa oled ju nutnud ja oma kohvi päris
ära unustanud!
- Ära sellepärast muretse. Jah, ma nutsin,
aga rõõmu pärast. Mu pisarad õn ainult süda
mest tulnud ülistuslaul Issandale. Tule istu
natukeseks minu juurde, ma räägin sulle, mis
mind täna nii liigutas. Aga kus õn Eduard?
- Eduard pidi pärast kirikut sõitma veskisse
üht haiget külastama, aga et ta lootis nagu tavali
selt koos meiega kohvi juua, siis pole ta veel lah
kunud. Aga palun, mamma, kui pean uskuma,
et sa end hästi tunned, siis pead sa mulle ütlema,
mis sind nii liigutas.
- Olgu, kuula, armas tütar. Kui ma siin ennist
nii üksi istusin, terve, kõigist maistest muredest
prii, ja õitsvate roosipuude toredus minu ees
akna all, siis tuletasid just õitsvad roosid mulle
nii elavalt meelde mu lesepõlve kõige kurve
maid hetki.
- Kuidas said just roosid sulle seda kurba
aega meenutada?
- See õn ainult lihtne kokkusattumus, nagu
sa kohe mõistad. Koos oma kadunud õnne
viimsete riismetega võtsin Tartusse kaasa kä
lihtsa roosipuu, mille küljes mu süda seepärast
eriti rippus, et see oli sinu äia kingitus. Ta jäi küll
kiduraks õhu- ja päikesevaeses korteris, mis mul
Tartus oli, aga ma ei kaotanud lootust hoida teda
veel vähemalt mõned aastad rohelisena. Tookord
elasin üle raskeid, raskeid aegu, pidin mõneks
nädalaks voodisse heitma, valud ja mured kur
nasid mu jõu ja tegid südame haigeks. Kui ma
lõpuks jälle tõusta võisin, istusin kord just selle
akna all, kus seisis mu roosipuu. Äkki langes mu
pilk sellele ja ma tegin kohutava avastuse: mu
armas roosipuu oli haiguse ajal kuivanud! Ah,
armas tütar, sa ei kujuta ette südamevalu, mida
see avastus põhjustas. Kaua istusin kä tookord
akna all ja vaatasin nutetud silmadega üksisilmi
oma õnne viimset tunnistust. Lõpuks mõtlesin

oma südames: jäta rõõmuga igaveseks hüvasti,
su aknal ei ole enam kunagi õitsvaid roose! See
tund, mil leidsin oma viimase armsa roosipuu
kuivanuna, õn mul ikka eriti elavalt meeles kui
mu kurva olukorra kõige kurvem hetk. Ja nüüd
vaata, vaata ometi, kui jumalikult õn Issand
tasunud iga mu kaotuse. Olen peaaegu terve
tunni roose silmitsenud, ja kas ei ole nad minu?
Kas ei kuulu nad mu pojale? Oh ma õnnelik
naine, kuidas Issand õn mu uskmatust häbis
tanud! Mu poisid, kellele hommikul ei olnud
tihti kingi jalga ja õhtul leiba lauale panna, näe,
Eduard õn kirikuõpetaja, elab niisuguses majas
nagu see ja tal ei ole minu jaoks mitte ainult see
aed, vaid kä toitu rohkem kui küllalt. Ja minu
teine, mu armas Julius, kas pole tal ilus daatša
Peterburi lähedal ja kas pole ta minu jaoks juba
istutanud roosegi akna alla? Vaata, armas laps,
sellest erinevusest endise ja tänase vahel mõtle
sin praegu; ja küllap sa mõistad, et olin mõneks
silmapilguks mälestustest täiesti haaratud?
- Mõistan seda päris hästi, armas mamma.
Palun, jutusta mulle veel midagi tollest kurjast
ajast, kui see sind liiga kurvaks ei tee.
- Noh, seda ei juhtu. Minu lesepõlve iga tund
peaks olema ülistuslaul Issandale armu eest,
mida ta mulle õn osutanud. Kuidas saaks see
mind kurvastada? Tule istu ja pane väike Anna
rinnale; mulle meeldib sind nõnda vaadata. Aga
mida ma sulle õigupoolest pean jutustama?
- Mida soovid. Eduard õn küllalt palju rää
kinud, kui viletsalt sa lastega tookord elasid,
aga sina pole õieti midagi jutustanud. Võid
ette kujutada, kui väga mind huvitab kõik, mis
puutub Eduardisse, kellega ma nii õnnelikult
elan, ja sinusse, kes sa nii armsaks oled saanud.
- Ära ainult oota põhjalikku jutustust sellest
hirmsast ajast, kui mu armsa mehe nii äkki, nii
ootamatult äkki röövis kõhutõbi, mille ta ühel
päeval oma ameti tõttu koju kaasa tõi; kuidas
ma, hirmsast hoobist mõtlemisvõimetu, ta
matsin ja siis noore, kolme lapsega lesena üksi
maha jäin, vaene, täiesti vaene ja ilma igasuguse
tulevikuvälj avaateta.

- Kas siis minu kadunud äi sinu tuleviku
eest ei olnud hoolitsenud?
- Ei, kahjuks mitte; aga see polnud ei kerge
meelsus ega hooletus. Algul, kui ta võttis vastu
maa-arsti koha Berghausi härra juures, mis
andis talle võimaluse abielluda, oli tema sisse
tulek veel liiga väike, et midagi tuleviku jaoks
kõrvale panna; ent ta lootis, et aja jooksul tema
praksis laieneb, mis kä tõepoolest aukartustära
tavalt suurenes. Kuidas mind rõõmustas iga uus
märk usaldusest, mille ta arstina ümbruskonnas
võitis! Ja tal endal oli mitmeid plaane, et meie
tulevikku enam-vähem kindlustada. Aga enne
kui mu armas mees ühegi neist sai teoks teha,
oli ta läinud ja mina vaene, mahajäetud lesk,
ilma varanduseta, ilma toetuseta ja, mis kõige
halvem, kahjuks kä ilma usu ja lootuseta.
- Aga kuidas sa õieti Tartusse tulid?
- Pärast mehe surma jäin veel veerandiks
aastaks meie korterisse ja elasin sellest vähesest,
mis koju oli jäänud, ja piskust, mida sõbrali
kud naabrid lasid mulle osaks saada. Olin nagu
kivistunud ja suutsin vaevalt tulevikule mõelda,
sest see paistis nii tume ja lootusetu, et hoidusin
sellele mõtlemast ja ainult nutsin päevad läbi,
üksnes mure laste pärast pani mind veidike lii
kuma. Sa ei kujuta mu olukorda ette.
— Kas sul ümbruskonnas ei olnud siis ühtegi
sõbratari?
- Üks oli küll, meie pastoriproua, ja ta hoo
litses minu eest ustavalt, aga ta elas minust kahe
kümne versta kaugusel ja tal oli suur majapida
mine, ja nii võid ette kujutada, et ta sai ainult
vahetevahel minu juurde tulla. Ja siiski oli iga
tema külaskäik mulle suur heategu, sest harju
tasin end temaga vesteldes vähemasti oma olu
korrast rääkima. Mis minust ilma tema sõbra
likkuseta oleks saanud, seda ei oska ma öelda. Ta
viis mind oma sõbraliku osavõtuga niikaugele,
et hakkasin tulevikule mõtlema, ja kuna varsti
sain kä teate, et tuleb uus arst ja asub elama meie
korterisse, pidin häda sunnil lõpuks otsustama.
Et ma varem olin olnud guvernant ja mängisin
hästi klaverit, andis pastoriproua nõu kolida

Tartusse, ühest küljest poiste pärast, kes mõne
aja pärast oleks tulnud kooli saata, teisest kül
jest lootsin õpetamisega mõnes koolis või kodus
midagi äraelamiseks teenida. Kirjutasin siis oma
nõole, kes oli seal abielus ühe õpetajaga, ja palu
sin temalt ümberasumiseks nõu ja abi. Ta vastas
mulle väga sõbralikult ja julgustas mind luba
dusega olla igal moel abiks. Ja seda lubadust,
nagu sa näed, ta kä pidas. Müüsin siis pastori
proua abiga nii palju asju kui võisin ja sain kätte
natuke üle saja rubla. Nende väheste vahendi
tega kolisin Tartusse. Minu asjad tõid talume
hed tänulikkusest mu mehe vastu tasuta järele.
Nõbu oli mulle muretsenud väikese korteri, küll
ühes võõrastemajas, aga sellistele kõrvalistele
asjadele ei tohtinud ma tähelepanu pöörata, sest
seal oli odav.
Nii tulin Tartusse ja küllap oleksin kä oma
eesmärgi saavutanud, kui tervist oleks olnud;
aga Issand oli minu üle langetanud teistsu
guse otsuse. Pidin esmalt läbi tegema raske
rännaku läbi kuiva troostitu kõrbe, enne kui
jõudsin oma maisesse Kaananisse, tänu ja
kiitus Issandale! Siin ma nüüd olen. Siin ma
istun, ümbritsetud teie armastusest ja võtan
õnnelikuna osa teie õnnest. Ja Julius, kellest
Issanda armu läbi õn saanud kuulus arst, kes
teenib rohkem, kui ta vajab, käib mulle igas
kirjas peale, et tema juurde koliksin, ja kirjel
dab, mida ta oma kodus õn teinud, selleks et
mul mugavam oleks.
- Aga, armas mamma, sa jääd ju ikka meie
juurde?
- Mida ma pean tegema, armas laps? Kas
poleks see Juhuse suhtes ebaõiglane, kui ma
tema palvetele isegi mingit tähelepanu ei pöö
raks? Olen reisi siiani edasi lükanud ainult sel
lepärast, et doktor arvab, nagu võiks Peterburi
kliima mulle kahjulik olla, ja kä Julius ise ei
söanda sellele vastu vaielda; aga sa saad ju ise
kä aru, et kord pean ma Juhusele külaskäiguga
tõendama, et ainult minu tervis hoiab mind teie
juures kinni ja mitte see, nagu eelistaksin oma
südames Eduardi.

- Noh, sa tead, armas mamma, kui kallis sa
meile oled ja kui õnnelikud me oleme, et sa meil
olemas oled, aga me Eduardiga mõistame, et kä
teiste soovid õn põhjendatud, aga, palun, jutusta
veel oma elust Tartus.
- Nagu öeldud, kui mu lootused Tartus ei
täitunud nii, nagu soovisin, ei olnud selles süüdi
mitte Tartu, vaid mu haigus ja teised katsumu
sed, mis ma pidin läbi tegema. Sest juba esimesel
talvel suri mu armas tütreke, ja sa võid ette kuju
tada, kuidas ma lapse küljes rippusin. Pidev öine
valvamine haiguse ajal, kasvavad mured, sest
vähene raha oh otsa saamas, ja valu kalli lapse
kaotuse pärast surusid mu haigevoodisse. Siiski
tõusin jälle jalule. Tänu mu nõole käisid poisid
maksuta ühes elementaarkoolis ja mina sain
just kõige suuremas hädas abi Berghausi här
ralt, kellele nõbu oh minu teadmata kirjutanud.
Nii sain mõnda aega läbi, aga pidev põdemine
ja igavesed mured viisid mu kurba vaimsesse
seisundisse. Issandat usaldamata ja lootusetuna
veetsin oma kurbi päevi, püsides jalul ainult
seetõttu, et poisid olid terved ja käisid rõõmsalt
koolis. Kä aitasid nad mind, nii palju kui said,
ja lahutasid veidi mu meelt lapseliku vestluse
ja leplikkusega, millega nad vaesust ja puudust
talusid. Siiski oh kõige kurvem aeg minu jaoks
alles ees ja millises olukorras ma siis olin, sellest
pean sulle täpsemalt jutustama.
Talve tulekul jäin jälle tõsiselt haigeks, pidev
köha kurnas rinda, nii et köhisin isegi verd. Ja
siiski ei mõelnudki ma arsti järele saata, sest
millest oleksin ma arstile ja apteekrile tasunud?
Tüdrukut ei saanud pidada juba sel põhjusel,
et mul polnud talle midagi süüa anda. Mul oh
ainult naine, kes vett kandis ja oh muidu käe
pärast, kui teda vajasin. Juba olin kõik üleliigse
maha müünud, et lapsi mitte nälga jätta; puudus
ajas mind ühel päeval suurde kiusatusse müüa
maha laulatussõrmus, aga seda ei juhtunud.
- Kas nõbu siis ei hoolitsenud sinu eest sel
lises olukorras?
- Ta ei saanud, sest lamas just sel ajal lapse
voodis. Nii olin mahajäetum kui kunagi enne

ja olin juba otsustanud vaikselt oma nurgas
alla anda. Siis, just kõige suurema viletsuse ajal,
muutus olukord täiesti. Ühel päeval lebasin jälle
unetust ööst päris kurnatuna voodis, passija ei
tulnud ja nii jäi tuba kütmata. Armsad poisid
nägid küll palju vaeva, aga see ei õnnestunud.
Nii polnud meil hommikul isegi mitte toasooja.
Andsin Eduardile kopika kringlite jaoks ja ta traa
vis reipalt kooli. Julius otsustas koju minu juurde
jääda. Lõpuks andsin talle mõned kopikad, et
ta meile veidi piima tooks. Ta läks ega tulnud
tagasi. Seal ma siis lamasin külmas toas, kehalt ja
hingelt haige, vaene, sest mu ainus varandus oli
mõned vaskmündid, ja nii üksildane ja mahajäe
tud. Lisaks olin mures Juhuse pärast, kes tagasi ei
tulnud, kuna oli jooksnud ühest piimapoest teise,
ilma et oleks piima saanud. See oli kõige kurvem
tund, mille ma Tartus läbi elasin, ja kahjuks olin
vaimselt nii laastatud, et isegi häda ei sundinud
mind üht tõeliselt tõsist palvet pidama. Arvan
küll, et palvetasin, aga see ei kosutanud mind,
sest puudus usk.
Sellest lootusetust olukorrast, milles olin,
rebis mu välja nõbu, kes ootamatult astus tuppa
ja oli üsna kohkunud, kui leidis mu sellises
mahajäetuses, veel rohkem kohutas teda aga mu
hingeseisund, millele ta mõnest mu sõnast jälile
sai. Ta heitis mulle lausa ette, et mul õn nii vähe
usku Issandasse ja tema tõotustesse, ja kinnitas,
et Issand ise olevat ta täna minu juurde saatnud.
Ma olevat talle eelmisel õhtul täiesti juhuslikult
meelde tulnud ja kuna ta polnud kaua aega
minult teateid saanud, olevat ta mure tõttu öösel
vaevalt magada saanud, nii et pidi täna, niipea
kui võimalik, minu juurde tulema. Ta ei saanud
kauaks jääda, aga lahkus minust sõnadega:
“Võta süda rindu! Siin Tartus ei sure keegi
niisama lihtsalt nälga, kõige vähem selline vaene
lesknaine nagu sina. Ma tean nüüd, kuidas
sinuga õn, ja vähemalt ei pea sa olema enam nii
mahajäetud, seda ma luban sulle.”
Ta oli väga elav, tegus naine ja astus kä too
kord kohe vajalikke samme. Kahjuks õn ta juba
lahkunud, liiga vara omaste ja vaeste jaoks.

Vaevalt oli ta mu juurest lahkunud, kui
Julius tuli nuttes tagasi. Pärast pikka otsimist oli
ta piima saanud, oli aga tagasiteel kukkunud ja
poti katki teinud. Vaene poiss, ta oli lohutamatu.
Varsti tema järel tuli üks naine, kelle mu nõbu
oli saatnud, küttis ahju, keetis meile isegi kohvi
ja kui Eduard koolist tuli, oli meie jaoks laual
juba rammus supp. Ma ei suutnud tõusta, aga
poisid lükkasid oma lauakese mu voodi äärde ja
nii me sõime, silmad pisarais, sest me ei tund
nud enam end nii hüljatuna. See oli üks hea
vanainimene, kes jäi nüüd minu juurde, ilma
et oleksin temaga midagi kokku leppinud; ta oli
ustav, väga teokas, sealjuures puhas ja korralik.
Ta oli saanud mu nõolt raha ülesandega esialgu
minu eest hoolitseda. Vähehaaval harjus vanake
minuga nii, et me ei suutnud enam teineteisest
lahkuda, ja ma ei pidanud Tartus enam kunagi
tüdrukut ega võtnud teist passijat. Temast oli
palju kasu ja mu rahast jätkus tema käes alati
kauemaks, sest teda Tartus teati, mind mitte.
- Kas ma tohin midagi küsida, armas
mamma, ega see pole seesama naine, kellele sa
hiljuti villu saatsid?
- Jah, see sama; ma tean, et tegin talle sellega
rõõmu.
- Aga mamma, miks sa mulle ei rääkinud,
et see oli inimene, kes sind neil kurbadel päeva
del nii palju ustavalt aitas, siis oleksime kä meie
saanud talle tänu avaldada?
- No kui te tahaksite tema heaks midagi
teha, siis teeksite ühtlasi rõõmu kä mulle. Tal
võib kõike vaja olla, sest vahepeal õn ta saanud
kä mõned aastad vanemaks ja ei jaksa enam eriti
tööd teha.
- Aga sellisesse kurba olukorda sa enam ei
sattunud, nagu sa just kirjeldasid?
- Jumal tänatud, ei. Tuli küll veel päevi, kus
hommikul paistis, et õhtul peame söömata voo
disse minema, aga just siis tuli päeva jooksul
ootamatult abi ja enamasti võlgnesin ma selle eest
tänu suurepärasele ülempastor Bienemannile.
Ma ei tea, kes talle mu hüljatusest oli rääki
nud, küllap oli see siiski mu nõbu. Ühel päeval

astus minu poole sisse pikk mees, kelle välimus
tundus algul ebameeldiv. Ta esitles end ülempastor Bienemannina. Ta olevat kuulnud, et
ma olevat raskesti proovile pandud murelik
lesk, ja olevat tulnud mind trööstima. Ta lausus
kõige südamlikumaid sõnu; kui ta aga mõistis
mu tõelist hingeseisundit, seda, et mul polnud
elavat usku Issanda tõotustesse, võttis ta äkki
mõlemal poisil, kes olid just koju tulnud, käest
kinni, käskis neil koos temaga maha põlvitada
ja hakkas paluma, ah, laps, niimoodi paluma,
nagu ma iial polnud palumist kuulnud. Ta palus
mu tervise eest, minu ja mu orbude leiva eest,
lõpuks mu kannatlikkuse ja usu eest, ja kõike
seda niisuguse tulisusega, vankumatu kind
lusega, et see vallutas mu südame imeliselt ja
muutis selle täiesti, võin selle mõju oma süda
mele võrrelda ainult vihmaga, mis pärast pikka
põuda äratab täiesti kuivanud põllu uuele elule.
Sellest hetkest sain jõu end igas hädas ja mures
palvega kosutada.
- Kas sa kä tead, armas mamma, et see palve
mõjus kä Eduardile väga? Ükskord ta jutustas
sellest mulle ja ta kinnitab, et just see palve andis
ta elule kristliku suuna.
- Jah, ma tean, et isegi poisid olid selle palve
siirusest sügavalt liigutatud. Selles väljendus selle
suurepärase mehe kogu karakter, tugev, vanku
matu usk Issanda tõotustesse, seotud südamest
tuleva kaastundega vaeste vastu. Hiljem õppisin
teda lähemalt tundma, sest ta külastas mind iga
nädal vähemalt korra ja ei lahkunud mu juurest
iial, ilma et poleks mulle meelekindlust andnud.
Aga ma ei võlgne talle tänu mitte ainult vaimse
tröösti, vaid kä kõikvõimaliku ihuliku toetuse
eest. Sest ta mitte ainult ei toonud mulle aeg
ajalt väikesi rahasummasid, vaid varustas mitmel
talvel kä küttepuudega. Ja muidugi oli tema kä
see, kes juhtis teiste tähelepanu mu abitule olu
korrale. Sest ma ei oska sulle öelda, kui rikkalikult
mind sellest ajast peale toetati. Kord sain poistele
riideid, kord toiduaineid ja raha. Kä tulid mõned
mu heategijad ise vaatama, mida ma vajan, ja
seda tegid nad alati nii sõbralikul moel, nagu

oleksime vanad armsad tuttavad. Et köha mind
jätkuvalt kurnas, võis keegi neist korraldada nii,
et minu juurde ilmus doktor Fählmann ja võttis
mu oma hoole alla, mis varsti tegi väga palju head.
Kä tema, nagu paljud teised, osutas mulle suuri
heategusid. Ma mitte ainult ei näinud iial ühtegi
apteegiarvet, ta maksis mitmed aastad mu üüri ja
korduvalt leidsin, kui ta oli minu juures olnud,
oma kukrust väiksema või suurema rahasumma,
aga ta ei tahtnud sellest iial midagi kuulda, nagu
talle üldse paistsid tänuavaldused olevat pisut
koormavad. Midagi pean sulle temast siiski veel
jutustama. Kord küsis ta Juhuselt, miks poiss pole
kooli läinud, ja kui see vastas, et tal pole saapaid,
lohutas ta teda naerdes sõnadega: “See õn tõesti
halb! Aga palju halvem oleks, kui sul poleks usi
nust. Aga usinust sul ju õn, kas pole? Kelleks sa
siis ükskord saada tahad? - Arstiks. - Miks just
arstiks? - Siis ma saan ema terveks teha nagu
sina. - Oi, see rõõmustab mind, väike meedikus,
ole aga koolis alati väga usin ja tähelepanelik ja
mõtle alati oma emale, siis saab sinust kindlasti
tubli arst.”
Fählmanni hoole all läks mul, seda enam,
et mul polnud enam rõhuvaid muresid, vähe
haaval palju paremaks, võisin jätta voodi ja
kosusin nii, et sain anda veidi klaveritunde.
Mulle pakuti nii palju tunde, et oleksin saanud
elada kä ilma võõra abita, aga Fählmann ei
lubanud üleüldse, et annaksin päevas rohkem
kui ühe. Noh, mõned rublad semestris tõi kä
see sisse, ja niimoodi teenitud raha tegi mind
alati väga rõõmsaks. Vahepeal möödus aasta
aasta järel, poisid kasvasid suureks, tegid
mulle palju rõõmu ja vähe muret; lõpuks
läksid nad gümnaasiumi, Juhuse eest maksis
kooliraha Fählmann, Eduard oh meie sõp
rade eestkostel õppemaksust vabastatud. Kä
siin olid nad alati virgad ja ei andnud kunagi
põhjust rahulolematuseks. Viimaks läksid nad
ülikooli, siis oh mul nende pärast küll natuke
muret, eriti Juhuse pärast, kes oh loomult väga
elav ja tuline; aga ma olen täiesti veendunud,
et nad armastuse pärast minu vastu jätsid

palju tegemata, mis oleks võinud mulle olla
ebameeldiv.
Nii õn Issand mind tänaseni armulikult
juhatanud ja minu puhul oma tõotused täit
nud, ja sõna-sõnalt õn täide läinud see, mida
ülempastor Bienemann mu nõrga usu tugevda
miseks tihti ütles, et tuleb aeg, mil ma Issandat
ülistan kõigi minu peale pandud katsumuste
eest. Ja see aeg õn tulnud ja ma laulan iga päev
oma südames Issandale tänulaule tema halas
tuse eest. Just sellises meeleolus tabasid sa mind
täna, armas tütar.
- Rõõmustan nüüd südamest, armas
mamma, et ainult praeguse õnne võrdlemine
kurva minevikuga oli see, mis sulle pisarad silma
tõi. Tänan sind meenutuste eest ja ma palun iga
päev sinu eest, nagu seni, et võiksime veel palju
aastaid üheskoos nii õnnelikult elada.
Saksa keelest tõlkinud Kristi Metste

Naisajaloo allikaid
otsimas: ühe 19.
sajandi naise elulugu
Eve Annuk

££ Teekond võimekate ning austusväärsete
naiste individuaal- ning koondportreest
sotsiaalajaloo juurde õn pikk ja hüppe
line. Eelkõige nõuab naisi kaasava sotsiaalajaloo
kirjutamine “hariliku” naise kuju jälgimist ning
konstrueerimist, kasutades nii kvantitatiivseid
kui kä kirjeldavaid meetodeid. Kuigi autobio
graafilised elulood pakuvad niihästi ehedaid
detaile argielust ja muljet hoiakutest, suhtumis
test ühiskondlikesse väärtusskeemidesse, tuleb
neid lugedes olla teadlik, et need õn vahendatud
tekstid, “kootud” mitte ainult üksikisiku “siiru
sest” ja isiklikust mälust, vaid kä sellest, mis kir
jutajad lugenud ja õppinud õn, mida harvemini
tsiteeritakse, sagedamini kasutatakse käepärase
toormaterjalina, üsnagi ebateadlikult.” (Kirss
2004,27)

