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32 Aļan Dundes

Siin avaldub laialt levinud t sine hirm, et arvuti kasutamine isiklike

andmete kogumiseks v ib meid viia hetkeni, mil infop.angad sisal-

davad inimese kohta rohkem infot, kui ta isegi teab- Uha sageda-

mini n uavad fia saavad) inimesed igust pääseda ligi oma isiku-

faiļidele. Kuid viimane näide osutab, et just folkloor ise on see -
kaasa arvatud anekdootide räįįkimine -, mis inimest ja masinat

igavesti eristab, eks ole?

3) on loodud superarvuti ja programmeerifud seļlesse kogu maailma

tarkus. Tippteadlaste koosolękul sisestatakse kiisimus:,,Kas arv_uti

hakkab kunagi ase dama inimest?'' Pļ ksatus, pl ks, srrrr-surr ja

arvuti vilgutab tulesid. L puks ilmub lįihįke vastus: ,,See tuietatr

muļle meelde i.iht lugu."

Kes on rahvas? Teiste seas ka meįe!

Ī o77

Iderrtif eedi nrääratlernirre fo}.kļo ori kaudu

,,K įgįSt suheįest k ige universaaĮsem on įdenįiteei, mįs on oma-
n'e igaĮe oĮendįĮe, keĮĮe elcsįstentsiĮ on mingisugunegi kestus'''

David Hrurie, A Treatįse of Human Nature, 1738

James Joyce'i raamatus ,,Kunstniku noorp lveportree" (A Portrait
of the Artįsį as a Young Man, 1916) loeb peategelane Stephen
Dedalus oma geograafia piku tiiteliehelt (Joyce 1964: 15-16):

Stephen Dedaļus
CĮass of EĮements
CĮongowes Wood CoĮĮege
SaĮĮįns
County Kįįdare
IreĮąncj
Europa
The WorĮd
The Unįverse

See traditsiooniiine kirjalik enesemäāratlus algab isiku märkimisega,
keda tįįhistatakse isikurrimega, Įäbib rea kindįaid identiteedi osi ning
l ppeb kogu ilma eksistentsi juures. Īlmseit oskas Joyce hinnata

Stephen Dedaļus
Algklass
Clongowes V/oodi KolledŽ
Sailins
Kildare'i Krahvkond
Iirimaa

Euroopa
Maa
Universum*

* Tlk. Jaak Rähesoo
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selliseid sissekrrjutusi raainatLrtetiitelĮehtedel v i jĄehoidjatel (ethoida
raamatuicl varastamise eest), kuna įa toob sama traditsįooni kohta
teisegi näite. Üks Stepheni s pradest oli teinud sissekirjutise vastas-
lehehiljele:

Stephen DedaĮus is my name, Mu nimi on Stephen Dedaius,
ĮreĮand is my nation, mu kodumaad hiįįitakse liriks.
CĮongowes is my dweĮĮingpĮace, Clongorves on mu asupaik,
And heaven m1, expectctlion. ja taevas rnu ootuste piiriks.*

1 9 . ja 2a. saj andi vahetLlsel F hj a-iirimaalt ko gutud teksi näitab sel gesti,

kui ižihedal oli Joyce tegelikule traditsioonile (Bergen l900: 51 1):

Mary Johnson is my name, Mu nimi on ĪvĪary Johnson,
ĮreĮand is my nation, mu kodurnaąd hiįįitakse Įiriks.
CĮady More's my dweĮĮing-pĮo.ce, Clady More on mrt asupaik,
,,4.nd heaven my expectation. ja taevas mu ootuste piiriks.