Eesti kontekstis õn naiste ajalugu veel läbi
uurimata. Leidub küll üksikuid uurimusi (nt.
Eesti naise... 2001; Tamul 1999; Põltsam 1998,
1999, 2001), kuid mingist süstemaatilisest üle
vaatest pole senini mõtet rääkida. Eesti ajaloo
uurimine õn keskendunud teistele teemadele,
eelkõige poliitilisele ja rahvuslikule ajaloole,
mille kontekstis sooline aspekt ei tundu ilmselt
(veel) oluline. Ajalugu õn jäänud rõhutatult
mehekeskseks distsipliiniks, “mis õn lükanud
tagasi katsed viia sisse uusi või alternatiivseid
vaatenurki nii õpetamise kui uurimise tasandil”
(Põldsaar 2007,247-248). Kuigi konservatiivne
hoiak ajaloo uurimises tervikuna õn vähehaaval
hakanud muutuma, ei ole see veel kaasa toonud
uurimisprioriteetide ümbermõtestamist ning
üksikud naisajalugu puudutavad tööd ei ole
viinud diskursiivsete ja metodoloogiliste raa
mistike tekkeni (samas).
Naiste uurimise ajaloolises perspektiivis
muudab keerukamaks see, et arhiiviallikad
sageli ei kajasta naisi ja nende tegemisi. Kuna
naised tegutsesid avalikus sfääris tunduvalt
vähemal määral kui mehed, siis õn kä nende
tegevust jäädvustavaid või puudutavaid doku
mente palju vähem säilinud.
Küsimusi tekitab kä see, kuidas määratleda
kategooriat “eesti naised”? Kas see tähendab
eesti keelt kõnelenud või Eestis elanud erine
vatest rahvustest naisi? Milliseid sotsiaalseid
klasse tuleks silmas pidada: kas talunaisi, kesk
klassi naisi või hoopis baltisaksa aadlinaisi, kes,
vaatamata elamisele Eestis, olid siiski rohkem
seotud saksa kultuuriruumiga? Kas ongi üldse
õige tõmmata selliseid keelelisi ja kultuurilisi
piire või tuleks neid erinevaid rahvusi ja klasse
käsitleda vastastikuses koosmõjus?
Erinevatest sotsiaalsetest kihtidest pärit nais
tel olid erinevad võimalused avalikus elus osa
lemiseks, teisalt õn nende tegevusvaldkond ja
sotsiaalne taust määranud ära kä selle, milliseid
kirjalikke jälgi nad õn endast jätnud. Näiteks
kirjutamine kui tegevus oli levinud baltisaksa
aadlinaiste (Lukas 2006) ja keskklassi naiste

hulgas, talunaiste igapäevaellu see ei kuulunud.
Nende igapäevaelu oli seotud praktiliste argitoimetuste ja talutöödega ja selline keskkond ei
soosinud kirjutamist. Pealegi õn säilitamist vää
rivaks peetud ja arhiividesse kogutud eelkõige
väljapaistvate naistega (nagu kirjanikud, kunst
nikud jt.) seotud kirjalikke allikaid, seetõttu õn
selliseid jälgi tavaliste naiste kohta arhiividest
märksa raskem leida.
Üheks naisi ja nende tegemisi kajastavaks
allikaks võivad olla kohtuprotokollid ja muud
kohtuga seotud materjalid, mis võivad esile tuua
kä nn. tavaliste naiste häält (vt. J. Kivimäe 2002;
Ivask 2001). Selliseid allikaid õn teisigi, nagu
näiteks Tartu Ülikooli teenistujate isikutoimi
kud (vt. Leppik 2006).
Ent olulisteks allikateks õn kä kirjavahe
tused, päevikud, mälestused ja elulood, mis
avavad naiste endi vaateid oma elule, peegelda
des muuhulgas kä igapäevaelu ja argielupraktikaid. Sellised tekstid õn reeglina subjektiivsed
ja see omadus muudab nende kasutamise ning
tõlgendamise küllaltki keerukaks. Samas võivad
need tekstid tuua esile selliseid tahke, mis ole
masolevate allikate valguses õn senini varju
jäänud või mida õn vähe käsitletud.
Siin avaldatud ühe tundmatu naise elu
lugu Heinrich Eisenschmidti sulest, saksakeelse
pealkirjaga “Sonst und Jetzt”, õn esmakordselt
ilmunud baltisaksa nädalalehes Inland (ilmus
aastatel 1836-1863) 1861. aastal. Tegemist õn
dialoogivormis eluloojutustusega, mis õn üles
ehitatud küsimuste ja vastuste vormis. Minaju
tustaja esitab oma eluloo tagasivaatena kurvale
minevikule, mis pöördus paremuse poole, kui
tegevusse astusid heategijad, kelleks õn reaalsed
ajaloolised isikud: ülempastor Bienemann ja
doktor Faehlmann.
Kuigi “Enne ja nüüd” võib mõjuda fikt
sioonina, kirjandusliku tekstina, mis tugineb
ajastu stiilikaanonile - sentimentalismile kui
kirjanduslikule voolule, viitavad tekstis figuree
rivad reaalsete isikute nimed (Faehlmann, Bie
nemann) reaalsele tagapõhjale, kinnitades sel

moel teksti autentsust “päris” eluloona. Seega
õn elulooline - mittefiktsionaalne - tekst rüü
tatud kirjanduslikku vormi. Faehlmanni ja Bienemanni karitatiivset tegevust õn võimalik aja
looallikate kaudu kä uurida, nagu näitab Kristi
Metste artikkel, kust selgub mõlema isiku seotus
hoolekandeinstitutsiooniga. Tõenäoliselt ongi
siin avaldatud elulugu kirjutatud (vähemalt osa
liselt) tänuavaldusena naise heategijatele, pastor
Bienemannile ja dr. Faehlmannile.
Doktor Faehlmanni roll õn selles loos suur:
ta ravis naise terveks, maksis korteriüüri ja aitas
maksta kä ta poja kooliraha. Tänu tema abista
vale tegutsemisele toimus peategelase elus mur
rang - muutus paremuse poole. Kä pastor Bie
nemann toetas naist materiaalselt (raha ja küt
tepuudega), lisaks pakkus ta naisele kä “vaimset
tröösti”, s.t. hingelist ja usulist tuge. Tänu tema
tegutsemisele tekkis lesknaisele mitmeid abista
jaid ja heategijaid.
Eluloojutustuse tegevus toimub 19. sajandi
keskpaigas Tartus ja jutustuse olevikulise lähte
punktina “ühes Liivimaa pastoraadis”. Jutustaja
sotsiaalset staatust näitab ta abikaasa elukutse:
minajutustajast vana naise mees oli olnud maaarst “Berghausi härra” juures, seega kuulus naine
abikaasa ametit arvestades literaadiseisusesse.
Literaadid olid aadliseisusesse mittekuuluvad
baltisakslased, nii kohalikud kui sisserännanud,
kes olid saanud kõrgema hariduse ülikoolis või
samaväärses institutsioonis ja sellesse kuulusid
nt. vaimulikud, õpetajad, arstid, apteekrid, arhi
tektid, raamatukoguhoidjad jt. (Whelan 1999,
31). Paljud literaadid, eriti vaimulikkond ja õpe
tajad, immigreerusid Balti provintsidesse 18.
sajandil ja 19. sajandi algul, tuues endaga kaasa
Saksamaa uue kultuurilise ärkamise. Immig
ratsioon Saksamaalt hakkas vähenema siis, kui
Tartu ülikool hakkas tootma omaenda literaadikontingenti. (Whelan 1999, 31-32) Ajaloo
lase Lea Leppiku väitel erines Balti provintside
haritlastest moodustunud literaadiseisus “olu
liselt nii Lääne-Euroopa haritlaskihi kui Vene
segaseisuslaste omast. Provintsiaalseadustiku
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kohaselt literaadiseisust seisusena olemas ei
olnud (literaadid kuulusid linnaelanike hulka),
ühiskondlikus teadvuses oli sel väga kindel koht
ja Vene riik arvestas sellega isegi maksustamisel.”
(Leppik 2006,53) Samas ei olnud literaadiseisus
pärandatav, kuna see saavutati hariduse või tee
nete kaudu (samas, 55).
Elulootekstist ei selgu otseselt, kas tege
mist õn baltisaksa naisega või eesti naisega, aga
jutustaja positsiooni arvestades oli ta suure tõe
näosusega baltisakslane. Minajutustaja rõhutab
enda kui naise rolli emana ja abikaasana: ta oli
keskendunud kodule, mille ümber koondus tol
ajal keskklassi naise põhiline tegutsemissfäär.
Palgatöö, klaveritundide andmine, mida naine
vähesel määral tegi, oli kooskõlas ajastu naise
rolliga, sest õpetamist peeti kesk- ja kõrgklassi
naiste jaoks tol ajal ainsaks sobivaks ametiks
(Whelan 1995,170).
19. sajandi keskel oli sooideoloogia Balti
provintsides juurdunud ja selle järgi oli naise
osaks kodu ja perekond. Perekonnakultus oli
iseloomulik nii aadli kui literaadiperekondadele (Whelan 1999, 113). “Balti perekonna
kultus” oli mõjutatud üldisest emotsioonide
kultusest, mida edendas saksa sentimentalism,
mis rõhutas õrnade tunnete ja emotsioonide
kultiveerimist. Põhiline tähtsus elus oli omis
tatud inimolendi siseelule, tema hingelisele ja
vaimsele arengule, tema suhetele sõprade ja
sugulastega. Emotsioonide kultusega oli seotud
kä emaduse kultus ning emadus nõudis enese
ohverdust (samas, 115-116). Ajastule tüüpiliselt
ongi siinne lugu jutustatud sentimentalistlikus
võtmes, rõhudes naise rollile omastele väärtus
tele, nagu kodukesksus, perekonna eest hoolit
semine, pühendumine lastele, ning raamistades
jutustust rõhutatud emotsionaalsusega.
Eluloojutustus tõstatab mitmeid naise sei
sundiga seotud küsimusi, nagu näiteks naise,
eelkõige lesknaise sotsiaalne turvalisus tollases
ühiskonnas, mis sõltus naise sotsiaalsest posit
sioonist, sellest, kas tegemist oli lihtrahva või
keskklassi hulka kuuluva või aadliseisusest nai

sega. Kuna minajutustaja näol õn tegemist n.-ö.
tavalise keskklassi naisega, siis heategijate kaudu
saadud abi aitas tal oma elatustaset säilitada
(mh. pidas minajutustaja teenijat, mis oli lisaks
aadlile tüüpiline kä literaadiseisusele) ning ta
pojad said ülikoolikoolihariduse, mis kindlus
tas neile kindla sotsiaalse positsiooni. Eluloo
mõningaid võimalikke tagamaid avabki Kristi
Metste artikkel “Faehlmann ja Tartu hoolekandeselts” näidates Faehlmanni isiku ja tegevuse
kaudu hoolekandesüsteemi toimimist 19. sajan
dil ja naiste rolli selles. Tartu Hoolekandeseltsi
kui sotsiaalabi institutsiooni algatajate ja tegevliikmetena tegutsesid kä naised ning seltsi tege
vus oli suunatud vaeste ja haigete aitamisele.
Eraldi tähelepanu väärib F. R. Faehlmanni
roll selles loos. Faehlmann esineb tekstis kui
reaalne ajalooline isik, seostudes meie jaoks
rahvuse suurkujuna kä rahvusliku narratiiviga.
Sellest aspektist vaadatuna võiks väita, et kõne
alune tekst seostub nii naisajaloo kui rahvusluse
ajalooga, viidates nende omavahelisele läbipõi
mumisele. Faehlmanni kuju õn otsekui ühen
duslüli erinevate rahvuste ja seisuste vahel, tei
salt viitab jutustuses figureeriv tundmatu naine
nendele võimalustele, mis olid keskklassi naisel
tollases ühiskonnas.
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Faehlmann ja Tartu
hoolekandeselts
Kristi Metste

| iriedrich Robert Faehlmann, 19. sajandi
rH Tartu arst, eesti keele uurija ja kirjamees,
üks eesti kirjanduse rajajaid, ei vaja siin
sele lugejale lähemat tutvustamist. Tema elu ja
tegevuse põhijooned õn tuttavad ja teada, eesti
rahvuslikus ajaloonarratiivis õn ammugi kinnis
tunud tema roll rahvusliku suurmehena, müü
tilise kangelasena eesti rahvusteadvuse sünnile
eelnenud hämaraegadest. Ometi õn Faehlmanni
biograafias üksikasju, mis vajaksid lähemat
vaatlust, hoolimata sellest, et aegade jooksul õn
neid käsitletud tõsikindlate faktidena. Üks sel
liseid kinnismotiive õn olnud Faehlmanni alt
ruistlik arstitegevus. Juba kaasaegsed õn Faehl
manni kirjeldanud ja meenutanud kui suurt ja
omakasupüüdmatut arsti ning heategijat (Holl
mann 1850; Kreutzwald 1852; aga kä Bertram
1868; Martreb 1868). Nende kirjutistele, eriti
aga Friedrich Reinhold Kreutzwaldi koostatud
Faehlmanni biograafiale tuginedes õn seda kor
ranud ja võimendanud peaaegu kõik hilisemad
Faehlmanni biograafid (vt. nt. Reiman 1899;
Talvik 1929 jt.). Ei ole teatud või vajalikuks
peetud Faehlmanni arstitöö heategevuslikku
külge konkreetsete näidetega täpsustada. Seda
õn olnud kä raske või peaaegu võimatu teha,
sest Faehlmanni eluloo teadaolevate allikate
kõrvale õn uusi omaaegsest perioodikast ja
arhiividest raske leida. Siin avaldatud ühe naise
elulugu pealkirjaga “Enne ja nüüd” õn praegu
ainus teadaolev näide Faehlmanni konkreetse
tele isikutele osutatud heateost.

Eluloo õn kirja pannud tõenäoliselt Jenast
pärit kooliõpetaja FJeinrich Eisenschmidt
(1810-1864), nädalalehe Inland toimetaja 1861.
aastal.1 Võrus elades olevat ta olnud suures sõp
ruses F. R. Kreutzwaldiga (Kreutzwaldi kv. 1953,
325), ent tema sidemete kohta Faehlmanniga ei
ole midagi teada. Samuti ei ole teada, kelle lugu
FL Eisenschmidt siin jutustab, s.t. kes õn selle
loo peategelased. Õn võimalik, et nad esinevad
jutustuses kä varjunimede all, mis teeb isikute
väljaselgitamise võimatuks. Tuntud ajaloolistest
isikutest esineb selles tekstis peale Faehlmanni
veel ülempastor Bienemann.
Kuramaalt pärit Friedrich Gustav Biene
mann (1794-1863) õppis teoloogiat Königsber
gis (1813-1815) ja Tartus (1819-1821), aastail
1821-1825 oli usuõpetuse ülemõpetaja Miitavi
(praegu Jelgava) gümnaasiumis, 1825. aastal sai
temast Tartu Jaani koguduse ülempastor. Sel
lesse ametisse jäi ta kuni 1855. aastani, mil ta
ilmselt pensioneerumise järel siirdus Stuttgarti,
kus veetis oma viimased eluaastad. (Hasselblatt
1889, 90) Armastatud kirikuõpetajana tuntud
ülempastor Bienemann2 õn mõne luuletusega
endast märgi jätnud kä baltisaksa kirjandus
lukku.3 Faehlmanni ja ülempastor Bienemanni
pidi siduma kauaaegne tutvus, kä Faehlmann
kuulus Tartu Jaani kiriku saksa kogudusse, nii
et Bienemann oli kä tema hingekarjane; just
Bienemann pidas matusekõne Faehlmanni
ärasaatmisel tema kodust 15. aprillil 1850 (Das
Inland 1850,17.04).
Avaldatud tekstis näeme nii Faehlmanni
kui Bienemanni heategevusele pühendunud
inimestena. Ühelt poolt täidavad mõlemad
oma kutsekohustusi, aga teiselt poolt võttis just
Faehlmann endale ülesandeid, mida ta otseselt
täitma ei pidanud. Peale selle, et ta ravis tasuta,
maksis ta perekonna eest kä üüri ja kandis ühe
lapse koolitamiskulud, samuti tegi rahaannetusi
perekonna igapäevaste vajaduste rahuldami
seks ning, loomulikult, ei tahtnud tänuaval
dustest midagi kuulda. Mälestused aina kin
nitavad seda, millest kõneles juba Faehlmanni

noorpõlvesõber, Rõuge pastor Rudolph Gustav
Hollmann Faehlmann! hauakõnes: “Kristus oli
talle tee, mida mööda ta rändas [—] Õndsad
õn halastajad, nad peavad halastust saama - see
Jumala sõna oli tema südame keskpunkt; ja ta
näitas palju halastust üles haigete ja hüljatute,
leskede ja vaeslaste vastu ja ta ei lasknud vasakul
käel kunagi teada, mida parem teeb; aga iial,
mitte i i a 1 ei hoobelnud ta oma tegudega [—] ”
(Hollmann 1850, 11-12; samuti Kreutzwald
1953, 35) Siiski tekib küsimus, kuidas Faehl
mann hädalisteni jõudis. Kas oli tema heatege
vus eraalgatuslik ja põhines isiklikel kontaktidel
(nt. tutvusel ülempastor Bienemanniga), laial
patsientide ringil, hea ja abivalmi arsti kuulsusel
või oli tegemist arsti kohustusega ravida haigeid
tasuta, nagu oli kombeks Saksamaal (vt. Heischkel-Artelt 1967, 12), või oli tegemist organisee
ritud heategevusega, mille taga oli mõni insti
tutsioon? Faehlmanni senised elulood nendele
küsimustele vastust ei anna ega otsigi - ainuüksi
Faehlmanni karakteriomadused õn olnud tema
tegude lähtepunkt.
Ajalehe Dörptsche Zeitung 1829. aasta esi
mestes numbrites leidub Erdmann Gustav
Bröckeri (1784-1854) ülevaade Tartu hoolekandeseltsi tegevusest 1828. aastal. Selles leiame
kä dr. Faehlmanni nime teiste arstide kõrval,
kes seltsi kaudu õn andnud abi Tartu vaesemale
rahvale. Faehlmanni uurijatest õn ainsana tema
sidemetele hoolekandeseltsiga osutanud Karl
Eduard Sööt, seda aga üksnes lühikeses kõrvalmärkuses (vt. Sööt 1929, 258), millele hiljem
pole tähelepanu pööratud.
Tartu hoolekandeseltsi näol oli tegemist
pikka aega ja tõhusalt toiminud ning arvuka
liikmeskonnaga vaesteabi organisatsiooniga.
Selts alustas tööd 1822. aasta novembris ja
tegutses järjepidevalt vist kuni 1940. aastani,
nagu võib järeldada Eesti Ajalooarhiivis säili
nud dokumentide põhjal. Aegade jooksul seltsi
nimi mõnevõrra muutus, kuid selle tegevuse
eesmärgid jäid samaks. 1822. aastal alustati
tegevust Dörptsche Hülfs-Vereini nime all (Sta-

tuten 1823), edaspidi õn kasutatud kä nimesid
Hülfe-Verein, Dorpater Hilfsverein, 1841. aastal
trükis ilmunud uue, ümbertöötatud põhikirja
järgi kandis selts nime Wohlthätigkeitsverein zu
Dorpat (Statuten 1841).
Samuti nagu eesti sotsiaalhoolekande ajaloo
uurimine tervikuna õn astumas alles esimesi
samme (vt. Roosileht 2006, 263jj.), õn kä Tartu
hoolekandeselts eesti historiograafias pälvi
nud kasinat tähelepanu, ehkki selle tegevus õn
küllaltki hästi dokumenteeritud. Regulaarselt
avaldati trükis aastaaruandeid - esimene päri
neb aastast 1823 (Bericht 1823), viimane ilmus
1913. aasta tegevuse kohta (Zum Bestehen 1922,
12) -, seltsi 50. ja 100. aastapäeva puhul ilmusid
ülevaated seltsi ajaloost ja tegevusest (Bidder
1872; Zum Bestehen 1922), samuti õn Eesti
Ajalooarhiivis säilinud arvestatav hulk doku
mente. Ainsana annavad põgusa sissevaate seltsi
tegevusse Jüri Kotka magistritöö (Kotka 1996,
78-80) ja koguteoses Tartu ilmunud ülevaade
hoolekandest Tartus (Hasselblatt, Kapsta 1927).
Muudes uurimustes õn seltsi ainult nimeta
tud ja osutatud selle tegevuse tähtsusele. Eesti
keeles õn seltsi nimetatud Tartu abistamisseltsiks (Koolmeister 1979, 197), Tartu Abiseltsiks
ja Tartu Abiandmisseltsiks (Hasselblatt, Kapsta
1927, 134, 594), Tartu Saksa Abiseltsiks (Leppik
2006, 214), Tartu Heategevaks Seltsiks (Saard
2007, 161; Jansen, Rosenberg 2005, 376). Siin
kirjutaja eelistab jääda tõlkenime Tartu hoole
kandeselts juurde, mis annab seltsi tegevuse ise
loomu ja eesmärke kõige täpsemini edasi.
Seltsi asutamises ja tegevuses ei olnud midagi
erakordset: nagu teisteski Eesti- ja Liivimaa lin
nades, põhines kä 19. sajandi Tartus hoolekanne
suuremas osas eraalgatusel (vt. lähemalt Kotka
1996), kuna riigi ja linnavalitsuse tasemel kor
raldatud vaesteabi andmise vahenditest ei piisa
nud kõigi vajaduste rahuldamiseks (Hasselblatt,
Kapsta 1927,593). Alljärgneva ülevaate eesmär
giks ei ole analüüsida Tartu hoolekandeseltsi
tegevust, määratleda tema kohta Tartu avali
kus elus või omaaegses hoolekandesüsteemis,

eesmärgiks õn avardada vaadet nii siin avalda
tud eluloo kui kä Faehlmanni eluloo argieluli
sele taustale, valgustada Faehlmanni tegevuse
tagamaid ja leida, millised olid tema sidemed
Tartu hoolekandeseltsiga.

Liikmeskond
Tartu hoolekandeseltsi asutamise eestve
dajad olid Tartu ülikooli sündik parun Otto
Ungern-Sternberg ja kindralmarssal Barclay
de Tolly lesk, vürstinna Helene Auguste Eleo
nore Barclay de Tolly. Seltsi põhikirja koostasid
pärast seltsi asutamiseks loa saamist parun Otto
Ungern-Sternberg, Tartu Rae ülemsekretär Erd
mann Gustav Bröcker, Tartu ülikooli kirurgiaprofessor dr. Johann Christian Moier, ülikooli
rentei sekretär Gustav von Forestier ja linnapea
Linde. (Bidder 1872,6) Põhikirja järgi võis seltsi
astuda igaüks, kes soovis edendada seltsi heate
gevuslikke eesmärke, olenemata soost, vanusest
või usulisest kuuluvusest, samuti võis igaüks
soovi korral jälle seltsist lahkuda, üksnes liikme
maks jäi seltsi käsutusse. Seltsi liikmeskond jagu
nes asutaja-, tegev- ja toetajaliikmeteks. Asutaja
liikmete hulka kuulusid muidugi seltsi asutajad,
aga kä isikud, kes asutajaliikmete hulka valiti.
Asutajaliikmete ülesandeks oli otsustada seltsi
tegevuse eesmärkide täitmise üle, valida igal
aastal juhatus, koguneda neli korda aastas seltsi
tegevuse ja arvepidamise revisjoniks. Neil oli
alati õigus osaleda juhatuse koosolekuil, ehkki
ilma hääletusõiguseta, ja samasugused kohus
tused vaeste abistamiseks nagu tegevliikmetel.
Tegevliikmed reeglina aastamaksu ei maksnud,
kohustusid aga seltsi nõu ja teoga aitama. Üles
anded, mille täitmist seltsi juhatus neilt palus,
pidid nad täitma vastavalt võimalusele ja nii, et
see ei saaks väljaspool seltsi teatavaks. Võimalik
oli aga kä ülesannete täitmisest keelduda. Tegev
liikmetel tuli hoolsalt koguda informatsiooni
juhatuse poolt neile osutatud abivajavate isi
kute kohta ja anda juhatusele teada (võimalusel

kirjalikult) oma töö tulemustest. Neilt oodati
kä ettepanekuid, kuidas neile tuttavaks saanud
isikuid kõige paremini aidata. Toetajaliikmeks
võis saada igaüks, kes maksis aastamaksu vähe
malt 25 rubla. Kui aga keegi ühekordselt maksis
vähemalt 250 rubla, siis sai ta seltsi liikme õigu
sed, ilma et oleks pidanud edaspidi maksu
maksma. Kui aga keegi maksis aastas vähem
kui 25 rubla, ilma et kohustuks edaspidi makse
maksma, siis sai sellele osaks üksnes seltsi tänu.
Liikme õigused talle ei laienenud. Toetusi võis
teha peale rahaliste annetuste kä toiduainetes,
riideesemetes, valmis töödes või ümbertöötami
seks mõeldud toormaterjalis. Kõigil liikmetel oli
õigus võtta osa seltsi üldkoosolekutest, samuti
teatada seltsi juhatusele abivajavatest isikutest
jne. (Statuten 1823,4-5)
Tartu hoolekandeselts ühendas inimesi eri
nevatest seisustest. Nii nagu seltsi asutamise idee
tuli aadlikelt, oli neid kä seltsi liikmete hulgas,
veel kuulus seltsi ülikooli õppejõude, linnaamet
nikke, vaimulikke, arste, apteekreid (nt. 1831.
aastal apteekrid Luhde, Scharte, Wegener), aga
kä kaupmehi - 1831. aastal olid liikmete hulgas
kaupmehed Bokownew, Milius, Reinhold,
Thun, F. W. Wegener; 1828. aastal aidati eesti
kogukonna liikmeid kaupmees Koerw’i (Kõrv?)
ja kalakaupmees Illak’u, 1830. aastal Mylius’e
kaudu (Bröcker 1829; 1831) -, raamatuköitjaid
ja -trükkaleid (Schünmann, Franzen). (JahresRechenschaft 1831)
Kä ülempastor Bienemann ja dr. Faehlmann
olid seltsi liikmed. Kui Bienemann kuulus aas
taid kä seltsi juhatusse, siis Faehlmannil oli
tegevliikme staatus. Et seltsi tegevuse algaastaid
puudutavad dokumendid õn säilinud ainult
osaliselt, ei olnud võimalik kindlaks teha, millal
täpselt Faehlmann seltsiga liitus. Praegustel
andmetel mainitakse Faehlmanni esimest korda
ajalehes Dörptsche Zeitung ilmunud seltsi 1828.
aasta tegevuse ülevaates: seltsi nimel tänas selle
tollane juhataja E. G. Bröcker haigete ravimise
eest teiste arstide hulgas (Deutsch, Sahmen,
Wachter, Frohbeen, Monkewitz, Thomas, Holst)

kä teda (Bröcker 1829). Eesti Ajalooarhiivis
leiduvates varasemate aastate aruannetes Faehlmanni ei mainita. Küll aga tõstetakse 1823.
aastal esile dr. Frohbeeni kõrval kä dr. Sahmenit
(Vortrag 1823), keda nt. Siegfried Talvik õn
kujutanud hoopiski Faehlmanni vaenuliku anti
poodina (vt. lähemalt Talvik 1929). Faehlmanni
tänatakse arstiabi osutamise eest kä seltsi 1829.
ja 1830. aasta tegevuse ülevaadetes (Bröcker
1830; 1831). Seltsi liikmete nimestikus esineb
tema nimi aga esimest korda 1831. aasta aruan
des (Jahres-Rechenschaft 1831) - õn võimalik,
et varasematel aastatel liikmete nimestikke ei
avaldatudki - ning ajalooarhiivi raamatukogus
leiduvad trükitud aruanded järgnevategi aas
tate kohta kinnitavad, et Faehlmann jäi seltsi
liikmeks kuni surmani 1850. a. (Ajavahemikust
1833-1840 näivad aruanded puuduvat, igatahes
õn väheusutav, et Faehlmann vahepeal seltsist
välja astus ja seejärel uuesti sellega liitus.) Eba
kindel õn praegu niisiis ainult Faehlmanni selt
siga liitumise aeg. Ehkki Faehlmann võis seltsi
tegevusest osa võtta kä varem - Kreutzwaldi
järgi tegutses ta vaestearstina juba ülikoolipäevil,
aastail 1824-1826 -, õn tõenäolisem, et ta astus
seltsi siiski pärast doktoreerumist 1827. aastal
novembris ja oli selle tegevliige, kuulumata
kunagi seltsi juhatusse, nagu tõendavad trükis
ilmunud nimestikud, aga kä seltsi koosolekute
protokollid jm. (Aeta 1823,1836,1838 jt.).

Naised hoolekandeseltsis
Nii nagu seltsi asutamise üks algatajaid oli
naine, vürstinna H. A. E. Barclay de Tolly, kes
valiti seltsi tegevuse esimesel aastal selle presi
dendiks, et äratada ja hoida elavana huvi seltsi
tegevuse vastu, võtsid naised seltsi tegevusest
jätkuvalt osa. Õieti oli naisselts (Frauen-Verein)
hoolekandeseltsi integreeritud seltsi tegevuse
algusest peale. (Bidder 1872, 12,28jj.) Põhikirja
järgi koosnes naisselts kuuest hoolekandeseltsi
kuuluvast daamist. Naisseltsi kaudu toimus töö

materjalide, toiduainete jm. taoliste annetuste
üle arvepidamine, nende vastuvõtt ja jagamine,
samuti valmistoodangu ja seltsile annetatud
kingituste müük. Sellest saadud tulu tuli üle
anda hoolekandeseltsile. Tegevliikmete abil pidi
naisselts võtma lähema valve ja kaitse alla eriti
need perekonnad, kellele vähendati tööd. (Statuten 1823,9-10) Hiljem, tegevuse laienedes, jäi
naisseltsi pädevusse kä abitute naiste aitamine ja
hüljatud tütarlaste hariduse eest hoolitsemine,
samuti asutuste rajamine väikelaste hoiuks. Abi
vajajate tausta uurimine, nende tõelise olukorra
väljaselgitamine toimus samuti just naisseltsi
liikmete aktiivsel kaasabil. (Bidder 1872,28,31)
Kui palju naisi seltsi tegevusest tegelikult
osa võttis (1831. aastal olid hoolekandeseltsi 90
liikmest 22 naised), vajab lähemat uurimist, nii
nagu kä nende sotsiaalne kuuluvus, igal juhul
oli enamasti tegemist aadlidaamide ja professoriprouadega, tihtipeale leskedega.

Seltsi tegevuse eesmärgid ja
tegevusalad
Tartu hoolekandeseltsi tegevuse peaeesmärk
oli vaeste ja haigete eest hoolitsemine, töötute
toetamine, vaeste laste koolitamine ja neile
korraliku ülalpidamise muretsemine ning ker
jamise kaotamine.4 (Bidder 1872,6; Zum Bestehen 1922, 6) Vastavalt põhikirjale sooviti aidata
kõiki Tartu linna vaeseid, sõltumata nende rah
vusest, sotsiaalsest positsioonist või kuulumisest
Tartu linna kodanike hulka: 1) neid, kes vana
dusnõtruse või kehalise puude tõttu ei saanud
endale enam elatist teenida, toidu, üüriraha,
riiete ja küttepuudega; 2) haigeid tasuta arstiabi
ja ravimitega; 3) töövõimelisi töötuid vajaliku
materjali, töövahendite hankimise ning kau
pade turustamisega; 4) varatute vanemate lapsi
kooliraha, riiete ja toiduga; 5) kõiki Tartu linna
kerjuseid, kaasa arvatud vaeseid läbirändajaid,
et lõpuks kerjamine Tartu linnas täielikult likvi
deerida. (Satuten 1823,3)

Vahendeid vaeste abistamiseks sai selts liik
mete aastamaksudest, annetustest5, kingitustest
ja mitmesuguste heategevusürituste korralda
misest, kusjuures F. Bidderi järgi olid kaudsel teel
saadud sissetulekud seltsi tegevuse algaastatest
peale suuremad kui otsestest aastamaksudest
ja ühekordsetest annetustest saadud summad.
(Bidder 1872, 7-8) Korraldati heategevuslikke
kontserte6 nii oma jõududega — enamasti Tartu
ülikooli muusikaõpetaja Friedrich Brenneri
(1815-1898) juhatusel - kui kä läbisõidul ole
vate muusikute abil, balle, maskeraade, üliõpi
laste jt. asjaarmastajate teatrietendusi, kuns
tinäitusi, milleks teoseid saadi nii kohalikest
kunstikogudest kui kaugematelt kunstisõpra
delt, loteriisid ja laatu, mida igal aastal korral
das naisselts, populaarteaduslikke loenguid, kus
esinesid ülikooli õppejõud jm. Lisaks annetati
hoolekandeseltsile honorare trükis ilmunud
kõnede, jutluste ja uurimuste eest, abi andsid
tsunftid ja gildid. Koguti riideid, millega algul
tegeles naisselts, hiljem vanakraamipood (Plunderbude), üritati pidada kä raamatuantikvariaati,
millest hiljem loobuti. Tõhusaks osutus aga nn.
raasukeste kogumine (Brockensammlung) - toi
duainete, leivajääkide ja kontide kogumine jõu
katest majapidamistest. Kogutud kondid saadeti
kondijahuvabrikutesse (kä 1870. aastate algul
saadi sellest aastatulu 40-60 rbl. hõbedas), leib
kasutati seltsi enda asutustes supikõrvasena või
läks peenekshõõrutult uuesti leivataignasse ja
siis koolilastele toiduks. (Bidder 1872, 11)
Põhimõtted, mida järgiti sotsiaalhoole
kande korraldamisel maakogukondades, pais
tavad paika pidavat kä Tartu hoolekandeseltsis:
1) kohustuslik oli hädasolija enese pingutus;
2) leiti, et ennetav sotsiaaltöö annab paremaid
tulemusi kui hilisem tagajärgede likvideerimine
(vt. lähemalt Kotka 1996). “Tööst võõrdumine
õn koduse õnne ja heaolu vähktõbi,” kirjutas E.
G. Bröcker seltsi 1829. aasta tegevuse ülevaates.
Seetõttu tegeldi hoolega töötutele töö otsimise
ja võimaldamisega, hangiti töömaterjale ja
-vahendeid, aidati korraldada valmistoodangu

müüki. 1839. aastal rajati nt. vürst Lieveni alga
tusel nn. parandusmaja või töömaja (Arbeitskaus, Gewerkhaus), kus leidsid võimetekohast
tööd nii naised kui mehed, kusjuures vanadele
ja haigetele nende hulgas võimaldati kä tasuta
korter. 1837. aastal avati naisseltsi ettevõtmisel
kauplus (Industriemagazin), kus müüdi seltsi
vahendusel valmistatud käsitööesemeid ja võeti
müüki kä peenemat õmblustööd, mille valmis
tajad soovisid jääda anonüümseks.
Kõige kindlamini lootis selts vaesuse kasvu
pidurdada vastavate asutuste kaudu. Rajati var
jupaiku vanadusest nõrkadele ja haigetele ning
haridus- ja kasvatusasutusi lastele ja noortele.
1828. aastal võttis selts oma ülalpidamisele juba
1817. aastal Tartu ülikooli professori J. C. Moieri
algatusel asutatud vaestemaja, mis pakkus var
jupaika neile Tartu linna elanikele, kes ei pääse
nud ruumipuudusel või seetõttu, et ei kuulunud
linna kodanike hulka, teistesse vaestemajadesse;
1840. aastal paiku alustas tööd lesknaistekodu
(Wittwenhaus); pärast 1831. aasta kooleraepideemiat hakati pakkuma peavarju orbunud
tütarlastele, millest hiljem kasvas välja Maria
orbudekodu (Marienwaisenhaus).
Mitukümmend aastat järjest tegutses vaes
tekool, kus õpetati 8-9-aastastele lastele (1828.
aastal 22 poisile ja 12 tüdrukule), kes olid ena
masti eestlased või nn. poolsakslased (Halbdeutsche), lugemist, kirjutamist, ortograafiat
ja käsitööd, nagu korvipunumine, kudumine,
õmblemine, papitöö. Eesmärgiks oli anda lastele
elementaarsed tööoskused, “et nad saaksid käsitöölisteks, suudaksid end ise toita ega muutuks
kerjuslastena kogukonnale koormaks” (Bröcker
1829). Hiljem hakati seal õpetajatena kasutama
elementaarkooliõpetajate seminari õpilasi, nii
et vaestekoolist saadi kahekordset kasu: üht
aegu koolitati nii lapsi kui tulevasi elementaarkooliõpetajaid. (Dietrich Heinrich Jürgenson,
elementaarkooliõpetajate seminari inspektor,
tulevase Õpetatud Eesti Seltsi üks asutajaid ja
esimene sekretär, kuulus samuti hoolekandeseltsi, oli isegi selle juhatuses.) Aastakümneid

tegutses kä pühapäevakool käsitööliste õpi
poiste järeleaitamiseks, kus õpetati tasuta joo
nistamist, arvutamist, kirjutamist, lugemist ja
usuõpetust.
Eraldi pöörati tähelepanu tütarlaste eest
hoolitsemisele. Lisaks ülalmainitud Maria orbudekodule, kus tütarlapsi valmistati ette prakti
liseks tööks koduabilisena, avati sama eesmär
giga tütarlaste vaestekool (Marien-Armenschule,
hiljem Marienhilfe), 1857. aastal kä “vabakool
tütarlastele”. Tüdrukutele õpetati enamasti käsi
tööd ja majapidamistööde tegemist, selle kõrval
aga kä lugemist, kirjutamist ja piiblilugu. Kooli
võeti peale orbude kä tüdrukuid puudustkannatavatest perekondadest ja kä väljastpoolt Tartut.
1839. aastal rajati esimene väikelastekodu. (Zum
Bestehen 1922,8-10; samuti Bidder 1872, Bröc
ker 1829,1830, 1831)
Suurt tähelepanu pöörati arstiabi osuta
misele, kuna seltsi tegevuse algul töötas üli
kooli kliinik väikese voodikohtade arvuga
ja avalik haigla puudus hoopis. Lisaks tasuta
ravimite jagamisele, mida saadi omahinnaga
linna apteekritelt, anti kõigile kuuele prakti
seerivale arstile aastas 50 rubla vabaks kasu
tamiseks, et nõutada kodusel ravil olevatele
haigetele kä vajalikke taastus- ja hooldusva
hendeid. Et seltsi sissetulekud olid piiratud,
tohtis arst seltsi kaudu abi anda ainult nii
sugustele patsientidele, kelle abitus oli seltsi
poolt kindlaks tehtud. 1847. aastal tehti katset
kutsuda ellu kä tegelik haigepõetus ning järg
nevate aastate jooksul leiti selleks 12-18 hool
dajat (nii mehi kui naisi). 1848. aastal valitse
nud koolera ajal koguti hädaliste abistamiseks
450 rubla, mille eest palgati haigepõetajaid,
soetati hooldusvahendeid, nt. villaseid tekke,
ravimeid jm., ning toetati kä ellujäänuid. Eriti
suure viletsuse aegadel, pärast üldist ikaldust
vms., korraldas hoolekandeselts vaestele kä
supijagamist, nagu näiteks 1845. aasta rasketel
kuudel kuni poole augustini ja kä 1846. aasta
suvekuudel. Ühtekokku kulutati neil aastatel
selleks 430 hõberubla. (Bidder 1872, 31-33)

Kä Faehlmann annetas 1846. aastal supijaga
miseks 50 rubla. Tegemist oli küllaltki suure
summaga, nii et see õn leidnud äramärkimist
seltsi aastaaruandes, samuti kinnitab annetust
sissekanne seltsi kassaraamatusse 1846. aastal
(Jahres-Rechenschaft 1846; Cassa Buch).

Seisuslik või seisusteülene
selts?
Tartu 19. sajandi seltsielu puudutava
tes uurimustes õn tihti väidetud, et seisuslik
kord ja vastav mõtteviis vajutas oma pitseri
kä seisustevahelistele vabatahtlikele ühendus
tele: koonduma kalduti ikkagi seisuste kaupa,
põlisrahvastest alamkihtidel, kä tekkivatel
keskkihtidel, ei olnud üldiselt saksa seltsidesse
juurdepääsu (vt. Jansen, Rosenberg 2005,
375). Sel taustal näib Tartu hoolekandeselts
olevat olnud erandlik seisusteülene ühendus vähemasti 19. sajandi esimesel poolel ja võib
olla hiljemgi -, mis koondas mitte ainult Tartu
ülikooli professoreid ja nende abikaasasid
ning jõukamaid saksa soost linnakodanikke
(Leppik 2006, 213), vaid kä aadlikke ja eesti
(õn vägagi võimalik, et nt. kaupmees Kõrv oli
eestlane) ning vene rahvusest linnakodanikke.
Sellele õn viidatud kä seltsi 100. aastapäevaks
ilmunud tegevuse ülevaates, kus märgitakse,
et hoolekandeselts oli anatsionaalne asutus,
mille taotlustel ei olnud mingit rahvuslikku
värvingut, kuna seltsi asutamise ajal polnud
veel vähimatki märki rahvuslikust liikumisest
või hõõrumisest. Seltsi taotlused olevat olnud
kõige puhtamal kujul humaansed ja karitatiivsed, äärmisel juhul oli neil lokaalpatriootilisi jooni tegutseda “vana hea Tartu linna”
või — akadeemiliste ringkondade jaoks - Emajõeäärse muusade asupaiga hüvanguks. Kuigi
sealsamas õn rõhutatult esile tõstetud kä seltsi
baltisaksa või saksa iseloomu - selts oli algu
sest peale saksa selts, kuna seltsi tegevus lasus
ainuüksi saksa õlgadel ja vahendeid selleks

kogusid pea eranditult sakslased; ehtne balti
saksa selts, üks vähestest saksa seltsidest, mis
elas üle kä keerulised Esimese maailmasõja
aastad ning oli baltisakslaste jaoks säilitanud
olulise osa minevikupärandist (Zum Bestehen 1922, 3, 7, 15) -, võib neis väidetes näha
rohkem püüdu sisendada eneseusku, väärtus
tada baltisakslaste tegevust ja rolli Eesti aja
loos, kui pädevate hinnangute andmist hoolekandeseltsile. 1922. aastaks olid baltisakslased
oma juhtpositsioonid Eestis kaotanud.
Teatud seisuslikku kõrkust võib kohati
muidugi leida kas või seltsi tegevuse ülevaa
detes, kuid need võivad peegeldada kä rohkem
kirjutaja positsiooni kui iseloomustada üldisi
hoiakuid. Näiteks tõstetakse seltsi 1828. aasta
tegevuse ülevaates esile eriti aumeestest arste,
kes olid sunnitud külastama piirkondi, kus
haigused tavapäraselt kõige enam levisid,
Emajõe madalatel, soistel, kevaditi täiesti üleujutatavatel aladel asuvaid hurtsikuid, mille
külastamine oli niihästi vastik kui kä
tervisele ohtlik (Bröcker 1829) [Minu
sõrendused. - K. M.j. Samuti võib märgata
vahetegemist abi osutamisel saksa ja eesti
vaestele. Seltsi juhatuse aruanne 1822. aasta
töö kohta (vt. Bericht 1823) annab sellest
mõningase ülevaate. Vahendite piiratuse tõttu
jaotati abivajajad kolme klassi, kellele anti toe
tust järgnevalt:
1. klass, saksa kogukonna 17 vaest isikut ja
perekonda, kes said 50 rbl. aastas, kokku 850
rbl.;
2. klass, saksa kogukonna 23 perekonda,
kes said aastas 25 rbl., kokku 575 rbl.;
3. klass, eesti kogukond, 97 vaest isikut nende kohta tuli aruande järgi veel andmeid
koguda - 1 rbl. kuus või 12 rbl. aastas, kokku
1164 rbl.
Selgub, et saksa vaeseid toetati suuremate
rahasummadega. Erakorralist abi said 1822.
aastal kaks pimedat leske ja kaks väga suurt
käsitööliseperekonda, igaüks 100 rbl. (kokku
400 rbl.), üks 7-lapseline perekond (175 rbl.),

kaks samasugust perekonda (kumbki 75 rbl.),
üks väga vaene kõrges vanuses lesk (80 rbl.),
üks teine vaene lesk (56 rbl.) jne. Erakorralist
abi saanute puhul ei ole märgitud, missuguse
kogukonna liikmetega oli tegemist. Lisaks
sisaldab aruanne andmed almuste kohta läbirändavatele vaestele, kulutused apteegiarvetele,
töömaterjalidele, vaestemajale, mida juhatas
prof. dr. Moier, raamatutrükkalile ja kä vaesteteenri (Armendiener) aastapalga (50 rbl.).
Kas ja mil määral abivajajate taolisest klas
si aotusest järgnevatel aastatel kinni peeti,
vajab eraldi analüüsi. Ettekannetes 1828. ja
1830. aasta tegevuse kohta kõneleb direktor
Bröcker küll eraldi abist saksa vaestele pere
dele ja eesti kogukonna liikmetele (Bröcker
1829; 1831), kuid nt. 1828. aastal hangiti suure
külma tõttu jõulude puhul küttepuid nii saksa
kui eesti vaestele (Bröcker 1829). Põhijoontes
jäid hoolekandeseltsi kulutused samaks järgnevatelgi aastatel, lisandusid ainult väljamine
kud erinevate hoolekandeasutuste ülalpida
miseks.
L. Leppiku järgi muutus hoolekandeselts
juba 19. sajandi teisel poolel rohkem saks
laste abiorganisatsiooniks, isegi selgelt saksa
organisatsiooniks ning kattevarjuks rahvus
liku propaganda tegemisele (Leppik 2006,
214-215). Koguteoses Tartu aga märgitakse,
et liikmete koosseisu ja toetajaskonna poolest
oli selts kuni sajandivahetuseni mitmerahvuseline, asus hiljem kitsale rahvuslikule alusele,
kaotas seltskonna toetuse ja kä tema tegevus
väli muutus ahtamaks (Hasselblatt, Kapsta
1927, 595). Millal ja miks toimusid muutused
seltsi n.-ö. rahvuslikus meelsuses, vajab samuti
lähemat uurimist, nagu mitmed muudki seltsi
tegevust puudutavad asjaolud. Selge õn see,
et muutused ühiskonnas tingisid muutusi
kä seltsi tegevuse eesmärkides, põhimõtetes
ja liikmete ning toetajaskonna koosseisus.
Faehlmanni-aegse seltsi tegevus tundub olevat
küll rajatud kõige laiemale humaansele alusele,
kristlikule põhimõttele hoolitseda ligimese elu

liste vajaduste eest.7

Kokkuvõtteks
Ei ole teada, kui palju Faehlmann Tartu
hoolekandeseltsi tegemistes kaasa lõi, kas ta
külastas kä kontserte, balle jms. Olemasolevad
dokumendid kõnelevad ainult sellest, et Faehl
mann oli seltsi tegevliige, seega ei võtnud osa
seltsi tegevuse korraldamisest ega juhtimisest,
vaid oli üks neist arstidest, kes osutasid tasuta
meditsiinilist abi kä seltsi vahendusel ja toel,
ning õn korra teinud vaeste heaks suurema
rahalise annetuse.
Seltsi liikmete nimestikest selgub, et kä suur
osa Faehlmanni tutvusringkonda kuulunud isi
kutest olid hoolekandeseltsi liikmed. Näiteks
kuulusid seltsi rohkem kui pooled neist 20 ini
mesest, kellega Faehlmann võis kohtuda parun
Bruiningk! seltskonnas ja keda õn nimetatud
Bruiningkite lähemateks sõpradeks (Bruiningk
1913, 257-258): nt. Tartu ülikooli õppejõudu
dest õigusteaduse professor Eduard Osenbrüggen
(alates 1844), statistika ja geograafia professor
Karl Ludwig Blum (alates 1832), aga kä itaalia
keele lektor Amadeo Buraschi, prantsuse keele
lektor Charles Pezet de Corval (mõlemad alates
1841) ja saksa keele lektor Victor Hehn (alates
1849). Hoolekandeseltsi kuulusid kä ülikooli raa
matukoguhoidja Emil Anders - temagi õn Faehl
manni nimetanud oma heaks sõbraks (Anders
1892, 39) -, Emil Sachssendahl, D. H. Jürgenson,
Alexander Friedrich Hueck, kellega Faehlmann
tegi tihedat koostööd Õpetatud Eesti Seltsis, aga
sellesse kuulusid kä nt. Karl Morgenstern ja Tartu
õpperingkonna kuraator Gustav Craffström.
Seltsi liikmete suur arv ja esinduslik koosseis
võib osutada sellele, et kristlik ligimesearmastus
oli endiselt ühiskondlik norm, mille üks väljun
deid oli osalemine heategevuslikes organisat
sioonides. Seega ei saa Faehlmanni humanismi
ja altruismi kõikidel juhtudel seletada ainuüksi
tema loomusega. Õn vägagi võimalik, et siin
avaldatud eluloo tegelasteni jõudis Faehlmanni

abi just hoolekandeseltsi vahendusel, ehkki
välistada ei saa kä tema isiklikku initsiatiivi.
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Heinrich Eisenschmidt oli 1835-1864 õpetaja Võrus
Heinrich Krümmeri erakoolis, 1845-1852 Pärnu
gümnaasiumis, 1853-1857 Tartu õpetajate seminari
inspektor. Avaldas aastatel 1860-1863 Inlandis mit
meid kirjutisi, lisaks siin avaldatule nt. “Woldemar
und Jürri, ein baltisches Erziehungsbild”, “Bilder aus
Hasenberg” jt. 1860. aastal ilmusid temalt mälestused
Erintierungen aus der Krümmerschen Anstalt und aus
des Verfassers eigner Schulzeit (Laakmann, Dorpat),
mis valgustavad Kreutzwaldi-aegse Võru elu-olu. Vt.
Kreutzwaldi kv. 1979, 535; 1959, 131, 133; 1953, 181
jml.; Wulffius 2002, 13,353-354.
Vt. nt. tema 25. ametijuubeli tähistamist Tartus 30.
augustil 1850 (Das Inland 1850,04. 09).
Vt. nt. http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva.
Tallinnas rajati sarnaste eesmärkidega Eestimaa
Abistamisselts (Estländischer Hilfsverein) 1819. aastal.
Abistamisseltsi soovitusega said haiged kohalikelt
arstidelt tasuta ravi ning apteegist ravimeid nagu
Tartuski (Saard 2007,161).
1824. aastast alates saadi nt. iga-aastast toetust kä
keisrikojalt, algul Aleksander I ema Maria Fjodorovna, hiljem suurvürstinna Helena Pavlovna kaudu
(Zum Bestehen 1922,5 jml).
17. aprillil 1832 toimus Tartu ülikooli aulas nt.
“suure kirikumuusika” kontsert, kus rohkem kui 70
lauljanna, laulja ja muusiku osavõtul kanti ette Sigis
mund Neukommi kantaat “Ostermorgen” (1823) ja
Bernhard Kleini oratoorium “Jephtha” (vt. lähemalt
Dörptsche Zeitung 1832,23.03,13.04, 16.04).
Sotsiaalhoolekande põhimõtete ja arengu kohta
Euroopas vt. Roosileht 2006.
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Soolise erinevuse
tulevik: intervjuu
Elizabeth Grosziga
Redi Koobak

| 1 lizabeth Grosz õn nais- ja soouuringute
rH professor USA-s Rutgersi Ülikoolis. Ta
õn üks nimekamaid feministlikke teo
reetikuid, kes õn laialdaselt kirjutanud mitme
sugustel feministliku filosoofia kesksetel tee
madel, nagu näiteks keha, sooline erinevus ja
temporaalsus. Ta õn kirjutanud ja toimetanud
mitmeid feministlikule teooriale olulisi raa
matuid ja kogumikke, näiteks Volatile Bodies:
Towards a Corporeal Feminism (1994), Space,
Time and Perversion: Essays õn the Politics of
the Bodies (1995), Becomings: Explorations in
Time, Memory and Futures (1999), Architecture
from the Outside: Essays õn Virtual and Real
Space (2001), The Nick of Time: Politics, Evolution and the Untimely (2004) ja Time Travels:
Feminism, Nature, Power (2005). Kohtusime
2006. aasta oktoobris Pariisis, Prantsuse-Norra
uuringute keskuses toimunud seminaril “Luce
Irigaray: soolise erinevuse tulevik”, kus profes
sor Grosz pidas ettekande teemal “Irigaray ja
soolise erinevuse ontoloogia”.1