Sissekanded raamatute esilehtedeļ on osa kirjalikust folkļoorist. l9.
sajandi folklorįstid kippusid rahvaĮuule m istet piirama vaid suuliseļt
edasi kanduva materj aliga, kuid 20. saj andi folkloiistid on täheldanud,
et teatud Įaadi rahvaioomingut, nt salmikute värsse, epitaafe,
latrinaaļiaid (WC- grafitit) j a koopia-foļkļoori (xerox foĮkĮor e), antak-
segi edasi vaid kirjalikul ieei (Dundes & Pagter 197 5}. Üks taoliselt
levįva foikļoori väikevcrm on ka kirjatemplid, mida kasutavad
ameerika noored. Näiteks iempliirihend SWAKtähęndab SeaĮed with
a Kįss ('suudlusega pitseeritud'). Thomton Wilderį kiassikaiise
nāidendi ,,Meie tinn" (ottr Town) esimese vaafirse l pus leiab aset
järgmine dialoog (Wilder 1938: 54):

Rebecca: Ma pole sulie rääkinud sellest kirjast, mille Jarre Crofut
sai oma kiriku petajalt, kui ta haige oli. Oma koguduse petajalt, lin-

Įdentįteedį mcitiratĮemine foĮkĮoorį kaudu 3 5

nast, kus ta elas enne siia kolimist. Ta kirjutas Jane'iļe kirja ja iirnbrikul
oli aadress: .Iane Crofut; Crofuti farm; Grover's Corners; Suttoni rnaa-
kond; New Hampshire; Ameerika Ühendriigid.

George: Mis seļles siis naĮakat on?
Rebecca: Aga kuula, see pole veel k ik: Ameerika Ühendriigid;

P hja-Ameerika kontinent; läänepoolkera; planeet Maa; päikesesiis_
teem; universum; Jurnala meelevald _ see k ik seisis iįmbrikuļ.

Selge see, et taoline aadress on variant Joyce'i poolt kasutatud
sissekandest raamatu esilehel. Kogu selie jutuga soovin elda seda,
etfolkloor pakub v imaluse inimese identiteedi mžįziratlemiseks,

* Tlk. Jaak Rähesoo

Identiteediaiased uurimused

Identiteedikįisimused h lmavad suurt osa sotsiaalteadustest. Nen-
de alla kuuluvad identiteedi antropoioogiline kontseptsioon (Oli-
vęlr.a 19"Ī6: 33-5l), relatiivse identiteedi filosoofiline käsitlus
(Noonan 1980), psühhiaatrias kasutatavad t ekspidamised (De
Levita I965), m iste rakendamine sotsiaalpstihhoioogias (Zavalloni
1973, Sarbin & Scheibe 1983) v i sotsioloogias (Dashevsky 1972,
1975); v i probleemid, mis fulenevad selle m iste kasutamisest
sotsioloogias (Taboada-Leonetti l981), nagu ka s nade identįteet
ja i dentifits e er ima įįldised tįįhendusnįiansid (S chmidt l 97 6). Iden-
titeedi kui akadeemilise uurimisteema populaarsust kinnitavad pal-
jud konverentsid ning sümpoosiumid, mis on spetsiaaiselt sellele
piihendatud. Nimetades neist vaid väheseid, v iks mainida näiteks
Wenner-Greni fondi sponsoreeritud konverentsi etniļisuse teema-
del l970. aastal (De Vos 1975); Sotsiaaļteaduste N ukogu korral-
datud sümpoosiumi etnilisest identiteedist 1973. aastal (Royce
|982: 24); Claude Lėvi-Straussi eestvedamisel toimunud inter-
distsiplinaarset serninari identiteedist aastatei rg"Ī 4-tg.r 5 (Benoist
1977); rahvusvahelist kollokviumi,,Kollektiivsed identiteedid ja sot-
siaalsed muutused" Toulouse'is 1919. aastal (Tap l9B0) ja kollok-
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vium,,Ūhiskondiik i dentite et" Renne s' i s 1 9'7 8 - aastaĮ (Kastersāein
1981: 95). Kui kummaline see aga pole, ei ieia me konverentside
toirnetistest tihtegi viidet foįkloori kohta. Peab muidugi ka tunnista-

ma, et vaid vähesed folkloristid on identiteedi-kįįsimustele tāhele-

panu pooranud (seda on teinud siiski Bauman (7971), Bausinger
(1971)jaHonko (1980, 1982, 1988).