Luce Irigaray õn teie tööd oluliselt mõju
tanud. Millist rolli õn ta teie mõtlemises
mänginud ja kas teie arusaam tema teooria
test õn aastate jooksul muutunud?
Ma alustasin Irigaray tekstide lugemist, kui
need ilmusid 1970. aastate alguses, ajal, mil
lõpetasin oma dissertatsiooni psühhoanalüü
tilise teooria teemal ja tema töö mängis vaiel
damatult olulist rolli selles, kuidas hakkasin
mõistma Freudi ja Lacani tekste - kui lääne
filosoofiat tervikuna iseloomustava sügavalt
fallotsentristliku mõtte näiteid. Ma ei arva tege
likult, et mu vaated tema tööle õn aastate jook
sul väga palju muutunud. Olen alati arvanud,
et ta õn suurepärane ja originaalne mõtleja, kes
taasavastas feministliku filosoofia potentsiaali
ja tema soolise erinevuse mõiste - millega ta
tähistab taandamatuid erinevusi kahe soo vahel
- õn üks kesksemaid mõisteid kogu feministli
kus teoorias. Ma ei aktsepteerinud kunagi tema
tööde varasemat kriitikat - et ta oli idealist, et
ta ei pööranud tähelepanu klassikogemusele, et
ta oli essentsialist, et tal oli fikseeritud arusaam
meessoost ja naissoost subjektidest ja nii edasi.
Tagantjärele vaadates tundub selline kriitika
lihtsameelne ja meenutab mingil määral prae
gust kriitikat tema töö suhtes, mille kohaselt ta
õn hetero- ja eurotsentristlik. Selline kriitika ei
ole aru saanud tema väga konkreetsest projek
tist, see tähendab tema soovist mitte pakkuda
üldist ülevaadet igasugusest rõhumisest, vaid
rääkida konkreetselt soolise erinevuse allasuru
misest või kõrvalejätmisest lääne mõtlemises.
Ta ei esitlenud kunagi oma tööd kui vastust või
lahendust erinevatele probleemidele, millega
naised silmitsi seisid; ta pigem analüüsis selle
võla ähmastumist, mida kogu kultuur, tead
mised ja praktikad võlgneb naiselikkusele/ema
kehale, ja sellest tulenevat mehe keha ülenda
mist ja neutraliseerimist kõigi kehade univer
saalseks normiks. Tema fallotsentrismi analüüs
õn seega kõige kasulikum mõiste-tööriist kogu
feministlikus teoorias!

1997. aasta oktoobris intervjueerisite
Judith Butlerit ja Drucilla Cornelli. See
intervjuu avaldati ajakirjas diacritics 1998.
aasta kevadel pealkirjaga "Soolise erinevuse
tulevik”, mis ühtib Pariisi seminari pealkir
jaga. Miks tulla nüüd, peaaegu kümme aastat
hiljem, tuleviku küsimuse juurde tagasi? Kas
teie arusaam soolisest erinevusest õn sellest
ajast saadik mingil moel muutunud ja kui
jah, siis kuidas?
Tuleviku küsimus õn alati tähtis, praegu
mitte vähem kui kümme aastat tagasi! Võttes
arvesse, et olen huvitatud aja mõistest ja tund
matu tuleviku rollist selles, kuidas mõistame
olevikku, kummitab tulevik mistahes poliitikat!
Tulevik määratleb kä soolise erinevuse staatuse,
sest nagu näitab Irigaray, ei ole see eksisteerinud
minevikus ega eksisteeri olevikus. Sooline erine
vus ei eksisteeri ei minevikus ega olevikus, sest
siiani õn meie ajaloos eksisteerinud vaid mees ja
mehe arusaam naisest. Naine kui autonoomne
ja ennast representeeriv subjekt ei saa eksis
teerida, kui mõlemat sugu nende erinevuses ei
tunnustata. Ma usun, et Irigaray tööde kandev
mõte õn alati olnud see, et sooline erinevus õn
tuleviku pärusmaa (nagu kä rassilised, etnilised
ja muud erinevused kui erinevused, mitte kui
allutamise vormid). Seega õn mõtet ikka ja jälle
selle küsimuse juurde tagasi tulla - soolise eri
nevuse tulevik õn küsimus, mida tuleb pidevalt
esitada.
Tahaksin tagasi tulla mõningate esialg
sete küsimuste juurde, mis püstitati Pariisi
seminari eel. Kõige olulisem neist õn see,
kuidas mõtestada soolise erinevuse tule
vikku kiirete globaalsete muutuste ajal, olgu
siis majanduslike või sotsiaalsete suhete, tea
duslike või tehnoloogiliste muutuste või glo
baalsete poliitiliste liitude kontekstis?
Ükskõik milline meie sotsiaalne, poliitiline
ja majanduslik elukorraldus kä ei oleks, soo

line erinevus õn lakkamatu mure, mis ei kao
kuhugi ja millega tuleb iga sotsiaalse korra
ajal tegeleda. Ma ei leia, et muutused teadu
ses või tehnoloogias soolist erinevust kuidagi
puudutaksid: isegi kui teadlased püüavad luua
kunstlikke meetodeid inimese eostamiseks,
arendades kunstlikku viljastamist ja teisi teh
nikaid (ja see protsess areneb kahtlemata üha
edasi), saab teadus toimida vaid jäljendades
kehtivaid reproduktsiooni ja kahe soo vahelisi
suhteid reguleerivaid norme. Teadus suudab
parimal juhul luua vaid meeste ja naiste asen
dajad, mis põhinevad sellel, kuidas meessugu
ja naissugu praegusel hetkel mõistetakse. Kas
see muudab meie arusaama soolisest erinevu
sest? Kahtlemata! Kuid kas see muudab soolist
erinevust ennast? Ma arvan, et muudab, vas
tavalt üldistele evolutsiooniprintsiipidele, mis
ei ole otseselt ette ennustatavad. Kuid kas soo
line erinevus kaotatakse kunagi või muude
takse ebaoluliseks? Ma ei usu seda, sest see õn
nii efektiivne viis erinevuse loomiseks ja selle
kindlustamiseks, et elu taastoodab iseennast
luues maksimaalse hulga erinevusi indiviidide
vahel, see õn efektiivne erinevuse mehhanism,
mida suure tõenäosusega ei suuda ületada
ükski teine evolutsiooniline tehnika või leiu
tis.
Kas teie arvates õn vaja (taas)mõtestada
soolist erinevust, et mõista praeguse aja kul
tuurikonflikte ja nende ettearvamatut tule
vikku?
Ma ei usu, et praegu oleks vaja soolist eri
nevust taasmõtestada rohkem kui varem! Soo
line erinevus õn abstraktne küsimus, kontseptualiseerimise, kategooriate, identiteedi ja
erinevuse probleem. Ma arvan, et praegu õn
palju kiireloomulisemaid vajadusi, kuid soo
line erinevus käib nendega käsikäes - näiteks
igasugused religioossed fundamentalismid
õn praegu olulised sotsiaalsed küsimused, ja
need vajavad kiireid lahendusi, mis muidugi ei

tähenda, et selline lahendus oleks käegakatsu
tav. Sellest hoolimata õn need kiireloomulised
poliitilised küsimused alati seotud kä soolise
erinevusega. Õn tähelepanuväärne, et sooline
erinevus - see, kas sa oled mees või naine õn ääretult oluline selles osas, mida maailma
religioonid inimeselt nõuavad. Usutunnistus,
etniline kuuluvus, rass, vaesus surutakse ini
mesele peale soolise erinevuse kaudu: inimene
kogeb oma etnilisust, rassi, vaesust erinevalt,
vastavalt sellele, kas ta õn mees või naine.
Seega, kui sooline erinevus õn üks paljudest
sotsiaalsetest probleemidest, millega me täna
päeval silmitsi seisame, õn see taandamatu ja
kõrvaldamatu viisil, mis erineb teisest sotsiaal
setest domineerimissuhetest.

poliitilistele hetkeprobleemidele, millel ei ole
reaalseid lahendusi, või nende lahendamisest.
Seega, kas filosoofia õn selle ülesande kõrgu
sel? Ma arvan, et see õn liiga keeruline ülesanne
distsipliinile, mis õn suunatud mõistete arenda
misele, isegi feministlike mõistete arendamisele:
see õn poliitika ja poliitiliste võitluste ülesanne,
milles filosoofia ja feministlik teooria saavad
vaid väga väikest osa mängida.

Üks olulisi küsimusi, mida seminaril
otseselt ei arutletud, õn see, kas feministlik
teooria ja filosoofia õn teie arvates piisavalt
tasemel, et mõista hetkeolukorda ühiskon
nas ja teoretiseerida neid tuleviku väljakut
seid?

Tagasi vaadates õn minu tööd alati juhti
nud paar pisikest põhimõtet: peaaegu sellest
ajast saadik, kui hakkasin kirjutama, õn mind
suunanud Irigaray teooriad selles osas, kuidas
tõlgendada puuduvat naisekeha lääne diskursustes, olgu need siis psühhoanalüütilised
või filosoofilised diskursused. Seega õn mu
varasemad tööd puudutanud sotsiaalkonstruktivismi; uurisin, nagu paljud feministid
1970. ja 1980. aastatel, kuidas luuakse keha
või psüühikat või subjekti diskursiivsete ja
mitte-diskursiivsete jõudude kaudu. Pärast
raamatu Volatile Bodies (1994) kirjutamist sai
mulle selgeks, et olin sotsiaalkonstruktivist,
nagu enamik teisi feministlikke ja queer-teo
reetikuid, kuid ei suutnud adekvaatselt sel
gitada, kuidas keha õn tegelikult kultuurili
selt konstrueeritud. Kui konstruktsioon õn
õige mudel, mida kasutada, siis millest keha
konstrueeritakse? Keskendudes sotsiaalsele ja
halvustades looduslikku kui midagi muutu
matut ja mitteajaloolist, mõistsime valesti 19.
sajandi kõige mõjukama muutuse, Darwini
arusaama keha juhuslikust evolutsioonilisest
konstrueeritusest, sotsiaalpoliitilisi tagajärgi.
Darwin näitas selgelt, et keha õn alati muutuv,
lõputult varieeruv, ent tema vormi õn testitud

Ma ei usu, et feministliku teooria või filo
soofia ülesanne oleks “mõista hetkeolukorda
ühiskonnas!” Õn mitmeid teisi intellektuaal
seid distsipliine, mis suudavad seda filosoofiast
paremini teha. Filosoofia ei ole kunagi suuna
tud olevikule või “hetkeolukorrale”, nagu polii
tika, majandus või sotsioloogia. Feministide
panus poliitikasse, majandusse, sotsioloogiasse
ja nii edasi õn alati kasulik, kuid ma arvan, et
problemaatiline oleks muuta feminism vastuta
vaks selle eest, mida rahvused, riigid, etnilised
ja rahvusgrupid teevad: nii feminismi kui filo
soofia eesmärk õn parimal juhul eristada jõude,
mis neis suhetes toimivad; kuid teiste gruppide,
valitsuste, valitsusväliste organisatsioonide või
tööstuste ülesanne õn võtta vastutus hetkeolu
korra eest ühiskonnas. Filosoofia ülesanne ei ole
uurida olevikku, vaid mõelda, produtseerida
mõisteid, arendada mõtte tulevikku ennast. See
õn väga kaugel keskendumisest sotsiaalsetele ja

Teie kulgemist psühhoanalüüsist keha
deni ja sealt Darwini juurde õn olnud huvi
tav järgida. Kas kommenteeriksite, kuidas õn
välja kujunenud see teekond ja mis õn kõige
tähtsamad küsimused, millest lähtute? Mis
õn olnud peamised väljakutsed?

ja hinnatud loodusliku valiku kaudu. Ta näitas
selgelt, et loodus õn ajalooline, et bioloogia õn
piiritu ja avatud lõpututele muutuvatele sot
siaalsetele korraldustele. Ta näitas selgelt, et
keha ei ole see, mis meid tagasi hoiab, vaid
see, mis teeb meist selle, kes me oleme. Minu
arvates õn see meie soolise erinevuse ümber
mõtestamise jaoks keskne arusaam, mistõttu
õn feministidel ja teistel kehast huvitatutel
mitmes mõttes oluline pöörduda tagasi loo
duse ja bioloogia juurde, aktsepteerides nüüd
seda, et need õn samuti ajaloolised, ajalised
jõud, mitte muutumatud olemused. Kõige
raskem küsimus õn see, kuidas sõeluda läbi
see mülgas, mille moodustavad mitte eriti
head antifeministlikud arusaamad bioloogiast
- see tähendab, kuidas vältida kergesti varitsevaid ohte bioloogiaalastes uurimustes, mida
esindavad sotsiobioloogid kui evolutsioonibioloogias domineeriva tendentsi esindajad.
Seega olen otsinud mitte-redutseerivat aru
saama bioloogiast, mis ei taandaks kultuuri
looduse vormidele või käitumist geneetilistele
mustritele. Suureks väljakutseks õn sealjuures,
kuidas vältida ühelt poolt feministlikku mora
lismi, mis automaatselt ehmub iga bioloogilise
eksistentsi kirjelduse peale, ja teiselt poolt sotsiobioloogilist reduktsionismi, mis muudab
ajaloo looduseks. See õn paljude ohtudega
ümbritsetud riskantne rada.
Viimastel aastatel õn teie jaoks järjest
tähtsamaks muutunud aja mõiste. Kas see
õn seotud soolise erinevusega ja kui jah, siis
kuidas?
Nagu ma eespool mainisin, eksisteerib
sooline erinevus vaid tulevikus. Meil õn vaja
adekvaatseid mõisteid ajast just sellepärast, et
luua ja tervitada soolist erinevust! Mõistmata
aega, mineviku, oleviku ja tuleviku vahelisi
suhteid, ei saa me mõista identiteeti, agentsust
või võitlust. Ja tuleviku all ei pea ma silmas pla
neeritud täiuslikkuse kuvandit, utoopiat, vaid
vastupidi: seda, mis õn oleviku poolt määra

mata, mis veel ei eksisteeri ja mida tuleb luua.
Tulevik õn see, mille poole kogu elu püüdleb,
kuid see tagab ühtlasi, et mitte miski elav ei jää
samaks, ei ole enesega identne või ei muutu.
Seega problematiseerib see identiteedi mõistet
ja rõhutab erinevust kui elule iseloomulikku
joont.
Tundub, et keha õn domineerinud femi
nistlikus kultuuriteoorias alates 1990. aas
tatest, seda õn isegi küllastumiseni uuritud,
kuid siiski ei saa sellest mööda minna. Kas
teie arvates õn keha ja kehapoliitika juba
adekvaatselt teoretiseeritud, et seista silmitsi
tuleviku väljakutsetega või ümbritseb neid
endiselt kontseptuaalne segadus?
Ma ei arva, et need terminid õn adek
vaatselt teoretiseeritud, ehkki, nagu osutate,
õn keha mõiste olnud feministlikus teoorias
valdav. Väide, et kehale õn palju tähelepanu
pööratud, ei tähenda, et see õn olnud õiget
sorti tähelepanu. Enamik feministlikke teo
reetikuid õn püüdnud keha mõista mitte kui
bioloogilist või materiaalset entiteeti, vaid kui
ainult kultuurilist või kujuta(ta)vat objekti.
Nii et ehkki kehast räägitakse lõputult, õn keha
sealjuures kummalisel kombel dematerialiseeritud, loodusest eemaldatud, bioloogiast
eraldatud ja seda mõistetakse kui kultuurilist
konstruktsiooni. Just sellist laadi arusaam
kehast õn pigem domineerinud feministlikus
teoorias viimase kümnendi jooksul, mitte
nüansirikkam, komplekssem ja materiaalsem
keha.
Mis õn järgmine “kuum” teema feminist
likus teoorias pärast kehal
Sellele ma ei oska vastata! Ma ei tea ja ma
pole kindel, et õn olemas mingi “kuum teema”,
mis lihtsalt ootab avastamist. Teooriat tuleb
pigem teha, mitte avastada.

Kas õn võimalik ühendada feministlikku
teooriat ja praktikat?

Märkused
1

Ma võiksin teilt vastupidist küsida: miks
me peaks üldse tahtma teooriat ja praktikat
“ühendada” kui ühest küljest õn kä teoo
ria praktika, üsna üksluine ja igav praktika,
teatud tüüpi tekstide lugemise ja kirjutamise
praktika? Ja teisest küljest, teooria ja praktika
eesmärk õn ju teha erinevaid asju: praktika õn
suunatud olevikule ja teooria vähemalt tule
viku võimalustele!
Kes vajab feministlikku teooriat?
Keegi ei “vaja” feministlikku teooriat! Kuid
me saame feministlikku teooriat kasutada sel
leks, et käsitleda neid suuri küsimusi, mis meid
kummitavad, küsimusi, millele pole lihtsaid
vastuseid, kui neile üldse vastuseid õn. Meile
pole teooriat vaja, kuid selge õn see, et paljud
meist ihaldavad teooriat, kui me tahame
endile selgitada, miks olevik õn selline, nagu
ta õn ja kui me tahame tegeleda küsimusega,
kuidas olevikku muuta ja selle asemele midagi
paremat luua.
Inglise keelest tõlkinud Redi Koobak

Seminar “Luce Irigaray: soolise erinevuse tulevik”
toimus Norra Bergeni Ülikooli Nais- ja Soouuringute
Keskuse, Prantsuse-Norra uuringute Pariisi keskuse
ja Põhjamaade Interdistsiplinaarsete Soouuringute
doktorikooli koostöös 19.-20. oktoobrini 2006.a.
Pariisis. Osalesin seminaril Avatud Eesti Fondi toetu
sel.

Nobel läks/ei läinud
feministlikule
kirjanikule?
Mari-Liis Sepper

2007. aastal omistati Nobeli kirjandusauhind
Doris Lessingile, kes õn alles üheteistkümnes
naine, keda õn selle auhinnaga pärjatud.
1972. aastal kirjutas Doris Lessing oma
kümme aastat varem ilmunud romaanile
Kuldne märkmeraamat eessõna põhimõttel
“kriitik harigu publikut ja kunstnik kriitikut”,
andes lugejale võtme oma uuendusliku vormiga
romaani lahtimuukimiseks. Mingis mõttes võib
seda teksti interpreteerida kä kui järeleandmist
kiusatusele anda vastu näppe kriitikuile, kes ei
olnud romaani lugenud, kuid sellest hoolimata
“reageerisid” sellele reflekssüüdistustega stiilis,
et “ta ei ole naiselik” või “ta õn meestevihkaja”.
Kolmkümmend viis aastat hiljem õn väideta
vast sugudevahelise sõja õhutajast ja meeste
kastreerijast saanud Rootsi Akadeemia sõnu
kasutades “naiskogemuse eepik, kes õn skepsise,
kire ja kujutlusjõuga lahanud meie lõhestunud
tsivilisatsiooni”.

Pärast Lessingi püüet taandada end 1980.
aastatel naisliikumise eeskõneleja auväärselt,
ent pisut ahistavalt troonilt ei jäta ükski välja
anne toonitamata paradoksaalset seisukohta,
et “Lessing ei mahu feministlikusse diskursusesse”(!) ja et “Lessing õn saanud feministide
eeskõnelejaks vastu tahtmist”. Kui Lessing oli
avalikult tundnud muret selle üle, et rumalad
naised (ema, kirjandusõpetaja, kasvataja vms.
rollis) süüdistavad sugude ebavõrdse jõuvahekorra pärast abstraktselt kogu meessugu ehk iga
konkreetset meest ja poissi, mis surub väiksed
koolipoisid kooku süükoorma all, ning tauni
nud oma romaani sõnumi sellist tõlgendust, ei
jäta ajakirjanikud BBC-st ja Le Monde’ist Pos
timeheni välja kasutamata seda võimalusena
parastada feministe, väites, et “isegi teie endi
valitud apostel ütleb teie õpetusest lahti”. Samas,
kä ilma ühegi sisulise argumendi esitamiseta,
mis üritaks põlistada Doris Lessingit tema loo
mingu põhjal feministlike kirjanike ridadesse,
õn pelgalt tema kuulsaima romaani skisofreeni
lisest vastuvõtust selge, et tegemist peab olema
feministliku autoriga - niivõrd karakteerselt
sarnane õn ülalkirjeldatud reageering olnud
feministidele tavapäraselt osaks saavale verbaal
sele peksule.
Kiddse märkmeraamatu naine ei ole tradit
siooniline meest täiendav vastaspool, tema part
ner ja peegel, vaid ta eksisteerib elu erinevates
tahkudes autonoomsena. Nii looja, üksikema
kui kä ühiskondlikult aktiivse intellektuaalina
ei ole tema olemine ja tegutsemine piiratud
mehe aksessuaari rolliga. Kahtlemata oli selline
naistegelane 1962. aastal revolutsiooniline ja õn
seda tegelikult veel nüüdki. Lessingi naine ei
ole sellegipoolest üksi - kirjeldatud olemusliku
autonoomsuse üksilduseks tembeldamine oleks
liiga pealiskaudne tõlgendus. Teose keskmes õn
naiste ja meeste suhted kui omamoodi mäng,
milles kumbki pool etendab oma (soo)rolle.
Lessingi naised õn soorollimängus sunnitud esi
tama osi, nagu oleksid need ette määratletud või
peale surutud kuni väga intiimsete hetkedeni
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välja. Situatsioon, selles osalejad, koht, aeg ja
eelhäälestus tingivad teatud käitumise, dia
loogi, rollinüansid. Osatäitja vajub etteantud
vormi, mis peab vastama konkreetsele olukor
rale. Kui ilmuvad näiteks mehe deemonid, mis
võivad hetkega kaotada temas vastutustunde,
mõistlikkuse ja helluse, varjub end turvaliselt
ja armastatuna tundev naine ning ilmub külm,
elukogenud ja küüniliselt naerev naine, kes teab,
et mees ei jää tema juurde. Või kui naine näitab
vihjamisigi, et ihaldab meest ainult endale,
vajab tingimusteta armastust, reageerib mees
emotsionaalse lapsikusega, elumeheliku mure
tuse ja irooniaga. Tegelased ütleks justkui “Ma
olen nüüd see naine/mees, see vajab sinupoolset
vastavat reageeringut!” ning “Meid õn mitmeid,
kuid me tunneme nad ära, kui nad ilmuvad
ja võime vaadata kõrvalt rollide võidukäiku
endas.” Kaalutleval naisel jääb vaid üle end kõr
valt vaadelda ja imestada, et täidab mängureeg
leid ja reageerib ootuspärasel viisil isegi siis, kui
see tundub mõistusevastane.
Õn oluline märgata, et seda mängu teevad
kaasa mõlemad pooled, et kummalgi pole jul
gust või soovi reegleid eirata. Nii lahutatakse
naised ja mehed vastandpoolteks, kuid samas
ühendatakse kogemuse sarnasuse kaudu, sest
mõlemad alluvad rollide vaheldumise reegli
pärasusele. Feministliku retoorika keeles vihjab
kirjeldatud soorollimäng soo sotsiaalsele konst
rueeritusele, oma keerukuses ja nüanssides kä
teooriatele, mille kohaselt sugu luuakse konk
reetsetes igapäevastes toimingutes, nn. soo esi
tuste kaudu (ingl. k. gender as performance).
Märkmeraamatute poliitilistel naistel ja
meestel ei õnnestu hoida lahus poliitilist ja per
sonaalset (markantseim näide õn naiskirjani
kust minategelase kallim, kes õn seisukohal, et
abielu ja lapsed tapavad poliitilise mehe (loe:
kommunisti), muutes ta pere ikke kaudu kapi
talismi orjaks). Killustunud ühiskonna paine
lagundab nende teadvuse ja nad lagunevad
üldse koost. Ehk siis võiks öelda, et naisliiku
mise loosung “isiklik õn poliitiline” kehtib siin

kä teistpidi: poliitiline õn isiklik. Lagunemine
või liimist lahti minek viib aga ühendamiseni viimase, kuldse märkmeraamatu mees ja naine
langevad hullumise kogemuses üksteisesse.
Kui keskendutaks lahutamise ja ühendamise
teemale, mida Doris Lessing ise õn nii mitmel
viisil rõhutanud, alates romaani pealkirjast kuni
selgitava eessõnani, aitaks see vaigistada neid
näiliselt igavesi vastandusi otsivaid tingreflekse,
mis sunnivad meid otsima vastust küsimusele,
kas Lessing õn feministlik kirjanik.