S na įdentiteet tuIeneb ladinakeelsest s nast įdem, mts tähen-

dab 'seesama'. Diskrrssioonides antud termini įile on aga selgunud,

et selle s na māäratlus s ltub samapalju erinevustest kui ka Szįrna-

SuSteSt. Ühe esimestest postulaatidest identiteedi kohta s nastas

Herakleitos (umbes 500 aastat eKr), kes ütles, et keegi ei saa as-

tuda kaks korda SamaSSe j kke. 'SamaSSe' tähendab muidugi
'identsesse'. Filosoofe on j ed kįļtkestanud selļest ajast alates.

Aquino Thomas kirjutas Ņoonan 1980: 53):

Seine'i j ge ei tee ęrilisęks tema veevoolu SamaSuS, vaid įįks lätę

ning säng, mist thr teda kutsutakse sama nimega, kuigi seai voolavad

aina uued veed; n ndasamuti jääb rahvas samaks tänu oma elukohale

ning eh-rkorraldusele, mitte hinge j a inimeste samasuse t thl.

Seega ei pea identiteet tähendama absoluutset v i täiuslikku Sama-

sust naguA:A, v i nagu seda väļendavad k nekäänud,,Tehing on
-.T.tehing", ,,Āri on äri", ,,Poisid jäävad poisteks'' ja ,,Mis liig, see

liig". Sarnase tähelepaneku on teinud Locke, tuginedes j e asemel

tammepuu ja hobuse analoogiaie- Peatįikis ,,Identiteet ja mitmeke-

sisus", mille Locke lisas oma raamatr-r ,,Uurimus inimese m istu-

sest" (An Ėssay concerning Human Understanding) teiseie
väĮaandele (1694)'tįįhendas ta (1959: 442): ,,Elusoļendite riigis ei

s ltu nende identiteet samade aineosakeste massist, vaid millestki
muust. Suurte ainehulkade asendumine ei muuda nende identiteeti;

tammeistik, mis kasvab suureks puuks ja siis maha raiutakse, on

ikka seesama tamm, varsast v ib tulla tugev v i n rk loom, kuid

kasvades on ta ikka üks ja seesama hobune..." Sama metafoori

kasutas ka David Hume peatiikis ,,Īsiku identiteedist", mis iimus

tema raamatus ,,Traktaat inimlikust loomusest" (A Treatise of

Įdentiteecįį mäcįratĮemine fo ļkĮoori kaudu 3'7

Human Nature), mis avaldati esrnakordselt 1783. aastal, kuigi
tema asendas Locke'i hobuse inimesega (l911: 243_2.44):,,Väike-
sest taimest suureks puuks kasvav tamm on ikka seesama tamm,
olgugi et temas pole Īihtki mateeriakįibet v i koostisosa' mis jäiiks
muutumatuks. Īmikust sirgub täiskasvanud inimene, kes v ib olla
paks v i k hn, kuid tema identiteet ei muufu." Seega jääb identi_
tee1 konstantseks, isegi kui fiiįjsilised omadused muutuvad ning
sama printsiip kehtib terve rįįhma identiteedi kohta. ,,Me rāägime
ikka samast rahr,usest, rnis eksisteerib juba mitmendat inimp lve,
ning samast Īihingust, kuigi see on pidanud rile elama mitmeid sur-
majuhtumeid" (Fullerton 1890: i 1). Tasub tähele panna ka jārgmist
kaasaegset rįihma-identiteedi definitsiooni (De Levita 1965: 52):

,,R.iihma-identiteedist rääkides peetakse siimas neid tunnuseid, mis
jäävadpĮisima rįįhma iiikrnete muutumisest hoolimata."