Quo vadis, Eesti aka
deemiline soouurimine?
Konverents “Akadee
miline soouurimine
Eestis — hetkeseis ja
tulevikuvisioonid”
Raili Põldsaar
Leena Kurvet-Käosaar

septembril 2007 toimus Tartus
Avatud Eesti Fondi toetusel Tartu
•Ülikooli ja SA Domus Dorpatensise poolt korraldatud esimene akadeemilisele
soouurimisele pühendatud teaduskonverents
“Akadeemiline soouurimine Eestis - hetkeseis
ja tulevikuvisioonid”. Eestis õn akadeemilise
soouurimisega tegeldud juba üle 10 aasta ning
selle aja jooksul õn selle teema juurde jõudnud
terve rida võimekaid teadlasi erinevatest aka
deemilistest distsipliinidest, eelkõige sotsiaalja humanitaarteaduste alalt. Saab' kindlalt
väita, et soouurimine õn meie teadusmaastikul
juurdumas. Nii Tartu kui Tallinna Ülikoolis
õpetatakse tervet rida soouurimuslikke kur
susi ja tehakse selles valdkonnas rahvusvaheli
sel tasandil teadustööd. Kaitstud õn kä esime
sed soouurimuslikud doktoritööd (nt. Katrin
Kivimaa Leedsi Ülikoolis, Eve Annuk, Leena
Kurvet-Käosaar, Raili Põldsaar, Eve Pormeis-

ter Tartu Ülikoolis ja Julia Tofantšuk Tallinna
Ülikoolis) ja lähiaastatel õn oodata terve rea
uute tööde valmimist. Paraku aga pole selle
viljaka tegevusega kaasnenud institutsionaal
set tunnustust ja soouurimise aktsepteerimist
legitiimse distsipliinina. Sellise situatsiooni
üheks põhjuseks võib pidada Eesti kõrgharidusmaastiku, eriti humanitaar- ja sotsiaal
teaduste, alarahastamist, aga kä siiani võrdle
misi tugevalt juurdunud negatiivset hoiakut
soouurimise kui tõsiseltvõetava akadeemi
lise valdkonna suhtes. Nii õn soouurimisele
keskenduv teaduslik potentsiaal killustunud
erialade ja kä institutsioonide vahele, mis õn
vähemalt osaliselt takistuseks selge ühisidentiteedi tekkimisele.
Just viljakate, institutsioonide ja erialade
piire ületavate dialoogide hõlbustamiseks
saigi korraldatud esimene akadeemilisele soo
uurimisele pühendatud interdistsiplinaarne
konverents, mille eesmärgiks oli kaardistada
Eesti soouurimusliku teadustegevuse hetke
seisu ning arendada ühiseid tulevikuvisioone
ja koostööplaane õppe- ja teadustöö vallas.
Üritust raamisid plenaarettekanded, mis
heitsid laiahaardelise pilgu Eesti soouuringutele. Avakõneleja, kirjandusprofessor Tiina
Kirss Tartu Ülikoolist esitas terve rea inspi
reerivaid näiteid soouurimusliku perspektiivi
vajalikkusest erinevatel aladel, visandades selle
maastiku piire, kuhu võiks asetuda kä Eesti
soouurimine. Intrigeerivalt lõpetas ta oma
ettekande Kristiina Ehinilt laenatud kujun
dile ülesehitatud küsimusega, kas soouuringud peaksid olema nagu pillipuhuja naine
või nagu pommipanija naine ja kas kä nende
kahe esmapilgul vastanduva positsiooni vahel
ei ole tegelikult tugevaid ühisjooni. Ürituse
lõppkõneleja, palju aastaid Eesti feminismi
sümboliks olnud Barbi Pilvre kaardistas Eesti
soouurimise ajalugu Tallinna Pegagoogikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis ning vaagis kä lääne
soouurijate seas aktiivse debati teemaks olnud
küsimust, kas soouurimine peaks püüdlema

iseseisvate akadeemiliste struktuuride (osa
konnad, õppekavad) loomise suunas või
eelistama tegutsemist erinevatesse akadee
milistesse struktuuridesse juurdununa. Kui
esimese variandi tugevuseks õn ühtse ja näh
tava soouurimusliku keskme tekkimine, võib
see eraldatus muutuda kä tema nõrkuseks ja
soouurimine võib akadeemiliselt getostuda.
Teise variandi tugevuseks õn soouurimise
kaudne süvalaiendumine erinevatesse aine
valdkondadesse, selle “normaliseerimine” ühe
legitiimse maailmanägemise viisina, kuid nõr
kuseks soouurimusliku potentsiaali killustu
mine. Aktiivne diskussioon saalis arendas seda
mõtet edasi ning ühiselt jõuti järeldusele, et
Eesti kontekstis oleks kõige mõistlikum kasu
tada topeltstrateegiat ehk siis erinevate dist
sipliinide raames tegutsemise kõrval otsida
võimalusi soouurimuslike keskuste ja/või
programmide loomiseks.
Kahe plenaarettekande vahele mahtus 5
teemasektsiooni, mis katsid laia teemadevälja
kirjandusest reaalteadusteni. Esinejateks olid
erinevate erialade teadlased, nii alles oma
teadlastee alguses olijad kui kä juba staažikad
uurijad, kellest mõned identifitseerisid ennast
soouurijatena, teised mitte. Kõiki neid mitme
kesiseid ettekandeid sidus aga sooperspektiiv
ja tundlikkus sookategooria olulisuse suhtes.
Esimeses, ajaloomälu uurimisele pühenda
tud sektsioonis vaagisid Katrin Kivimaa Eesti
Kunstiakadeemiast ja Eve Annuk Eesti Kir
jandusmuuseumist sotsialistliku ja post-sotsialistliku tausta mõju soolisuse kujutamisele
ja uurimisele. Katrin Kivimaa vaatles sotsrea
listliku kaanoni ja uut tüüpi naiselikkuse idee
rakendamise mõju eesti kunstis, uue ideoloo
gilise ja kultuurilise situatsiooni sümptomina.
Intrigeerivalt juhtis ta tähelepanu sellele, et
sotsrealistlik kaanon polnud praktikas sama
range kui ideoloogilistes kirjutistes, vaid peitis
endas ambivalentsusi. Näiteks muutusid nai
sekuju ja erinevad naiselikkuse stereotüübid
üheks oluliseks tegelaseks sovetiseerimise ja

rahvusliku eripära säilitamise võitlusrindel.
Kä Eve Annuk keskendus kultuurikonteksti
mitmekihilisusele, näidates, kuidas just soo
uurimine võiks olla vahendiks, mis süüvib
kultuuri sügavamatesse kihistustesse, aita
maks kummutada laiemas kultuuriteadvuses
püsivat stereotüüpi, mille järgi eesti kultuuri
mõistetakse soolises mõttes neutraalse või
võrdõiguslikuna. Viimases küsimuses rõhutas
Annuk nõukogude perioodi olulist ja jäävat
jälge Eesti ühiskonnas tervikuna ning kultuu
ris ja teaduses kitsamalt, illustreerides viimast
näidetega oma töökogemusest arhiivimaterja
lidega.
Teises sektsioonis keskenduti kirjanduse
küsimustele. Leena Kurvet-Käosaar Tallinna
Ülikoolist süvenes naise saatusele eesti kir
janduses ja kirjandusloos, vaadeldes lähemalt
kolme üsna erineva s(t)aatusega eesti naisau
tori, Aino Kallase, Viivi Luige ja Helga Nõu,
romaane. Samas esitas ta kä olulisi küsimusi
naise ja kirjanduse suhete kohta, näiteks: kas
soouuringud peaksid vaatlema naistegelaste
saatust eesti meeskirjanike teostes, naistege
laste saatust eesti naiskirjanike teostes või nais
kirjanike s(t)aatust eesti kirjanduses. Lõpetu
seks käis ta välja mõtte kirjutada lähitulevikus
ühistööna eesti kirjanduslugu, mille keskmes
oleksid just naisautorid. Sellisel koguteosel,
mille koostamisel võiks juurelda kä kirjandus
lugude olemuse ja positsiooni üle, oleks Kurvet-Käosaare arvates kindlasti oma koht eesti
kirjanduslugude seas. Ave Mattheus Tallinna
Ülikoolist tegi soouurimusliku sissevaate eesti
laste- ja noorsookirjandusele kui meie maail
mapildi ja eluhoiakute, sealhulgas soorollide,
olulisele mõjutajale. Peamiseks huviobjektiks
oli eesti algupärase poiste- ja tüdrukuteraamatu traditsioon. Mattheus näitas, et kuigi
meie kirjanduses kujutatud naistegelased pole
sugugi sageli allaheitlikud või muidu tüüpili
selt naiselikeks peetavate omadustega, õn meie
lasteraamatud läbi aegade propageerinud
traditsioonilise mehelikkuse ideaali. Antud

küsimuste üle õn mõtet arutleda, sest kuigi
laste- ja noorsookirjanduse areng kulgeb
paralleelselt ühiskondlike muudatustega, kir
jandus mitte ainult ei peegelda ümbritsevat
elu, vaid loob kä ise uusi tegelikkusemudeleid,
mistõttu õn tema kriitiline mõtestamine üli
malt oluline.
Kolmas sektsioon tutvustas sooperspektiivi rakendamise võimalusi ainevaldkon
dades, milles Eestis pole soouurimuslikku
traditsiooni veel välja kujunenud. Tiiu Jaago
Tartu Ülikoolist selgitas, kuidas avaldub taluühiskonna naise maailm 19. sajandi viimase
veerandi regilauludes. Varasemad uurimused
Eestis ja Soomes ning kä ettekandes käsitletud
kolme naislauliku laulud näitavad, et vanema
rahvalaulu traditsioon kõneleb esmalt kindla
piirilisest soolisest rollijaotusest ja et naise roll
kujuneb sotsiaalse hierarhia kaudu madalamalt
kõrgema staatuse suunas (laps - tüdruk - neiu
- mõrsja - minia - perenaine). Seega leiab kin
nistust väide, et regilaulud pakuvad uusi tead
misi naise enesekäsituse kohta taluühiskonnas.
Anne Kull Tartu Ülikoolist juhtis tähelepanu
soolise perspektiivi võimalustele teoloogia ja
pühakirja tõlgendamises, rõhutades vajalik
kust olla teadlik Piibli sõnumi kontekstist ja
mitte kritiseerida seda lihtsustavast tänapäeva
perspektiivist lähtudes. Kuigi Piiblis esitatakse
palju naiste ja seksuaalvähemuste kohta käi
vaid halvustavaid väiteid, pärineb sealt kä olu
line vabadusesõnum ja armastuse eetika. Kull
lõpetas ettekande üleskutsega eksperimentee
rida armastusest lähtuvate lahendustega mit
mete sotsiaalsete probleemide lahendamisel
Eesti käsu- ja keelumeelses ühiskonnas.
Neljas sektsioon oli pühendatud sooperspektiivi erinevatele kasutusvõimalustele ühis
konna uurimisel. Sotsioloog Marion Paju
mets Tallinna Ülikoolist analüüsis üht tänase
Eesti ühiskonna valuteemat, töö ja pereelu
ühildamist, keskendudes konkreetselt sellele,
milliseid diskursusi kasutavad oma valiku
õigustamiseks pered, kes õn otsustanud isa

puhkust mitte kasutada, kuigi Eesti riik õn
selleks loonud väga soodsad tingimused. Sotsiaalkonstruktivistlikust perspektiivist lähtuv
ning süvaintervjuudel põhinev analüüs näitas,
kuidas väikelaste vanemad üheskoos “normaliseerivad” traditsioonilisi soorolle ja tööjaotust
perekonnas. Meediauurija Andra Siibak Tartu
Ülikoolist süvenes soorollide konstrueerimisse
oluliseks enesepresenteerimise vahendiks
muutunud populaarses meediaportaalis rate.
ee. Enesele virtuaalset identiteeti luues rõhu
tatakse neid omadusi, mida peetakse vastassu
gupoolele olulisteks, kuid selles keskkonnas ei
puudu kä soorollide paljusus. Kuigi tähelepa
nuväärsemate neidude fotod mängivad stereotüüpiliste seksikuse ja naiseliku ilu koodidega,
õn noormeeste fotodel esindatud vastandlikud
mehetüübid traditsioonilisest hegemoonilisest maskuliinsusest kuni 21. sajandi metroseksuaalini. Diskursuseuurija Raili Põldsaar
Tartu Ülikoolist kutsus üles ühiskonna uuri
mises rohkem ära kasutama keele- ja diskursuseanalüüsi võimalusi, sest keel ja keele abil
loodud diskursused ühtaegu nii peegeldavad
ühiskonnas mingil ajahetkel käibivaid kultuu
rilisi norme ja võimusuhteid kui kä aitavad
neid luua/säilitada, “loomulikustades” teatud
ideoloogiaid ja kuulutades teisi “ebaloomuli
keks”. Põldsaar illustreeris oma väiteid näide
tega Ameerika Ühendriikide ja Eesti avalikust
ja poliitilisest diskursusest, kus seda dialektilist
suhet õn ebavõrdsete soosuhte põlistamiseks
kasutatud. Ettekande lõpus jäi kõlama soovi
tus rakendada rohkem interdistsiplinaarseid
lähenemisi, mis ühendaksid humanitaaria ja
sotsiaalia uurimisaparatuuri, mõistmaks mitmetasandilisemalt ühiskondlike protsesside
(varjatud) toimemehhanisme.
Viiendas sektsioonis anti lühiülevaade eri
nevatest soouurimuslikest projektidest. Kadri
Simm Tartu Ülikoolist kõneles Tartu Ülikooli
Eetikakeskuse egiidi all toimunud soouurimuslikust tegevusest, mis õn ulatunud kohalike ja
välisõppejõudude poolt läbi viidud õppetööst

kuni soouurimuslikku kirjandust sisaldava
raamatukogu
komplekteerimiseni.
Kairi
Talves ja Anu Laas Tartu Ülikoolist tutvustasid
enda poolt läbiviidud EL 6. Raamprogrammi
rahvusvahelise projekti “Naised teaduses ja
kõrgtehnoloogias” alla kuuluva naisteadlasi
puudutava uurimuse tulemusi, mille kohaselt
naistel õn Eesti teaduses endiselt “tõendamiskohustus”. Katrin Velbaum Tartu Ülikoolist
andis ülevaate käimasolevast EL 6. Raamprog
rammi UPGEM projekti uurimusest, mis puu
dutab teadlaste motivatsiooni füüsika erialal,
ja küsis, miks Eestis naised füüsiku elukutsest
loobuvad. Vastuseid neile olulistele küsimus
tele õn oodata lähitulevikus ning loodetavasti
aitavad need kaasa naisteadlaste igakülgsele
aktsepteerimisele teadlaskonna hulgas.
Kõikidele ettekannetele järgnes elav dis
kussioon, mis tõi esile alternatiivseid seletusvõimalusi ja uusi vaatenurki edasiseks uurimi
seks. Päeva pikkusest ja tihedusest hoolimata
ei lakanud aktiivne dialoog esinejate ja saali
vahel, mis näitas elavalt ürituse vajalikkust.
Eesti soouurijad toimivad erinevate distslipliinide raames, keskenduvad erinevatele teema
dele ja lähenevad neile erinevate teoreetiliste
ja metodoloogiliste raamistike kaudu, kuid
nad opereerivad samas mõttelises ruumis, kus
ühised diskussioonid võivad viia põnevate
avastuste ja uute lähenemisteni.
Üheks Eesti akadeemilisi soouurijaid koon
dava ja Eesti naisuurimise seisu ja positsiooni
vaagiva konverentsi korraldamise eesmärgiks
oli kindlasti plaan muuta sellised konverentsid
Eesti teadusmaastiku nähtavaks ja jätkusuutli
kuks osaks. Järgmine konverents toimub aastal
2009. Loodame, et meie ühine hääl muutub
kuuldavamaks ja et ühiste jõupingutuste abil
leiame kä suuremat aktsepteerimist teiste tea
dussuundade kõrval. Avaldame veel kord tänu
oma toetajale Avatud Eesti Fondile ja eriti
Selve Ringmaale, oma koostööpartnerile, SA
Domus Dorpatensisele ning samuti kõigile
konverentsil esinenutele.

Topeltpilgu tehnikat
omandamas
Ave Mattheus

| 1 uroopa Liidu haridus-, teadus- ja kultuu|H rikoostööprogrammid, mida Eestis koor-Ä—Vdineerib SA Archimedes, õn paljude jaoks
veel avastamata ja tundmatud nähtused, kuid
võin oma kogemuse põhjal kinnitada, et nad
pakuvad suurepärast võimalust nii oma teadmistehorisondi laiendamiseks kui kä (erialaste)
kogemuste vahetamiseks välispartneritega.
2006.-2007. aastal oli Tallinna Ülikooli võrdleva
kirjandusteaduse õppetoolil (koosseisus: Tiina
Aunin, Julia Šamarina ja allakirjutanu) võimalus
osaleda EL-i õpikoostööprogrammi Grundtvig
2 projektis “MWHV-Making Womens History
Visible” (“Muudame naisajaloo nähtavaks”),
mis, nagu pealkirigi ütleb, keskendus naisajaloo
uurimisele.

Õpikoostööprogramm Grundtvig 2 õn
suunatud täiskasvanuhariduse edendamisele
Euroopas ja selles saavad osaleda täiskasvanud
õppijaga tegelevad asutused või institutsioo
nid - raamatukogud, muuseumid, õppeasu
tused, uurimiskeskused, ühingud vms. Kuna
kõige efektiivsemalt saab õppida reisides, teiste
kogemusi vahetult nähes-kuuldes-mõtestades,
siis loobki see programm võimalusi projektipartnerite külastamiseks ja teiste vastuvõtmi
seks oma kodumaal. Selleks, et EL konkreetset
projekti rahaliselt toetaks, peab selles osalema
vähemalt kolm liikmesriiki. Meie kokku kolm
aastat väldanud naisajaloo projektis oli osavõt
jaid kaheksast riigist - Saksamaalt, Austriast,
Taanist, Hispaaniast, Kreekast, Maltalt, Islandilt
ja Eestist, kuigi mitte kõigil ei õnnestunud igal
projektiaastal toetust saada. Nii liitusime meie
projektiga alles viimasel aastal, samas kui taanlastel, hispaanlastel, kreeklastel ja islandlast ei ei
õnnestunud oma EL-i Sokratese/Archimedese
büroode kaudu viimaseks aastaks toetusrahasid
saada. Projekti lõpukonverentsil, mis peeti 2007.
aasta juulis MWHV koordineerijate juures Sak
samaal Bonnis, olid siiski kõikide riikide esinda
jad kohal, et teha kokkuvõtteid tehtust ja seada
uusi sihte tulevikuks. Selge õn see, et koostööd
naisajaloo nähtavaks tegemisel tuleb ja tahetakse
jätkata ning et tekkinud rahvusvaheline võrgus
tik pakub selleks suurepäraseid võimalusi.
Meie MWHV-projekt oli eriti huvitav just
selle poolest, et ühendas paljude elualade ini
mesi ja võimaldas tänu sellele mõista ajalugu
ning naise rolli selles väga mitmekülgselt. Sak
samaad esindas näiteks Bonnis asuv Naisajaloo
maja (Haus der Frauengeschichte), asutus, mis
eksisteerib esialgu küll vaid virtuaalselt, kuid
koondab põhiliselt varase ja eelajaloo uurimise
ning matriarhaadi-temaatikaga tegelevaid naisi.
Projektiparnerid Taanist, Ärhusis asuvast Taani
ainsast naismuusemist (www.womensmuseum.
dk) ja Islandilt, Reykjaviki Linnamuuseumist
(www.reykjavikmuseum.is) kaardistavad oma
maa naiste ajalugu. Austerlased ja maltalased

Ave Mattheus / Topeltpilgu tehnikat omandamas
tegelevad poliitilise teavitustöö ja võrdõigus
likkuse küsimustega kas riiklikes organisat
sioonides või kolmandas sektoris. Hispaanlased
Oviedo Ülikoolist ja meie, Tallinna Ülikooli
esindajad, tunneme huvi naiste rolli vastu kir
jandusloos. Tänu sellisele mitmekesisele koos
lusele tekkis ühistes vestlusringides väga viljakas
interdistsiplinaarne mõttevahetus ja erinevad
ettekanded, mida projektikohtumistel kuu
lasime, olid tõelisteks silmaringi avardajateks
Euroopa naisajaloo küsimustes. Näiteks saime
Mai tal olles teada, et sealsete koolide ajalooõ
pikutes pööratakse väga vähe tähelepanu naiste
rollile ühiskonna arengus. Austria kohtumine
oli korraldatud nii, et meil avanes võimalus
osa võtta suurest regionaalse tähtsusega kon
verentsist, mis oli tervenisti pühendatud maa
ema temaatikale. Erinevates ettekannetes avati
viljakusjumalannade tähendust religioosses,
kohamütoloogilises, kirjanduslikus ja kunsti
lises diskursuses. Lisaks toimus esimesel kahel
projektiaastal veel terve rida kohtumisi, millest
Eesti delegatsioonil kahjuks osa võtta ei õnnes
tunud, kuna liitusime programmiga hiljem.
Ent kõige huvitavamaks isiklikuks kogemu
seks, mille sain naisajalooprojektis osalemisest,
pean tutvumist nn. topeltpilgu tehnikaga, mida
tutvustasid projektipartnerid Bonni naisajaloo
majast. Topeltpilgu mõiste õn pärit ameerika
ajaloolase Joan Kelly-Gadoli 1970-ndatel aval
datud artiklist “The Doubled Vision of Feminist
Theory” (vt. J. Kelly, Women, History, and Theory,
1984, lk 51-64), kuid seda õn hiljem edasi aren
datud ja täiustatud. Saksa ajaloolaste käsitluses
viitab topeltpilk metoodilisele võimalusele mär
gata ja tõlgendada meid ümbritsevaid esemeid,
sümboleid, kultuurilisi representatsioone jms.
justkui kahekordselt. Esmane pilk vaatab ja
mõtestab ajaloolisi allikaid naiste poolt kujun
datud kontekstis ja naiste kultuuri väärtustades,
teine pilk lähtub meeste poolt rajatud ja reeg
lina kä meeste poolt reflekteeritud kontekstist.
Kahekordselt vaadates õn võimalik vastustada
traditsioonilise (patriarhaalse) ajalookäsitluse

kivistunud arusaamu või pakkuda selle kõrvale
teistsugust perspektiivi.
Ettekujutuse topeltpilgu tehnikast saab näi
teks seeläbi, kui mõtleme (lopsaka) naisekeha
kujulistele tööriistadele, anumatele, rituaalse
tele esemetele, kunstiobjektidele, mida leidub
rohkesti kä meie kultuuris, kuid millele me ei
omista erilist tähtsust. Samas õn need mate
riaalse kultuuri elemendid tihedalt seotud naise
sümbolmaailmaga, väljendades elujaatavat
ja tulevikku suunatud ürgnaiselikku tarkust.
Naiselik elukogemus, mis vastandub meheli
kule agressiivsusele ja elu eitusele (vrdl. sõja- ja
jahipidamisriistad), õn olnud keskse tähtsusega
inimühiskonna arenemisel ja edasikestmisel.
Teistsugust perspektiivi saame rakendada
kä siis, kui puutume kokku levinud sümboli
tega, näiteks maoga. Kristlikus traditsioonis õn
madu naiseliku salakavaluse, erootilise liialduse
ja pahelise patuelu võrdpilt, samal ajal aga õn
teada, et maod ja ussid õn läbi aegade olnud pal
judes kultuurides naiseliku tarkuse ja ravivõime
ning armastus- ja seksuaalenergia väljenduseks,
kandes seega positiivset tähendust. Miks muidu
esineb see loom või teda markeeriv spiraaliku
juline ja voolujooneline muster ikonograafias
nii sageli koos naisega? Madusid näeme naise
juustesse, keha, jalgade või käte ümber põimununa, aga kä lihtsalt riietel kaunistuselemendina
(nt. Meduusa jt. gorgod, nn. Willendorfi naine,
ussnaine matriarhaalsest Minose kultuurist
Kreeta saarelt jpt.).
Bonni Naisajaloo maja naised õn koosta
nud seinakalendreid, kus õn kujutatud ajaloost
tuntud naisekujusid, näiteks arheoloogilistelt
väljakaevamistelt leitud figuurikesi, koopamaalinguid või mütoloogiliste tegelaste kunstilisi
kujutisi. Kalendrid õn koostatud nii, et koos
mõne euroopalikust kultuurikontekstist pärit
kuulsa naisekuju või arhetüüpse jumalannaga
õn kõrvuti asetatud kä tema teistest kultuu
riruumidest pärit õed. Paljud neist naistest õn
ühel või teisel moel seotud maoga. Nii võib tõe
poolest rääkida üsna universaalsest sümbolist,

mis õn hilisemates tõlgendustes saanud paraku
negatiivse värvingu või jäänud hoopis tähelepa
nuta.
Naistekultuuri väärtustamise vajadus ja
topeltpilgu vältimatus sai mulle selgeks kä siis,
kui turnisin Maltal asuvate Hagar Quirni ja
Ggantija templi iidsetel varemetel ning laskusin
maa-aluse pühakojaHypogeurni salapärastesse
koobas-käikudesse. Need naisekeha kujulised
muinsused, kust õn leitud palju naisi kujuta
vat pisiplastikat (k.a. maailmakuulus “Sleeping
Lady”) ja mis õn (olnud) kaunistatud rohkete
spiraalmustritega, õn matriarhaalse kultuuri
jõulised mälestusmärgid. Maltal viibides küsi
sin endalt korduvalt: millised õn meie naisajaloo mälestusmärgid? Mida muud tean esiema
Lindast, kui et ta tassis raskeid kive kaasa kalmu
peale, varises siis suurest pingutusest kokku ja
nuttis nii kaua, kuni tema ümber tekkis terve
veekogu. Kas Toompea ja Ülemiste järv õn
ainsad märgid, mis räägivad meile siinmail
kunagi elanud tähelepanuväärsetest naistest?
Tundub, et õn viimane aeg rakendada topelpilku kä Eesti ajaloo uurimisel.
Esimesi õppetunde selles vallas võiks pak
kuda kasvõi MWHV-projekti üks juba teostu
nud tulemusi, paraleelselt saksa- ja ingliskeel
seid tekste pakkuv ning kaks korda aastas ilmuv
ajakiri Spirale der Zeit — Spiral of Time. Ajakirja
esimene, 2007. aasta suvel ilmunud number
õn pühendatud matriarhaalsetele kultuuridele,
mõned kuud tagasi lugejani jõudnud teine
väljaanne aga naise rollile kultuuridevahelise
suhtlemise protsessis ajavahemikus 3000 aastat
e.Kr kuni 14. sajandini. Ajakirjaga õn võimalik
tutvuda ja seda kä tellida ajakirja väljaandja,
Bonnis asuva Naisajaloo maja internetiaadressil
(www.hdfg.de). Põnevat ja sõna otseses mõttes
silmi avavat lugemist leidub selles küllaga, sest
kirjutajateks õn eksperdid, kes õn juba meister
likult omandanud topeltpilgu tehnika.

Lisandusi Eda Sepa
artiklile “Tuglase
“Midia” ja eesti
tegelikud naisrevo
lutsionäärid”
Elo Lindsalu

A rtiklis “Tuglase “Midia” ja eesti tege/ \ likud naisrevolutsionäärid” (Ariadne
V T.nng 2005/2006) vastustab Eda Sepp
minu arvamuse, et Midia oletatav prototüüp
oli Alma Ostra-Oinas (väitsin seda artiklis
“Nooreestlaste naiskujusid” mis ilmus 2006.
aastal kogumikus Noor-Eesti 100. Kriitilisi ja
võrdlevaid tagasivaateid, aga mitte 2001, nagu
oma viidetes ekslikult märgib E. Sepp). E. Sepa
väitel ei olnud Tuglasel eeskujuks “elavad ini
mesed, keda ta tundis, vaid kirjanduslikud
prototüübid ja kaasaegsed teooriad naiste ja
meeste olemusest” (Sepp 2005/2006, 115).
Lisaks väidab autor, et Tuglasel “sel ajal [ 1905.
a. - E. L.j naisrevolutsionääridega Tartus lähe
mat kontakti polnud” (ibid., 112).

Lugedes E. Sepa põhjalikku eesti naisre
volutsionääride tutvustust, tuleb nõustuda,
et Alma Ostra-Oinas (niisugusena, nagu teda
kaasaegsed kirjeldavad) erineb Midiast kar
dinaalselt. Kuid minu artiklis oligi tegu pelga
oletusega. Kahtlemata võis Leonid Andrejevi novell “Lugu Sergei Petrovitšist” anda
impulsse Midia kuju loomiseks ja kä Nietzsche
ning Weiningeri kirjutistest naisolemuse
kohta ei saanud Tuglas (tollal Mihkelson)
ilmselt mõjutamata jääda. Samas ei ole alust
arvata, et Tuglas 1904-1905 põrandaalustes
õpilasseltsides naisrevolutsionääridega kokku
ei puutunud. Sügisel 1904 hakkas Tuglas osa
lema Venemaa sotsiaaldemokraatliku partei
Tartu organisatsiooni põrandaaluses ringis
ning erinevate koolide õpilasi koondavas
seltsis “Ühisus” (Andresen 1968, 14). Õpilasseltsi kuulusid kä Puškini-nimelise tütarlaste
gümnaasiumi ja Treffneri gümnaasiumi, kus
Tuglas õppis aastatel 1904-1905, õpilased.
Kä Aleksander Looring kirjutab 1903. aastal
moodustunud õpilasringist, “kes tundis enam
huvi poliitiliste, majanduslikkude ja sotsiaal
sete küsimuste vastu. Sellesse rühmitusse kuu
lusid August Rei, Alma Ostra, Karl Ast, Villem
Maasik jt. Hiljem liitusid sinna kä mõned
Noor-Eesti asutajad, nagu Tuglas ja Nikolai
Köstner. [—] See õpilasring andis välja palju
revolutsioonilisi lendlehti ja pilkepilte, alul
paljundati neid hektograafil, kuid 1905. a.
kevadel toodi A. Rei poolt Peterburist juurde
veel mimeograaf ja lõpuks koostati koguni
väike käsitrükikoda” (Looring 1936, 289). A.
Ostra-Oinas meenutab oma artiklis “Jooni
revolutsioonilisest tegevusest” järgmist: “Vene
üliõpilastega puutusime kokku Peterburi tän.
asuvas ühingus “Societas”. Seal peeti kõnesid
revolutsioonilistel teemadel” (Ostra-Oinas
1932,60). Tuglas mainib samuti oma noorusmälestustes salatrükikoda, mis asus vene üli
õpilasseltsi “Societase” korteri tagumises toas
(Tuglas 1990, 113). Seal trükiti muuhulgas kä
väga populaarseks saanud revolutsiooniline

laulik, kuhu Tuglas olevat tõlkinud mitu
laulu, millest enim tunti “Julgesti, vennad,
nüüd tööle” (Tuglas 1990, 113; Looring 1936,
289). Et tegutseti illegaalselt, olid kõigil õpi
lastel hüüdnimed. “Tuglas kandis Academia
Treffneriana õpilasena nime “Akadeemik””
(Looring 1936, 289). Tõenäoliselt sai Tuglas
nii tolles väikeses trükikojas kui kä teistes salakorterites tihti kokku mitmete Tartu nais- ja
meesrevolutsionääridega. Nii mäletab Eduard
Hanko Lille tänaval koos käinud Adele Ruttikut ja Alma Ostrat ning vendasid Aste ja Tuglast (Hanko 1932, 76). Karl Türna meenutab
1905. aastat Tartu-päevilt: “oli kujunenud eri
line piduõhtute tüüp. Harilikule pidukavale
järgnes enamasti tantsu asemel revolutsiooni
lisi kõnesid, samas levitati lendlehti ja lauldi
revolutsioonilisi laule. [—] Ühel seesugusel
pidul Tuglas õpetas meile laulu: “Kord elasid
kolm tagurlast...”, kelleks osutusid Tõnisson,
Hünerson ja Hanko” (Türna 1932, 73).
Lilli Ibrus märgib, et kevadel 1905 oli tema
üüritoas väike salatrükikoda, kus öösiti trü
kiti lendlehti (Sepp 2005/2006, 117). Tuglas
meenutab, et 1904. aastal ja 1905. aasta talvel
ja kevadel võttis ta osa põrandaalustest üritus
test ja toimetas õhtuti “konspiratiivseid asju”
(Tuglas 1990, 87, 91), kuna suurema osa 1905.
a. suvest ja sügisest - pärast põhjalikke läbiot
simisi ja vangistamiskäsku - veetis ta põranda
all, peamiselt Valgas raamatukaupmees F. Kar
lsoni pool (Tuglas 1990, 104-105). Samal suvel
sõitis Tuglas nii üksi kui koos Karl Astiga kihutuskoosolekuile Lõuna-Tartumaale: Pangodisse,
Randu jm. ning sügisel toimetas koguteost
“Võitluse päivil”1 (Tuglas 1990, 114). Lisaks
valmisid tal revolutsiooniromantikat kajasta
vad novellid “Oma päikese poole” ja “Jumala
saar”.
Looring märgib, et sandarmivalitsuse sala
jase valve alla sattus Tuglas juba 1905. aasta
esimesel poolel (polkovnik Volkovi saadetud
aruandes 9. jaanuarist 1906 sisaldub nimekiri
valve alla võetud isikutest). Selles nimekirjas

seisvad eestlased õn jagatud kolme rühma anarhistliku voolu esindajad, “WSDTP Tartu
grupe” ja äärmise revolutsioonilise sihiga
isikud. Kokku õn seal nimetatud 23 isikut.
Millegipärast õn Friedebert Mihkelson ase
tatud nii esimesse kui teise rühma (Looring
1936, 290; vt. kä Tuglas 1990, 102). 27.-29.
novembril 1905 võttis Tuglas osa kä üle-eestilisest rahvaasemike kongressist registreeri
tud saadikuna nr. 765 kui VSDTP vähemlaste
organisatsiooni esindaja. Kongressi lõhenedes
liitus Tuglas radikaalsema tiivaga, nn. aulakoosolekuga (Tuglas 1990, 114-115; Looring
1936,290).
Kuigi noor Tuglas ei olnud kirjandushuvilise
ja loomingule keskenduvana ilmselt nii pühen
dunud parteiaktivist kui mõned teised, ei võinud
naisrevolutsionäärid, kelle tegevust E. Sepp tut
vustab, talle täiesti tundmata olla. Iseküsimus
õn, miks nimetatud naised (Alma Ostra-Oinas,
Lilli Ibrus, Marta Lepp jt.) oma 1931. ja 1932.
aastal ilmunud mälestusteostes Tuglast ei maini
(E. Sepa väitel). Ei ole võimatu, et “Midias” esi
tatud naisrevolutsionääri kuju neid solvas ja
nad välistasid tahtlikult Tuglase nime. Võimalik
õn kä Tuglase-poolne antipaatia, mis iseloo
mustas tema suhteid kä mõne meesautoriga (nt.
Tammsaare tõrjumine, hävitav kriitika Vilde ja
Petersoni pihta 1909. aastal jms.)2. See kõik ei
anna alust järelduseks, et Tuglas ei tuginenud
Midia modelleerimisel mingilgi määral ühelegi
elavale naisele. Samanimeline tütarlaps esineb
kä Tuglase vestes “Kahel pool seina” (kirjutatud
1906. aastal Peterburis), kus noored mässajad
trükivad jõuluõhtul oma salakorteris lend
lehti, taustaks õhukese vaheseina tagant kostuv
jõulumuusika ja naabrite perekonnaidüll.
Veste lõpeb seltskonna arreteerimisega, pääseb
üksnes Midia, kes Felixi “tähtsa käigu” enda
peale võttis, (vt. Tuglas 1913, 132-146) Võib
olla õn tegu koondportreega, kelles õn ühen
datud mitme algkuju jooni, sh. mõne Tuglase
tutvusringkonda kuuluva eestlanna omi. Midia
meenutab oma “närvliku ägeduse” füüsilise

Foorum
nõrkuse, puuduliku hariduse, segaste mõtete,
raske talupoegliku mineviku ja vastamata (ühe
poolse) armastusega hoopis Marie Heibergi
(vt. Visnapuu 1951,232-235). Tuglas redigeeris
kä Heibergi esimest luulekogu ja andis sellele
sobiva pealkirja “Murelapse laulud” (1906).
E. Sepp heidab kirjanikule ette, et “naisrevolutsionääri stereotüüp, mida “Midia” tekstuaalne jutustaja lugejatele kirjeldab, ei vasta
tegelikkudele naistele” (Sepp 2005/2006, 113).
Kuid kas ikka õn tegu naisrevolutsionääri
stereotüübiga? Ei ole kuigi usutav, et Midia
kujutaks endast kinnistunud seoste kogumit
naisrevolutsionääridest, eriti mitte eesti kir
janduses 1907. aastal.3 Liiati ei pea kunst ega
kirjandus üksnes ja alati peegeldama elute
gelikkust ega vahendama üks-üheselt tõelisi
isikuid, “päris naisi” - see oleks juba vulgari
seeriv lähenemine.
Ei saa kä nõustuda väitega, et Midia oli
“rumal” naine (Sepp 2005/2006, 117). Kuigi
tekstuaalne jutustaja kirjeldab teda kui “väi
kest ja rumalat”, võib see väljendada kä Midia
endapilti - tema alaväärsuskompleks õn novel
lis küll selgelt välja toodud. Jälgides tähelepa
nelikult ta arutluskäike, tuleb tõdeda, et Midia
õn mõtlemisvõimeline, analüüsib realistlikult
oma eeldusi ja võimeid - ei hinda end üle ega
ehita asjata õhulosse - ja leiab, et optimaalne
õn edasi minna Felixi kõrval, mitte üksi staaritsedes ja domineerides.
Lõpuks parandaksin veel vigase sinisukamääratluse. Nimelt tuletab E. Sepp mõiste
tähenduse mõnede sotsiaaldemokraatlikku
liikumisse kuuluvate Tartu (peamiselt Puš
kin! gümnaasiumi) tütarlaste moest lõigata
juuksed lühikeseks ja riietuda lihtsalt, tumedavärvilistesse seelikutesse - “sellest tulene
vadki mõisted “sinisukad” ja “pruunseelikud”” (Sepp 2005/2006, 113). Tegemist õn
saksa tõlkelaenuga Blaustrumpf > ‘sinisukk’.
A. Saareste annab sinisuka vasteks ‘naiskirja
nik’ (hlv.) (Saareste 1958, 1276). Wiedemanni
sõnaraamat pakub väljendi “sinised sukad

kandma” vasteks sks. stolzieren ‘kõrgilt sam
muma’. Mõiste pärineb XV sajandil Veneetsias
asutatud erudeeritud meeste ja naiste klubist,
mille vapil olid sinised sukad, vastandudes
aristokraatsete meeste kohustuslikele valge
tele või mustadele siidisukkadele. Sama ideed
rakendati Pariisis 1590. aastal asutatud klubis
Bas-bleu, mille omakorda võttis üle kirjanduse
ja kunsti patroon Elizabeth Montagu, kes lõi
Londonis kirjandusklubi (Bluestocking Circle
tegutses 1738-1785), pakkudes alternatiivi
tavapärastele klubilistele seltskonnamängu
dele.

1

2

3

Noor-Eesti I album seisis tsensuuris ligi 9 kuud ja
ilmus 14. juulil; Tuglas aitas seda tellijaile laiali saata
(Andresen 1968,14; Tuglas 1990,101).
Tuglas olevat lubanud Bernhard Linde kohtusse
kaevata, kuna too nimetas Tammsaaret Noor-Eesti
ajastu suurimaks proosakirjanikuks; samuti tegi
Tuglas maha Tammsaare stiili ja inimesekujutuse
teoses A. H. Tammsaare. Kriitiline essee, mis ilmus
1918 (Linde 2007,81,85). Vilde ja Petersoni loomin
gut materdas ta ülekohtuselt essees “Eduard Vilde ja
Ernst Peterson” (vt. Tuglas 1909,61-105).
Stereotüüp tähistab kinnistunud seoste kogumit või
kivinenud väärtushinnanguid (Võõrsõnastik 2005).
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kapist väljas
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amal ajal kui naine õn alati ja väärama^^tult sooline, s.t. naine, õn meest harjutud
pidama “neutraalseks” inimeseks. Sellest
tuleneb siiani käibiv harjumus arvata, et kui
räägitakse sooprobleemidest, siis puudutab see
eelkõige naisi. Soouuringutes õn tõesti aktiiv
semalt tegeletud naiste kui rõhutuma soo olu
korra analüüsimisega, kuid üha selgemalt õn
sõnastatud teadmine, et soolisus õn suhestatud
mõiste, milles mehelikkus ja naiselikkus toi
mivad üheskoos, loomaks normatiivseid aru
saamu soosuhete korraldusest kui ühest ühis
konna alustalast ning et selles korralduses, mis
annab mehele rohkem võimu, õn paljugi, mis
kä meestele laastavalt mõjub. Selleks, et mõista
ühiskonda tervikuna, peame paremini mõistma
kä meeste soolisust, seda, kuidas see annab
mõnedele meestele võimu naiste ja teiste meeste
üle ning kuidas see õn seotud laiemate poliiti
liste struktuuridega (vt. lähemalt selles numbris
avaldatud R. Connelli artiklist).

Kui läänemaailmas õn mehe soolisus juba
saamas üldiselt omaksvõetud tõeks, siis Eestis
astume selles suunas alles esimesi samme. Kuigi
me ei saa kiidelda just rikkaliku naisuurimust
või feminismi puudutava kirjanduse riiuliga, õn
mehi sooliste olenditena käsitlevate materjalide
valik veelgi kasinam. Kui jätta kõrvale akadee
milised uurimistööd, mille lugejatering kipub
alati kitsaks jääma, siis vaatab meile vastu üsna
hõre maastik. Üheks hüüdjaks hääleks kõrbes
õn eesti autorite poolt koostatud õhuke kogu
mik Mees muutuvas maailmas (2000). Enim
tähelepanu õn varem ilmunust ehk pälvinud
mütopoeetilise meesliikumise piibel, rohkem
eneseabi valdkonda kuuluv Robert Bly Ürgmees
(2002) ja tuntud prantsuse teoreetiku Pierre
Bourdieu’ Meeste domineerimine (2005). Seda
tervitavam õn mitmete mehi ja mehelikkusi
puudutavate publikatsioonide avaldamine sellel
aastal. Nende diapasoon ulatub ajakirjandusli
kust teaduslikuni: mõttelise skaala ühes otsas
õn hegemoonilist maskuliinsust vaimukalt
dekonstrueeriv meesteajakiri Jobu, teises meeste
teaduslikule uurimisele eestikeelseid abistavaid
lähtekohti loov Mees sotsiaaluuringu subjektina.
Nende kahe vahele mahub mehi puudutavate
mõtiskluste kogumik Mees ja Eesti. Tegu õn
eripalgeliste ja erinevate eesmärkidega teos
tega, mis loodetavasti aitavad algatada laiemat
debatti mehelikkuse üle meie ühiskonnas, mis
lähtuks kriitilisest mõtlemisest ja mitte pelgalt
stereotüüparusaamadest, nagu meil kahjuks
tihti kipub tavaks olema.
Kogumik Mees sotsiaaluuringu subjektina
pakub sellise diskussiooni tekitamiseks akadee
milist tuge. Sissejuhatavas peatükis annab Helen
Biin lühiülevaate meesuuringute kujunemisest,
eriti selle seosest üldiste arengutega sotsiaaltea
dustes, aitamaks mõista, miks peaks sellele uuri
missuunale Eestiski rohkem tähelepanu pöörama.
Meeldiv õn näha, et lisaks tüüpilistele angloameerika soouuringute klassikutele (Kimmel,
Connell, Hearn) viidatakse kä meile kultuuriliselt
lähemale Põhjamaade kogemusele.

Kui Biini ülevaade õn pigem taustaloova
tähendusega, siis Judith Strömpli artikkel,
mis tutvustab meesuuringutes kasutatavaid
meetodeid, õn selgelt rakenduslik. Autor
kaardistab selgelt paradigmade vahetumist
sotsiaalteadustes ning seda, kuidas need
õn muutnud meesuurimise metoodikat ja
uurimisküsimusi. Meesuurimine õn aseta
tud orgaaniliselt laiemasse sotsiaalteaduste
arengu konteksti kui üks võimalik ühiskonna
uurimise viis. Pean eriti oluliseks autori kriiti
list suhestumist materjaliga. Näiteks tutvusta
des soovitusi, mida õn tehtud meessubjektide
uurimiseks, mainib ta väga tabavalt, et sellised
soovitused aitavad taastoota traditsioonilist
mehelikkust ja seega muudavad mõnevõrra
küsitavaks sel teel saadud uurimistulemused.
Kindlasti peaks see tekst aitama valida metoo
dikat meesuurimuslike - ja tegelikult laiemalt
soouurimuslike - tööde läbiviimiseks sot
siaalteadustes.
Kogumiku teise poole moodustavad artik
lid, mis käsitlevad konkreetseid Eestis läbi
viidud uurimusi, millel õn meesuurimuslik dimensioon. Vaadeldud õn eelkõige pri
vaatsfääri, mis peajaolt läbi avaliku tegevuse
identifitseeritud meeste puhul tihti unarusse
jääb. Agnes Alvela artikkel noorte seksuaalkäitumisest õn pühendatud väga intrigeerivale
teemale, kuid tervikmulje tekstist jääb mõne
võrra kahetiseks. Väga teretulnud õn autori
väide, et sugusid tuleb uurida koos, sest soo
lisust ja seksuaalsust konstrueeritakse tüüpili
selt just vastassugupoolest tõukudes. Esitatud
õn põnevaid andmeid ning soovitusi. Paraku
jääb artiklist endast ebaühtlane mulje, sest
seotud õn mitmeid eesmärke, millest kõik ei
leia teostamist või vähemalt ammendavat läbikirjutamist. Näiteks oodanuks süvendatumat
analüüsi noormeeste mehelikkuse konstruee
rimise kohta (nii enese kui partnerite poolt),
samuti, arvestades autori enese teemapüstitust, pilguheitu sellele, millist rolli mängivad
selles erinevad naiselikkused.