Identiteedi erinevad määratlused

Varasemad identiteedialased arutelud keskendusid p hiliselt inimeste
isiklilrrle identiteedile, mitte rįįhma identiteedile. Näiteks pakkus
Lqqļe 17. sajandi i pus välja isiku identiteedi definitsiooni, mis h lmab
teadvuse ning jätkul.use kriteeriume (1959: 449):

'Ku a teadvusega kaasneb aļati m tĮemine, mis muudab igaiihe
just selleks, keļlęks ta end peab ning n nda end teistest m tļęvatest
oĮenditęst eristab, siis selles seisnebki isiku identiteet ehk m tļeva
olendi samasus: nii kaugele kui seda teadvust on v imalik mineviku
Suunas nihutada, įiksk ik miiļise teo v i m tteni, nii kaugeie ulatub
selle isiku identiteet; isik on pĪaegu Seesama, kes ta oļi enne, ning teo
sooritas Seesama isik, kes nįįįįd tęhtu iile jiirele m tleb.

Antud definitsiooni v ib v nelda määratlusega, mille pakkus väĻa
P-rįks.gn, kes on tiinapäevaste m tlejate hulgās olnud įks m juka-
maid identiteedi defineerļaid (1968: 50): ,,Īsikliku identiteedi tead-
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vĮStamine p hineb kahel paralleelsel tZihelepanekul: iseenda sama-

suse ja ęksisteerirnise jätkuruse tajumisel ajas ja ruumis ning sellel,
et ka teised tunnistavad seda samasust.ja jätkuvust." Erikson on
Įisanud tįįhtsa tunnusena isiku teadlikkuse sellest, et ka teised tun-
nįstavad terna identiteeti. Greenarce eristab samuti neid kahte asja
(1958: 613): ,,Üļdiselt h lmab identįteedi tunnetaminę suhteid teiste
inimestega ning sel on sotsiaaļselt määratietud osa, mis puudutab
isiku enda rn ttetegevust.jalv i teiste refleksioone tema kohta."
De Levįta on ļäinud seļle seisukoha vāļendamisel veelgi kaugema-
le (1960: 150): ,,Meie arvates poie asustamata saareļ kellelgi iden-
titeeti; see saab eksisteerįda ainult nii kaua, kui ollakse koos teiste_
ga." (Siin v iks meeide tuļetada įiht traditsiooniįist kĮisimust: ,,Kui
metsas murdub puu ning seal ļäheduses pole kedagi kuulmas, kas
įildse käib raksatus?")

Siįnkohal v ib abiks olla peegli-metafoor. Märkides, kui tähtis
osa isiku identiteedi määramiseļ on tema välirnusel, įitļeb Gręen-
acre (1958: 616): ,,Kuna keegi ei Saa oĪna nägu näha, v ib ta seda
vaid aimata vees v i peeglis tekkiva peegelduse p hjal." Luckman
ļaiendab eelnevat metafoori väitega, et iga indiviid omandab identi-
teedi vaid labi teise inirnese peegeldudes {1979: 66,'72):,,Isiklike
identiteetide forrneerumise p hitingimus on vastastikune peegeldu-
rnine... K igis įihiskondades on inirnesed aļates lapsep lvest pai-
gutatud sotsiaaļsetesse suhetesse, kusjuures isikiik identiteet hak-
kab formeeruma vastastikuse peegeldumise kaudu." Antud väide
näib eeldavat, et isikļik identiteet on midagi ainukordset, krrid mina
aryan, et nii isiklik kui sotsiaalne identiteet on oma oiernuselt kaht-
lemata rnitmekesisemad. on oļemas mitmesuguseid isiklikke ja
sotsiaalseid identiteedivorme. M nedes l bustusparkides on k ver-
peeglid _ iihes paistab inimene pikk, teises lįihike, kolmandas k hn,
neljandas paks,.ja nii edasi. Milline neist on ige isik? Arvan, et
teatud m ttes on k ik kujutised t elised ja need erinevad peeglid
pakuvad meile sobiva metafoori, rnis väŲendab erinevate isiklike
identiteedivormide komplįtseeritust.