Dagmar Kutsari artikkel isadusest aitab
mõista, kuidas see sageli leivateenimise kõrval
marginaalseks peetud mehelikkuse aspekt õn
uuenenud ja sotsiaalteadustes väärtustamist
leidnud. Laia konteksti loomine õn meie olu
korras vajalik, kuigi üllatavalt õn selles tekstis
lisaks rahvusvahelisele teaduspagasile kasuta
tud viiteid allikatele, nagu perekonnaõpetuse
õpik või noortele vanematele suunatud aimekirjandus. Õn aga tore, et artikkel ei piirdu
järeldusega, et antud valdkond õn meil alles
lapsekingades, vaid juhib tähelepanu konk
reetsetele, alles oma uurijateed alustavate
noorte eesti uurijate töödele.
Teose praktilise rakenduse osa peamine
eesmärk näib olevat eelkõige teadvustada
mehe identiteedi siiani väheuuritud tahke.
Näiteks Olev Poolametsa artiklis vormub tekst
läbikaalutud programmilisteks ettepaneku
teks selle kohta, millele peaks uurimuslikul ja
ühiskondlikul tasandil tähelepanu pöörama.
Tegu õn väärtusliku initsiatiiviga, millel loo
detavasti õn kä praktilisi tulemeid.
Arvestades kogumiku n.-ö. teedrajavat
funktsiooni, oleks ehk võinud teha lühikese
ülevaate sellest, milliseid uuringuid õn Eestis
juba tehtud. Kä oleks tahtnud näha selgemat
raamivat selgitust selle kohta, kuidas kogu
miku artiklid üksteist toetavad. Kui esimesed
kaks õn tihedalt omavahel seotud, siis raa
matu teine pool muutub hajusamaks. Samuti
jääb mõnevõrra ebaselgeks teose sihtgrupp
- kui kogumiku esimese poole puhul õn sel
leks ilmselt teadlaskond, siis teine pool, kus õn
ridamisi viiteid koolitusprogrammidele, pais
tab kõnetavat pigem “tavakodanikku”. Kuigi
üks lähenemine ei välista teist, jätab praegune
tulem mõnevõrra ebaühtlase mulje.
Need paar märkust ei vähenda teose kaalu
või positiivset üldmuljet. Kä järgnev kom
mentaar õn sõbralik mõttearendus, mitte krii
tika. Teose pealkirjast tuleneb üks mõnevõrra
kurioosne fenomen. Kuigi seal esinev sõna
“subjekt” õn sotsiaalteaduses laialt kasutatav

termin, mis tähistab uuritavaid inimesi, taas
loob see pilti, mille kohaselt mees õn subjekt
ja mitte objekt. Tahtmatult tekib tunne, et kä
mehelikkusi (kriitiliselt) uurima kutsuv teos ei
aseta meest passiivse uuritava rolli ja jätab talle
kä selles kontekstis aktiivse teguvõimu. Taht
mata kuidagi kahtluse alla seada mehe subjektsust, loodan, et selle raamatu abil annab
meie teadusmaastikul ehk rohkem edenev dis
kussioon mehe rollide üle ühiskonnas mehele
vabaduse olla nii subjekt kui objekt.
Sellele pigem akadeemilise suunitlusega
teosele pakub selgelt kontrasti raamatuke
pealkirjaga Mees ja Eesti. Tegu õn äärmiselt
heterogeense kogumikuga nii autorite nimis
tult (mis ulatub Mart Sörgist Tarmo Leina
tammeni, Laine Jänesest Doris Karevani) kui
kä nende lähenemiselt mehelikkusele. See ongi
antud kogumiku eesmärk, sest siin õn trükitud
vaid valik meesteportaalis mees.eu (kus lisaks
nädala naise ja autode teemale käsitletakse
kä tervist, suhteid, toidutegemist ja muidki
meeste puhul vähemtraditsiooniliseks peeta
vaid teemasid) kättesaadavast samale teemale
pühendatud materjalist. Eeldatavasti õn kri
teeriumiks olnud autorite tuntus. Selle tekstide
jada lugeja ei saa terviklikku pilti sellest, mil
liseks peetakse mehe rolle tänases Eestis, sest
teoses napib analüütilist ja kriitilist mõtlemist
või katseid asetada mehelikkust puudutavat
laiematesse kategooriatesse (kui ehk välja jätta
Maimu Bergi, Jaan Kaplinski, Doris Kareva
või Mart Laari tekstid, kus üritatakse minna
stereotüüpide juurest huvitavamale territoo
riumile). Sellise analüütilise perspektiivi puu
dumist ei saa tegelikult üksikautoritele ette
heita, sest kõik õn kirjutanud oma maailma
vaatest lähtuvalt seda, mida oluliseks peavad.
Näha õn väga erinevaid süvenemisastmeid.
Küll aga oleks oodanud, et kogumiku autorid
varustavad teksti omapoolse sissejuhatusega,
mis selgitaks, kuidas leiti autorid, süstemati
seeriks nende arvamusi ja teeks üldistusi selle
kohta, milline õn siis selle Eestis ühiskonna

valimi suhtumine mehelikkus(t)esse. Ilma
raamiva seletuseta avaneb lugeja ees suhteli
selt kaootiline lärmakas turuplats, kus hääled
räägivad läbisegi ja tihti mitte samast asjast.
Kuna meil õn meeste kohta kirjutatut nii vähe,
siis õn igal ilmunud teosel oluline roll ja õn
kahju, kui mingi potentsiaal jääb täielikult ära
kasutamata. Siin jäävad põnevad mehelikkust
puudutavad narratiivid analüüsi ootama.
Seega pakub raamat mingis mõttes vägagi
huvitavat toormaterjali uurijale, kes sooviks
vaadelda meie ühiskonnas käibivaid mõttemalle ja -stampe. Hoolimata autorite laiast
ringist õn üllatav, et enamik neist õn otsus
tanud jääda stereotüüpide mugavale mänguväljakule. Mõnda ehk kohustab konserva
tiivsuseks ametikoht (nt. EELK peapiiskoppi
Andres Põderit) või valitud enesekuvand (nt.
ennast eesti “valvešovinistiks“ kuulutanud
Priit Pulleritsu). Mõnes kohas õn stereotüü
pide kasutamine viidud tasandile, kus see
tundub peaaegu paroodilisena. Mida arvata
seisukohast, et kapsa söömine kuulutab eesti
mehe hukku, sest “loodus õn seädud nii, et
olemaks mehelik - mis tähendab kä sitkust ja
suutlikkust naist kaitsta - tuleb paratamatult
liha süüa” (lk. 26)?
Sellest tsitaadist koorub välja kaks kogu
mikus domineerivat suunda. Üks neist õn
Eestis laiemaltki lokkav essentsialism ehk siis
pseudoteaduslik
bioloogilis-deterministlik
mõtlemine, mis kasutab tänapäeva inimühis
konna mõtestamiseks kas paralleele ürgajaga
või siis antropomorfiseerivatest loodusfilmi
dest ammendatud teadmisi loomade käitumi
sest. Teiseks läbivaks jooneks õn arusaam, et
mehelikkusest õn võimalik rääkida ainsuses
kui millestki monoliitsest, universaalsest ja
normatiivsest. Ei näida teadvustatavat mitte
ainult seda, et soorollid õn paljuski sotsiaalselt
ja kultuuriliselt konstrueeritud, vaid kä seda, et
meid ümbritsevas keskkonnas näeme iga päev
väga erinevaid mehelikkusi, kaasa arvatud siin
kogumikus kirjutavate meeste endi seas. Jah,

õn olemas hegemooniline maskuliinsus, ideaal,
mida ühiskond mingil ajahetkel väärtustab
(kelle võrdkujuks täna õn vist edukas ärimees?),
kuid sellele mittevastamine ei tee meest veel
mittemehelikuks - tegu õn lihtsalt teistsuguste
mehelikkustega, olgu nende esindajaks kas isa
puhkuse võtnud mees või materialistlikule maa
ilmavaatele selja pööranud intellektuaal. Nad ei
ole “ebaõnnestunud mehed”, vaid mehed, kes
õn valinud oma mehelikkuse väljendamiseks
alternatiivse ja austust vääriva - tihti suurt sit
kust ja tugevust nõudva — viisi, keskendudes
mehe sotsiaalse eksistentsi elementidele, mis õn
siiani meie “kõvasid väärtusi” ületähtsustavas
ühiskonnas marginaalseks jäänud.
Kuna raamatus kirjutavad mehed esindavad
erinevaid mehelikkuse vorme (kuigi nad kõik
õn pigem ühiskonnas edukad ja seega hegemoonilise maskuliinsuse dividendi sissekasseerivad isikud), oleks lootnud leida rohkem viiteid
mehelike rollide paljususele. Enesereflektiivsust
jääb kogu teoses vajaka. Nii kasutatakse mees
test rääkides kas otseselt või kaudselt enamasti
asesõnu “ta/nemad”, mitte “mina/meie”. Võib
olla õn selle taga meie ühiskonnas käibiv normmõtlemine, mis sunnib meest kaitsma end
verbaalse raudrüüga ja oma “puudustest” vai
kima. Kummastav õn, et elame ühiskonnas, kus
intelligentsed autorid peavad vajalikuks rõhu
tada iseenesestmõistetavaid tõdesid, nagu näi
teks, et mees võib olla naise parim sõber. Sama
kurvastav õn näha müütilist “feminismitonti”
kelle esilemanamine annab mugava vabanduse
kriitilisest analüüsist loobumiseks. Kohalike
feministide leegionid, kes õn eesti mehe väide
tavalt lämmatanud, õn nagu lumeinimene või
ufod, kellest palju räägitakse, kuid keda keegi
näinud pole. Eriti mõtlemapanev, et seda peab
vajalikuks teha ühiskonnas respekteeritud
naine, jättes tähelepanuta selle, et riikides, kus
õn tugev feministlik traditsioon, õn millegipä
rast mitte ainult kõrgem iive, vaid kä madalam
meeste suremus. Paraku näib nii mõnegi autori
peas valitsevat arusaam, et sugudevahelisi suh

teid saab kujutada vaid sõjametafoori kaudu.
Ju toidab seda arusaama meil kahjuks endi
selt valitsev sotsiaaldarvinistlik ideoloogia, mis
näeb ühiskonda olelusvõitluse väljana, kus ellu
jääb vaid tugevam. Paraku ei soodusta selline
ühiskond kriitilist mõtiskelu selle üle, kuidas
muuta meie meeste ja naiste kooseksisteerimist
harmoonilisemaks, tagamaks meie ühiskonna
järelkasvu ja paremat elukvaliteeti.
Seega kutsub raamat Mees ja Eesti siiski
järele mõtlema mitte ainult eesti mehe, vaid
kä meie ühiskonna väärtushinnangute üle
laiemalt. Tahaks loota, et mehed, kes esinda
vad mehelikkusi, mille hääl selles kogumikus
esile ei tulnud, saavad siit inspiratsiooni n.-ö.
kapist välja tulemiseks ja kä oma kogemusest
kirjutamiseks, laiendades selle kaudu meie aru
saama sellest, et inimeseks - olgu siis meheks
või naiseks - olemine õn mitmekesine ja et see
mitmekesisus rikastab ühiskonda. Ülaltoodud
kriitikast hoolimata õn tegu tänuväärt initsia
tiiviga kutsuda mehi (ja kä meeste kõrval ela
vaid naisi) meheks olemise üle järele mõtlema
ning, vähemalt potentsiaalselt, andma eluõigust
teistsugustele variantidele üheülbalise ja ennast
hävitava mehelikkuse kõrval. Ilma sellise palju
suste esiletoomiseta ei pääse me kuidagi stereo
tüüpide mugavast maailmast, mis välistab meid
ümbritseva reaalsuse kriitilise analüüsi. Loodan,
et hoolimata oma väikesest mahust aitavad
antud raamatud tekitada laiemat mõtesta
tud ja argumenteeritud arutelu mehelikkuste
ja soosuhete üle, mida meie ühiskond juba
ammu vajab.
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T"õib julgelt öelda, et kui Eestis ilmub
raamat poliitikast, siis esiteks toimub see
V enne valimisi ja teiseks tõstetakse esile
ühe mehe suurt panust meie iseseisvusele ning
arengule. Eesti Vabariigi naisministrid väärib
tähelepanu juba ainuüksi sellepärast, et tegu ei
ole mõne meespoliitiku isikliku kampaaniaraamatuga. Veelgi enam, meie kesisel politoloogiaja poliitikateoste maastikul õn värskendav, kui
raamatu eesmärgiks õn subjektiivse kirjelduse
asemel seatud uurivad küsimused. Miks naisi
õn poliitikas vähem kui mehi? Kas ja kuidas
õn aja jooksul muutunud suhtumine naistesse
poliitikas? Saab vaid rõõmustada, et seda raa
matut üldse tegema hakati.
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Hoopis teine küsimus õn minu jaoks raa
matu teostus. Eesti Vabariigi naisministrid ei
moodusta tervikut: see õn omavahel sidustamata katkete kogum. Raamat algab referatiivse
kirjandusülevaatega lääne teooriatest naistest
poliitikas ja sellele järgneb neli lühikest esseed
tuntud eesti feministidelt. Ülejäänud ning
mahukama osa moodustavad usutlused Eesti
naisministrite ja poliitika tipus olevate naistega.
Puudub aga seoste loomine eri autorite vahel
ning kohati tundub, et Tiina Raitviiru ja Liisa
Vaski tekstid isegi dubleerivad üksteist. Siin
juures õn raamatu kõige suuremaks puuduseks
intervjuude täielik sidustamatus teiste teksti
dega.
Kui ma Eesti Vabariigi naisministrid kätte
võtsin, kujutasin ette, et neid 19 intervjuud
ikkagi analüüsitakse: mida siis ikka räägivad
meile edukad naispoliitikud, kas ja kuidas
näevad nemad sissejuhatuse poolt tõstatatud
probleeme? Toimetajad ja kirjutajad oleks pida
nud ära märkima, et pea ükski usutletud naistest
ei pidanud end feministiks ja olid sookvootide
vastu! Olen kindel, et mõned neist vestlustest
õn väga unikaalsed ning raskesti kättesaadavad
(Vigdis Finnbogadöttir, Vaira Vike-Freiberga ja
Riitta Uosukainen) ja seda raskem õn mõista,
miks raamat õn nii poolikuks jäetud.
Lugedes läbi need usutlused, mõistan osati
analüüsi puudumise põhjuseid. Intervjuud olid
selleks liiga nõrgad. Arutlusteemad ja küsimu
sed olid just sellised, mida võiks lugeda naistele
mõeldud ajakirjadest Eesti Näme või Pere ja
Kodu. Igal teemal õn oma koht. Muusikaõpingud või lapsepõlvemälestused ei kuulu paksude
kaante vahele eesmärgiga uurida ja analüüsida
naisi poliitikas. Tõstaksin aga esile Külli-Riin
Tigassoni intervjuud Marju Lauristini ja Liina
Tõnissoniga, mis keskenduvad ikkagi teemale
ning õn seetõttu omaette väärtuseks.
Tahaksin peatuda kä Liisa Vaski sissejuhata
val tekstil raamatu alguses. Põhimõtteliselt õn
hea, et keegi õn võtnud vaevaks panna kokku
kirjandusülevaate sootemaatikast politoloogias.

See võiks hästi sobida keskkooliõpilastele või
politoloogiavõõrale inimesele esimeseks sis
sejuhatuseks antud teemasse. Ülikoolis kasu
tamiseks või politoloogiat rohkem tundva
isiku jaoks jääb see nõrgaks ja liiga kirjelda
vaks. Silma paistavad faktivead ja autori enese
vähene kursisolek mõnede küsimustega.
Naiste parlamenti valimist soodustava
poliitilise institutsioonina toob Liisa Vask esile
mitmeparteisüsteemi (lk. 22). See pole päris
vale, kuid mitte kä õige. Mitmeparteisüsteem
õn ise seotud proportsionaalse valmissüsteemiga ning viimane õn see, mida valdavalt
peetakse naiste ja kä vähemuste esindatuse
mõjutajaks. Proportsionaalsetes süsteemides
pääseb ühest valimispiirkonnast parlamenti
mitu inimest ja seega õn kä erakondadel põh
just esitada mitu kandidaati. Kandidaatide
arvu suurenemine tähendab aga seda, et naisi
(ja vähemuste esindajaid) satub nii nimekirja
kui kä valitute sekka rohkem, samas kui enamussüsteemides pääseb piirkonnast parla
menti vaid üks inimene ja kä erakonnal õn
kõige kasulikum seada üles ainult üks kandi
daat. Sellises olukorras üritavad erakonnad
esitada kandidaadi, kes oleks kõigile valijaile
võimalikult vastuvõetav. Paraku tähendab see
enamasti mehe kandidaadiks seadmist.
Veel toob Liisa Vask naisi toetavate teguri
tena välja valimiskünnise kasutamist (lk. 27),
kinniseid parteinimekirju (lk. 27) ning nime
kirjade koostamist erakonna juhtkonna poolt
(lk. 42). Ühtegi ülalmainitust ei saa pidada
otseselt naisi toetavaks teguriks. Lisaks õn vii
masel kahel kä teatud ebademokraatlik kallak.
Künnis mõjutab parteide arvu ning regionaal
sete erakondade valituks osutumist, kuid ei
puuduta naiste esindatust. Kinnised nimekir
jad ning tsentraliseeritud erakondlikud otsu
sed soodustavad naisi ainult siis, kui erakonna
juhtkonnal õn selleks soovi.
Eesti feministide seas, nagu kä selles raa
matus, õn levinud meie valimissüsteemi ning
eriti nimekirjade kritiseerimine. Naised pan

nakse nimekirjade tagumisse otsa, kus nad
koguvad hääli tipus olevatele meestele, aga
kehva asetuse tõttu järjekorras naised ise par
lamenti ei saa. Esiteks, Riigikogu valimisnime
kirjadest rääkides tuleb lugejale ja kä endale
selgeks teha, kas õn tegu piirkondliku või üle
riikliku nimekirjaga. Tihti jäetakse see täpsus
tamata (näiteks lk. 21). Piirkondlik valimisni
mekiri õn lahtine ehk Riigikokku pääsemise
alus õn saadud häälte arv, mitte kandidaadi
järjekorranumber. Üleriigiline nimekiri õn
aga kinnine ning seal tuleb mängu kandidaadi
järjekorranumbri mõju valituks osutumisele.
Teiseks, enamus Riigikogu kohti jagatakse
ringkondades (2003. aastal 74% ja 2007. aastal
75% kohtadest) ehk häälte, mitte nimekirja
järjestuse alusel. Seega 3/4 kohtade puhul ei
ole naise asukoht nimekirjas teda parlamenti
pääsemisel takistanud. Veelgi enam, võrreldes
üleriigiliste (st. kinniste) nimekirjade kaudu
valituks osutunud naiste ja meeste osakaalu,
märkame, et nii 2003. kui 2007. aastal oli naisi
neis 27%, ringkondades aga 24%. Seega prot
sentuaalselt pääseb rohkem naisi parlamenti
tänu oma järjekorranumbrile üleriigilises
nimekirjas kui häälte alusel ümberjärjestatüd
ringkonnanimekirjades. Milleks siis nimekirju
kritiseerida?
Eesti valimissüsteem õn liiga keeruline
ning kaugel ideaalsest, kuid see ei ole oma
loomult naisi diskrimineeriv. Kä ei ole naiste
diskrimineerimisega seostatav Margit Sarve
poolt välja toodud valimisnimekirjade pikkust
reguleerinud seaduse muudatus aastast 2003
(lk. 61). Milline õn siin see diskrimineeriv
mehhanism? Tulenevalt sellest seadusemuu
datusest ei muutunud naiste esindatus Riigi
kogus kehvemaks. Usutluses Anneli Ammasele annab Siiri Oviir justkui mõista, et 2006.
aasta presidendivalimistel rikuti seadust, kui
valimiskokku esitati Toomas Hendrik Ilves.
Oviir väidab, et valijameeste ette oleks pida
nud minema Ene Ergma kui Riigikogus kõige
rohkem hääli kogunud kandidaat. Presidendi

valimise seaduses õn aga kirjas, et valimisko
gusse esitatakse Riigikogu kolmandas voorus
osalenud kandidaadid ja selleks sai olla vaid
Ilves, sest Ergma võttis osa vaid esimesest voo
rust. Usutlejal ja toimetajatel jääb kä see viga
parandamata.
Probleem õn oluliselt sügavam kui Eesti
valimissüsteem ning see tuleb välja kä vest
lustest naisministritega. Sookvoote ei pooldata, kuna see loovat olukorra, kus parlamenti
pääseb palju ebakompetentseid naisi. Miks
aga arvatakse, et parlamenti valitud naine õn
vähem pädev, kui sinna esimest korda sat
tunud mees? Ma ei usu, et tegu õn hirmuga
naiste ebakompetentsuse ees, vaid hoopis
kartusega saada sildistatud feministiks. Kah
juks õn Eestis ikka veel kompromiteeriv olla
feminist. Võrdõiguslikkust toetatakse vaid
formaalselt, kuid aktiivselt selle eest keegi välja
ei astu. Tegu ei ole ainult poliitikat puudutava
probleemiga, vaid laiemalt eesti naisi painava
hoiakuga. Usutakse, et küll ühiskond ise vaik
selt areneb ja “kunstlikke muutusi” pole vägisi
vaja teha.
Tõstataksin raamatu tegijatele ja teemast
huvitatutele järelemõtlemiseks küsimuse:
kas Eesti Vabariigi naisministrid õn teene või
karuteene naisuurimusele? Raamat annab
lugejale vastuolulisi signaale. Ühelt poolt õn
teema ülesvõtmine ning küsimuste püstita
mine naiste osaluse kohta poliitikas igati vaja
lik. Aga kas kaantest, formaalsusest, piisab?
Raamatu intervjuud suruvad naistest poliiti
kud traditsioonilistesse kodu ja pere teema
desse. Põhimõtteliselt taastoodetakse soostereotüüpe. Lõpuks jätavad raamatu koostajad
ja toimetajad ikkagi mulje, et ega naistega
poliitikast rääkida ei saa ja tegelikult, ega ei
taha kah, sest ma ei ole ju mingi kole feminist.
Tuletaksin aga meelde, et õigused, mis naistel
õn täna (näiteks valimisõigus), ei ole tulnud
lihtsalt ühiskonna arenguga, vaid nende eest
õn väga palju vaeva nähtud. Naiste õiguste
eest õn tegutsetud!
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Raewyn Connell (BA, Melbourne; PhD,
Sydney) õn Sydney Ülikooli professor. Professor
Connell, kelle tööd õn laialt tuntud sotsioloogia,
hariduse, politoloogia ja ajaloo eriala teadlaste
seas, õn Austraalia Sotsiaalteaduste Akadee
mia liige ja õn pälvinud Ameerika Sotsioloogia
Assotsiatsiooni auhinna oma teenete eest soouuringute alases teadustöös. Hiljutises Austraa
lia Sotsioloogia Assotsiatsiooni ülevaates, mille
eesmärgiks oli välja selgitada kõige olulisemad
raamatud Austraalia sotsioloogias, loetleti esi
kümnes neli prof. Connelli raamatut. Prof. Con
nell õn ajakirja Theoryand Society vanemtoime
taja ning kuulub veel viie sotsiaalteadusliku aja
kirja toimetuskolleegiumisse. Ta peab loenguid
teadustöö metodoloogia, hariduse sotsiaalsete
dimensioonide ja sootemaatika alal. Prof. Con
nelli töö mehelikkuste sotsiaalse analüüsi vald
konnas õn tugevasti mõjutanud selle rahvusva
helise teadusvaldkonna väljakujunemist. Tema
raamat Masculinities (Mehelikkused, 1995, prae
guseks tõlgitud itaalia, saksa, hispaania ja hiina
keelde) õn selle valdkonna tsiteerituim teos.
UNESCO ja ÜRO naiste olukorra edendamisele
pühendatud osakonnad kutsusid prof. Connelli
juhtima rahvusvahelist arutelu, mille teemaks õn
mehi ja poisse puudutava teadustöö mõju rahu
tagamisele ja soolisele võrdõiguslikkusele. Prof.
Connell õn üks juhfiguure kä teistes teadusvaldkondades. Tema raamat Making the Difference
(.Muutuste loomine, 1982) õn kõige laiemat aru
telu leidnud Austraalia uurimus ebavõrdsusest
hariduses. Oma raamatus Gender and Power
(Sugu ja võim, 1987) arendas prof. Connell välja
mõjuka sotsioloogilise sooteooria; oma praegu
ses töös reformuleerib ta seda mudelit globali-

seerumise tingimustes. Prof. Connell õn samuti
olnud võtmefiguuriks Austraalia klasside sot
sioloogia väljaarendamises. Tema ülejäänud
teadustööd keskenduvad teismeliste, intellek
tuaalide ja seksuaalsuse uurimisele. Tema kõige
viimane raamat, Southern Theory (Lõunamaine
teooria, 2007), uurib sotsiaalset teooriat ülemaa
ilmses kontekstis. Prof. Connell õn 21 raamatu
autor või kaasautor ning õn avaldanud rohkem
kui sada artiklit erinevates sotsiaalteaduslikes
ajakirjades. Tema raamatuid ja artikleid õn tõl
gitud kolmeteistkümnesse keelde.
Andreas Kalkun õn Tartu Ülikooli dokto
rant ja töötab Eesti Rahvaluule Arhiivis. Oma
teadustöös õn ta peamiselt tegelenud setode
laulupärimuse ja usundiga ning folkloristika
ajaloo probleemidega. Ta õn neil teemadel aval
danud üle kümne teadusartikli. Tema magistri
töö “Seto naiste eluloolaulud. Autobiograafiad
ja utoopiad” (2003) käsitles seto naiste autobio
graafilisi laule.
Kristi Metste õn lõpetanud Tartu Ülikooli
eesti keele ja kirjanduse erialal. Töötab Eesti
Kultuuriloolises Arhiivis. Tema uurimisvald
konnad õn eesti 19. sajandi kirjandus- ja kultuu
rilugu, biograafika, tekstikriitika, naisajalugu.
Õn koostanud ja toimetanud tekstikriitilisi alli
kapublikatsioone (F. R. Faehlmann, Teosed I—II;
F. Tuglas, Eluloolisi märkmeid I—II; Tetti Alver.
Usutlused, kirjad, päevikukatked, mälestused),
avaldanud artikleid ajakirjades Akadeemia, Keel
ja Kirjandus, Tuna.
Marion Pajumets õn Tallinna Ülikooli sot
sioloogia doktorant ning sama ülikooli Rah
vusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi
perekonnasotsioloogia osakonna teadur. Vii
mastel aastatel töö ja pereelu ühitamist uurinud
Pajumetsa doktoritöö teemaks õn maskuliin
suse konstrueerimine uudsetes kontekstides,
mis esitavad väljakutseid konservatiivsele
soosüsteemile. 2007. aastal määrati Marion
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uurimiseks. Kombineerides teadustööd ema ja
abikaasa rolliga õn Marion Pajumets isiklikult
töö-pere ühitamise “väljal”.
Eva Rein töötab Tartu Ülikoolis inglise filo
loogia assistendina, kus ta õpetab kä mitmeid
oma peamise uurimisvaldkonnaga - kanada
ingliskeelse kirjandusega - seotud kursusi. Peale
Tartu Ülikooli lõpetamist 1989. aastal inglise
filoloogi ning inglise keele ja kirjanduse õpe
tajana õn ta täiendanud end Kanadas McGilli
(Montreal) Ülikooli juures ning õppinud
Soomes Helsingi ja Kanadas Toronto Ülikoolis.
Praegu õn ta Tartu Ülikooli doktorant ja uurib
käsilolevas doktoritöös Joy Kogawa ja Ene Mih
kelsoni loomingut, keskendudes sotsiaalsest
katastroofist põhjustatud ajaloolise trauma,
mälu ja narratiivi küsimustele.
Andra Siibak õn lõpetanud Tartu Ülikooli
inglise keele ja kirjanduse erialal (2003), kaits
nud magistrikraadi meedia ja kommunikat
siooni alal (2005) ja jätkab õpinguid meedia ja
kommunikatsiooni erialal doktoriõppes. Oma
doktoritöös uurib ta noorte soolise identiteedi
konstrueerimist uue meedia keskkonnas. Alates
2007. aastast töötab ta erakorralise teadurina
TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni insti
tuudis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks õn
soo konstrueerimine (uues) meedias, noored
ning internet.
Mari-Liis Toming lõpetas 2007. aastal Tal
linna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi sot
sioloogia erialal. Aastatel 2005/2006 õppis ta
vahetusüliõpilasena Helsingi Ülikoolis. Alates
2007. aasta sügisest õpib Tallinna Ülikooli
magistriõppes sotsioloogia erialal. Tema baka
laureusetöö käsitles isarolli muutumist (“Isa
rolli muutumine - isa lapsega kodus”, juhendaja
Leeni Hansson, PhD).

ENUT
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
registreeriti mittetulundusühinguna 1997. a.
aprillis. ENUT-i eesmärk õn süvendada arusaa
mist inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia
arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd
ning toetades sugupoolte võrdsust kõigis elu
valdkondades. ENUT-i ametlikule avamisele 4.
veebruaril 1999. a. konverentsiga “Eesti naised
poliitikas” eelnes mitu aastat vabatahtlike tööd,
planeerimist ja toetuste kogumist.
Oma lühikese ajaloo jooksul õn ENUT
komplekteerinud mitmekülgse naisuurimust
käsitleva raamatukogu, millele panid aluse
Kanada Ontario provints, Eesti Abistamis
komitee ning Kanada Womens Issues Project.
Tänu Tallinna Ülikooli toetusele õn ENUT-il
kontori- ja raamatukoguruum ülikooli peahoo
nes, samuti internetiühendus.
Mitmete toetajate, nagu Euroopa Liidu
PHARE demokraatia makroprogrammi, Norra,
Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, Suurbritan
nia, Saksa ja USA Eestis asuvate saatkondade,
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arengu
programmi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu
ning Norra Välisministeeriumi (koostööprog
ramm Kesk- ja Ida-Euroopaga) panus õn teinud
võimalikuks ENUT-i videokeskuse, kodulehe
külje ja andmebaaside loomise, eesti- ja inglis
keelse uudistelehe väjaandmise ning seminaride
ja konverentside korraldamise.
ENUT-i raamatukogu ja konverentside
külastatavus annab tunnistust eesti naiste ja
meeste suurenevast huvist nende elu mõjuta
vate sooga seotud tegurite vastu. Seega õn alust
arvata, et õn oluline ja vajalik välja anda eesti
nais- ja meesuuringute ajakirja. Ajakiri õn foo
rumiks, kus saab kriitiliselt analüüsida soorolle
kaasaja ühiskonnas ja diskuteerida sügavuti eesti
ühiskonnas toimivate soorollide üle.
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and Masculinities
R.W. Connell
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Invisible and Visible Heritage.
Collecting Seto Folklore
and Taboos about Menstruation and Behaviour after
Childbirth
Andreas Kalkun
The article aims to shed light õn the invis
ible or hidden heritage and to demonstrate that
taboos related to the female body and the church
survive and continue to have relevance to this day,
even if they are not talked about. Collections of
folklore represent culture in a very subjective and
selective manner. The collected material reflects
the researcher at least as much as the culture
studied. Collections of folklore are always full of
gaps and marginal traces that are not considered
valuable enough for research but can provide
insights into the culture. The author of the present
article has in his fieldwork attempted to get more
information about taboos among Seto women
concerning menstruation and behaviour after
childbirth. The few collected texts õn the topic
from the early 20th century and today’s fieldwork
among elderly women have yielded interesting
information about the religious beliefs of Seto

women and the laws that regulated their lives. It
appears that even today oid Seto women adhere to
very oid traditions that bar women from receiving church sacraments, touching icons or lighting
candles in the church during menstruation. The
ritual of re-acceptance into the church 40 days
after childbirth is also widely known. There is no
single explanation that would be adequate in all
circumstances to elucidate the meaning of magic,
traditions and taboos concerning menstruation
and behaviour after childbirth for Seto women
or men of different ages in different time periods.
For Seto women childbirth and menstruation are
full of ambivalence, being simultaneously associated with notions of power and strength as well as
impurity, weakness and humiliation.

Faehlmann and Tartu Charitable Welfare Association
Kristi Metste
The article focuses õn the activities of Tartu
Charitable Welfare Association (Dörptsche
Hülfs-Verein, Dorpater Hilfsverein, Wohlthätigkeitsverein zu Dorpat), hitherto little studied
in Estonian historiography, a volunteer social
welfare association active in Tartu starting from
1823, which brought together representatives of
different social classes and ethnicities, both men
and women. The article introduces the principles of charitable social welfare, the activities of
Tartu Charitable Welfare Association, its membership and the roie of women in social welfare.
The Womens Association (Frauen-Verein), the
members of which were primarily noblewomen
and the wives of the professors of the University of Tartu, was an integrated part of the Tartu
Charitable Welfare Association. Its members
identified families in need, received and distributed donations, mediated employment to
the needy who were able to work and organised
the sale of different kinds of merchandise. As
the association grew, the members of Women s

Association oversaw the activities of the institutions dedicated to the welfare and education
of women and girls, as well as child care facilities. It can be suggested that the protagonist of
the biography (“Now and then”), published in
this issue of Ariadne Lõng, received assistance
through the mediation of the members of the
Womens Association. Both of the historical figures mentioned in the narrative, senior
pastor Bienemann and doctor Faehlmann,
were certainly members of the Tartu Charitable
Welfare Association. The present article is the
first to introduce this detail of the biography
of Friedrich Robert Faehlmann, the Estonian
writer, doctor and amateur scientist of the early
19th century, his ties with the Tartu Charitable
Welfare Association and his participation in its
activities. The article demonstrates that Faehl
mann was an active member of the association,
one of the doctors who offered free medical
assistance through the mediation and support
of the association.

“One Should not Exaggerate
with Daddying” Parental
Discourses about Ignoring
the Paternity Leave Benefit
Marion Pajumets
Taking care of small children has for a lõng
time been womens work par excellence, the
equivalent of which for men has been working
outside the home and earning a living for the
family. The laws of many countries, including
Estonia since 2004, allow parents to abandon
the rigid gendered division of labour, without
any financial loss for the family. Since the earlier
financial and legal obstacles to the expansion of
masculine and feminine practices have disappeared, the reasons for the continued marginalisation of paternity leave Iie in the attitudes of
parents and their worid of values. The present

social-constructivist analysis, which is based õn
in-depth interviews, demonstrates how mothers and fathers jointly rationalise the reasons for
ignoring the rather gender-neutral and generous
paternity leave options offered by the Republic
of Estonia. The analysis showed the emergence
of four main discourses used to normalise the
preservation of the conservative gendered divi
sion of labour. All of them were constructed õn a
ffamework of dominant values, risks and rights.
Most couples interviewed used multiple dis
courses during the interviews. By accumulating
and weaving discourses parents persuaded themselves about the rightness of their choice. The
analysis of the discourses normalising the rejection of paternity leave was supported by a grant
troni the Ruta Kruuda Foundation the aim of
which is to understand the causes of the culture
of overwork that prevails among Estonian men
and the mechanisms of reproducing it.

Mother-Daughter Relationship in Joy Kogawas
Obasan and Ene Mihkel
son s Ahasveeruse uni
Eva Rein
The article discusses the mother-daughter
relationship in two novels, Canadia-Japanese
author Joy Kogawas Obasan (1981) and Estonian
writer Ene Mihkelson^ Ahasveeruse uni (Ahasver s
Dream), using the concepts of the reproduction
of mothering (Chodorow), trauma (Caruth, van
der Kolk and van der Flart, Rashkin) and the subaltern (Spivak, Guha, Chakrabarty, Pandey). The
female protagonist of both novels loses her mother
in early childhood. The inexplicable departure of
the mother not only severs the intimate relation
ship between the mother and the daughter but
also complicates the development of the daugh
ter’s personality and identity. The raising of the
daughter is undertaken by a stepmother, the girls

Summaries
aunt, who, however, cannot fulfil the roie of the
mother as the trauma caused by social disasters
and the silence regarding the mother s fate and
the past causes serious disruptions in the communication between the daughters and aunts
who assume the roie of the mother. As a middleaged woman in the narrative present of the novel
the daughter undergoes a deep identity crisis. A
lack of a solution to the difficulty of determining
the cultural and ethnic identity of the daughter,
as well as her identity as a woman, is the main
reason why the daughter expects her mother to
talk to her because as a small girl she has had a
working object relation with her mother. How
ever, by becoming a historian of the subaltern in
her own narrative, the daughter starts to give up
this demand. In both novels, which can be classified as historiographical metafictions by their
genre, where the daughter reads historical documents and interprets them critically, she is transformed from a judge of her mother to an active
listener. The daughter stops approaching her
mother with an interpretation created by herself
and insistently seeking confirmation to it. Instead
of accusations and demanding explanations she
steps into an open dialogue with her silenced sub
altern mother, restoring her relationship with her
mother and even taking it to a new level.

Gender in the Virtual World:
the Reflection of Reality?
Andra Siibak
As the identity of the young is largely shaped
through the feedback they receive ffom their
peers, impression-management has become an
essential part of the lives of young people, both
in the real and Virtual worlds. The article analyses how young people present themselves õn the
photographs of Rate (www.rate.ee ), the most
popular social networking site in Estonia. Rate
is based õn social feedback - users of Rate create

their profiles, which may contain both photos
and textual material, so that other users could
rate them and comment õn what they see. The
website has become immensely popular, especially among Estonian youth. With its more than
312 000 users it is also one of the most actively
used websites in Estonia. The author analyses
how the youth formulate their gender identities
in order to appeal to potential partners õn the
website. Content analysis involving elements of
visual analysis methods developed by Goffman
(1979), Kress and van Leeuwen (1996), UmikerSebeok (1996), Kang (1997), and Bell (2001) was
carried out to study the photos of young men
and women who appeared in the TOP 100 of the
most remarkable people in Rate in a period of six
months. A total of 105 photos of women and 117
photos of men from Rate was analysed to find
out how gender identity is reflected in the images.
The main coding categories were conceptually
defined as Social Distance, Location, Behaviour,
Facial Expressions, Participants and Activities.
The analysis yielded two major findings. First,
the photos of the most remarkable young women
play with the stereotypical codes of sexuality
presented by the media with the hope of meet
ing the social expectations of ideal female beauty.
However, two contradictory types of masculinity
tend to be most popular among young men - the
age-old macho man and 21st-century metrosexual, testifying to the existence of a wider gender
repertoire among young men than among young
women.

Changing Roie of the Father
- Fathers Staying at Home
with Their Children
Mari-Liis Toming
Similarly to Western societies, we can speak
about the changing roie of the father, the socalled new fatherhood and active fathering in
todays Estonia. The article wiil introduce a study

conducted in early 2007, focussing õn eight
fathers who were either officially using a paternity leave or were the primary caregivers to their
children within a certain time period. The study,
as well as the present article, aimed at studying
the roie of the father within the family and highlighting its importance. While motherhood and
the roie of the mother have received relatively
extensive scholarly attention, men are often only
mentioned in passing in research concerning
the family. There has been little work õn fatherhood, the roie of the father and the father-child
relationship. First, the present study sought to
find out to what extent we can speak about a
changing roie of the father in todays Estonia, a
society in which traditionalist gender attitudes,
values and stereotypes stiil prevail. Second, the
study focussed õn the construction of the roie
of the father, specifically, how fathers who have
abandoned the traditional gender roie that sees
fathers merely as the providers of the family
construct themselves within the family as men
and active fathers. The study also looked at the
development of the vertical father-child rela
tionship within the context of active fathering.
Earlier studies of fatherhood have primarily
focussed õn horizontal father-child relationships, with focus õn the presence or absence of
the father as well as the time he dedicated to his
children. Finally, the study analysed social pressures and their possible influence õn the devel
opment of the roie of an active father.
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development of an Australian sociology of class.
Her other research agendas indude work õn
adolescence, õn intellectuals, and õn sexuality.

About the Authors
Her most recent book, Southern Theory (2007),
explores social theory õn a worid seale. Prof.
Connell is the author or co-author of twenty-one
scholarly books and more than a hundred papers
in social-science journals. Her books and papers
have been translated into thirteen languages.
Andreas Kalkun is a PhD candidate at the
University of Tartu and works in the Estonian
Folklore Archive. In his research he has primarily foeussed õn Seto song tradition and religion
as well as the problems of the history of folklore
studies. He has published more than ten research
articles õn the topies. The title of his MA thesis
was “Autobiographical Songs of Seto Women.
Autobiographies and Utopias” (2003).
Kristi Metste graduated from the Univer
sity of Tartu with a degree in Estonian Language
and Literature. She works in the Estonian Cultural History Archives. Her research areas are
19th-century Estonian literary and cultural
history, biography studies, textual criticism and
womens history. She has compiled and edited
several textual-critical souree publications (F. R.
Faehlmann, Teosed I—II (Works I—II); F. Tuglas,
Eluloolisi märkmeid I—II (Biographical Notes
I—II)', Tetti Alver. Usutlused, kirjad, päevikukatked,
mälestused (Betti Alver. Interviews, Letters, Diary
Excerpts, Memoirs)) and published research
articles in journals Akadeemia, Keel ja Kirjandus,
Tuna.
Marion Pajumets is a PhD candidate in soeiology at Tallinn University and a researeher at the
Department of Family Sociology at the Institute
of International and Social Studies of the same
university. In recent years Pajumets has studied
the balancing of work and family and her PhD
thesis is dedieated to the construction of maseulinity in novel contexts that challenge the conservative gender system. In 2007 Pajumets reeeived a
grant from the Ruta Kruuda Foundation for the
study of the culture of overwork among Estonian

men. Combining her research with her roie as a
mother and a wife, Pajumets herself is also personally invested in the Held that she studies.
Eva Rein is an Assistant Lecturer in English
at the University of Tartu where she teaehes seve
ral courses in her main research field, EnglishCanadian novel. After graduating from the Uni
versity of Tartu in 1989 with a degree in English
and English Language Teaching, she continued
her studies at the University of Helsinki in Finland as well as McGill University (Montreal) and
the University of Toronto in Canada. She is eurrently a PhD candidate at the University of Tartu
and her doctoral thesis is dedieated to the work
of Joy Kogawa and Ene Mihkelson, with foeus
õn the questions of historical trauma caused by
social disasters, memory and narrative.
Andra Siibak graduated from the Univer
sity of Tartu with a BA degree in English Lan
guage and Literature in 2003 and defended her
MA degree in Media and Communication at
the same university in 2005. She is currently a
PhD candidate in media and communication.
Her doctoral thesis analyses the construction of
young people’s gender identity in media environment. Starting from 2007 she has been working
as a researeher at the Institute of Journalism and
Communication at the University of Tartu. Her
primary research fields are the construction of
gender in (new) media, youth and the Internet.
Mari-Liis Toming graduated from the Esto
nian Humanities Institute of Tallinn University
in 2007 with a degree in sociology. In 2005/2006
she studied at the University of Helsinki as an
exchange student. In 2007 she started her Masters studies in sociology at Tallinn University. Her
Bachelors thesis was dedieated to the changing
roie of the father (“Changing Roie of the Father
- Fathers Staying at Home with Their Children ”,
supervised by Leeni Hansson, PhD).

About ENUT
The Estonian Women’s Studies and Resource
Centre, known Under Estonian acronym ENUT,
was registered as an NGO in April, 1997. The
Centre was officially opened õn February 4,1999
at the Tallinn Pedagogical University. Its aim is to
promote better understanding of human rights,
and to support the democratic process by encouraging gender equality, cooperation among men
and women in all aspects of life, and the empowerment of women.
During its short history, ENUT has developed an extensive library, thanks to donations front the Government of the Province of
Ontario, Canada, the Estonian Relief Committee in Canada, and the work of the Canadian
Womens Issues Project.
The Tallinn University has provided space
and Internet Service õn its premises for the
Centre. Other donors, most notably the European Union PHARE Democracy Programme,
the Embassies of Germany, Norway, Canada,
Finland, Netherlands, Great Britain, Sweden,
UNDP, the Nordic Council of Ministers, and
the Norwegian Foreign Offke’s Programme of
Cooperation in Central and Eastern Europe,
made it possible for us to develop an audiovideo center, to issue a newsletter in both Esto
nian and English, and to establish a homepage
and databases.
ENUT has organized well-attended conferences 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
womens studies. The journal wiil be the forum
in which critical analyses of gender roles in contemporary 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

Viidete näited:
Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Routledge,London,
New York.
Harding, Sandra (1990). Feminism, Science, and the
anti-enlightenment eritiques. Iti Nicholson, L. J. (ed.),
Feminism/Postmodernism. Routledge, New York, Lon
don, 83-106.
Annuk, Eve (1999). Naisest tekstini: feministliku kirjandusanalüüsi lähtekohti. Keel ja Kirjandus 11, (42),
764-770.
Vene-ladina transliteratsiooni kohta vt.: Erelt, Tiiu
(1999). Eesti ortograafia, lk. 19.

(e-postiga) koos paberkoopiaga.
Kontaktandmed leiate lk. 2.
Käsikirju ei tagastata.

4. Tabelid ja diagrammid lisada põhiteksti eraldi
lehekülgedena.
Erand: andmebaaside, tabeltöötluse failid tuleb

Soovitusi elektrooniliselt sisestatud käsikirja
vormistamiseks:

küjendamise tarbeks saata eraldi failidena.
Näitlikkuse huvides võiksid nad olla sisestatud kä
põhiteksti viitega eraldi failile.

1. Failinimi sisaldagu a) autori nime ja b) artikli
pealkirja.

5. Graafikaprogrammide CorelDraw, Adobe Illustrator,
Freehand jt. failid salvestada EPS vormingus.

2. Failivorming. Soovitav salvestada universaalses
failivormingus Rich Text Format (MS Word

6. Graafika: fotod, diapositiivid, joonised õn soovitav

RTF), et vältida tekstiprogrammide ühildumis-

esitada originaalidena. Vajalik teave tagaküljel:

probleeme.

number ja allkiri. Kui artikkel sisaldab illust

Mae arvuti kasutajatel salvestada fail PC >

ratsioone, peab autor saatma need mustvalgete foto

Rich Text Format või PC > MS Word vormingus.

dena koos artikliga. Värviillustratsioone avaldadakse
ainult juhul, kui värvi olemasolu õn artiklis oluline.

3. Käsikirja ülesehitus:
a) artikli pealkiri;

Digitaliseeritud kujutised võib lähetada kä e-posti
lisandiga (attaehment).

b) autori nimi;
c) põhitekst;
d) viited, lõpumärkused, kasutatud kirjanduse
loetelu jms.

7. Digitaliseeritud kujutiste põhilised
skaneerimisparameetrid: halltoonid või RGB;
resolutsioon: vähemalt 300 dpi; vorming JPG;
suurimad mõõdud: kõrgus 190 mm, laius 130 mm.

Märkus. Viited {footnotes) ja kirjanduse loetelu (endnotes) sisestada automaatset numeratsiooni võimaldava
käsuga Insert>Footnotes/Endnotes.

8. Lisad artikli lõppu:
a) resümee (1500-1700 tühikutega tähemärki);
b) autori eluloo lühikokkuvõte;

Viidetest: kõik tekstis tsiteeritud teosed peavad olema
viidatud ja nimekirjastatud. Viide esitatakse ümarsulgu

c) autori isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi,
aadress, postiindeks, telefon, e-post, faks.

des, esiteks autori perekonnanimi ja siis avaldamise aasta

Andmed raamatupidamisele: pank, konto number,

(Moi 1985). Vajadusel märkida kä lehekülje number

isikukood.

(Moi 1985,47). Võimaluse korral kasutage viites init
siaalide asemel autori eesnime. Vältige lühendite kasuta
mist kä ajakirjade pealkirjades.

9. Toimetus ja autor. Toimetaja kooskõlastab
parandused autoriga.
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Nähtamatu ja nähtav
pärimus. Seto
rahvaluule kogumi
sest ning menstruat
siooni ja sünnitus
järgse käitumisega
seotud tabudest

Sugu
virtuaalmaailmas
Andra Siibak

Andreas Kalkun
Rahvaluulearhiivi
talletatud folklooritekste ja
salvestisi õn võimalik
käsitleda kui iseseisvaid ja
täiuslikke kunstiteoseid või
kui väikseid ja valitud
fragmente mingist suure
mast tervikust, sõltuvalt
erinevatest uurimistraditsioonidest ja üldistest
arusaamadest pärimuse
olemuse kohta. Taandades
pärimuse kirjapanemata ja
anonüümseks kirjanduseks,
muusikaks või uskumusteadeteks, õn lihtne unus
tada need inimesed, kellele
pärimus õn kuulunud või
kuulub. Selline pärimuse
kontekstist ja inimestest
eraldamine õn
folkloristikas olnud kaua
aega üsna tavaline
praktika.
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“Ei maksa seda
isatamist väga üle
kä pingutada”.
Lapsevanemate
isapuhkusest
loobumise
diskursused
Marion Pajumets

Virtuaalmaailmas
suhtlemine ja sealne
enesepresenteerimine õn
omandamas järjest
suuremat tähtsust noorte
igapäevaelus. Kuna
ainuüksi rate.ee portaalil
õn operaatori sõnul üle
300 000 aktiivse
kasutaja (www.rate.ee,
2007), võib suhtlusportaalides toimuv
avaldada üha suuremat
mõju noorte identiteedi
ja väärtushinnangute
kujunemisele. Uurimuse
“Mina. Meedia.
Maailm” andmetel
kasutab Eestis internetti
igapäevaselt 69% 15-19
aastastest noortest
(Runnel & PruulmannVengerfeldt 2004).
Lisaks tavapärasele eposti ja MSN-i kasuta
misele veedab noorem
põlvkond rohkesti aega
erinevates netifoorumites
ja jututubades.

Eesti kuulub nende riikide
hulka, kus väikelaste
emad-isad saavad ise
otsustada, kas ja kuidas
nad lapsehoolduspuhkust
omavahel jagavad. 2004.
aasta jaanuaris kehtima
hakanud vanemahüvitise
süsteem andis kuue kuni
umbes viieteistkümne kuu
vanuste laste isadele
emadega võrdse võimaluse
eemalduda tööelust lapse
hoiu kasuks, saades selle
eest hüvitist, mis reeglina
kattub nende varasema
sissetulekuga (vt.
Vanemahüvitise seadus
2003). 2008. aasta alguses
rakendus Vanemahüvitise
seaduse muudatus, mis
pikendab hüvitise maks
mise perioodi nelja kuu
võrra ja lubab isadel seda
võtta juba laste 70 päeva
seks saades (Sotsiaal
ministeerium 2007).
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