Tuļeb m ista, et gn v imatu rääkida sarnasustest, viitamata
erinevustele, sest kui teatud hulk objekte oleksid įdentsed ja see

Idenįįreedį mäciratĮentine faĮkĮoorį kattcįtt 39

hulk v rduks maailmaga, oleks samasus rn ttetu. Kirjandi petu-
ses soovitavad petajad oma pilastele: v rrelge ja vastandage
ehk leidke sarnasused ja erinevused. Keegi ei saa eksisteeriįa
ilma teisteta, grupil A puuduks identiteet, kui poieks gruppi B.
Handelman defineerib etnilisust kui ,,įihendavat ning vaļisįavat
korraldust", milles on oluline kontrast teise rįjhma ga (1911: 189).
Teiste pooit tunnustamine on etniliste ja ka teistsuguste identitee-
dirįįhmade määratlemisel niisama oļuļine kui isikliktr identiteedi
puhul. Margaret Mead pani tähelę, kuidas inimeste identiteet,,on
s ļtunud kellegi teise identiteedi määratlemisest. K ige tavalise-
ma näitena v ib tuua kīisirnuse, et kuidas rnääratleda meest, kui
ei mainita naist. Ja kuidas määratleda naist, kui ei maįnįta
41-e-ęst?" (Mead 19 58 12.)

Spicer, kes on identiteedist kirjutanud srturepärase essee, lälreb
veelgi kaugemale, cieldes, et just vastandamisprotsess toodab v i
tugevdab neid, mida ta nimetab ',pĮisivateks identiteedisįįsteemi-
deks" (1971:797)- Seega on vähemuskultuuride (nt juutide, rnusta-
de) tagakiusamine suurernate kultuuride poolt toonud kaasa nende
r hutud rahvaste äärmise kļammerdumisega oma identiteedi kulge.
Spicer mainib kataloonlaste, baskide ja galiitsiaiaste juhtumeid FIĪs-
paanias, kuid maailrrras on ļisaks neile veeĮ sadu sarnaseid näiteid,
näiteks prantsuskeeļsed elanikud Kanadas, bretooni keelt k nele-
vad inimesed Prantsusmaal jne. Vastandamise printsiip on nii isikįi-
ku kui rįihma identiteedi iiks p hļoontest. Kuna isāennast ei oļę
v imalik iima teisteta ettegi kujutada, ei saa m testada üht gruppi
ilma m ne teise grupita. Enarngi veel, kuna vähemused tģ.""c vastandumist tugevamalt kui enamused, on täiesti m istetav, et
minoriteetsete kĮļltuuride liikmetel on (eriti nende endi) identiteedi
mäļiiratlemisel rohkem kaaluļ kui majoriteetsete kuĮtuuride ļiįkmeteį.

Įd_entiteedi puhul on oluline just kiisimus įihe inimese suhetest
Ļęį$ļęga. Īsegi ego įdentiteedį uurimise alusepanĮa Erikson ei
suutrrud seda teemat Vältida. Ühest ki.iljest puudtrtabĮgo identiteet
kitsas tįįhenduses vaid iseennast ehk indiviidi. See osuįab samasįļ-
se v i jätkuvuse ideele, mis labib kogrr indiviidi elu (Erikson 1980:
12,94). Samasus ja jätkrrl'us tunduvįd olevat kats toige tavalise-
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mat kriteeriumi, mis identiteedi mäāratlemisel ikka esile kerkivad
(De Levita l 965: 15 1). Jätkuvuse m te seob indiviidi tema minevi-

kuga. Kuid oma sageli viidatud uurimuses ,,Ego identiteedi kįisi-
mus'' (The ProbĮem of Ego ldentity), mis ilmus esmakordselt

i 956. aastal, tunnistab Erikson, et identiteedi-kontseptsiooni pole

v imalik defineerida, arvestamata įįht v i teist laadi ri.ihmadega.

Käsitledes Freudi kasutatud väljendit sįsemįne identiteet (inner

identiŅ)'mĮirgib Erikson (1980: l09): ,,Antud juhul osutab tęrmin

identiteet indiviidi seotusele oma rahva unikaalses ajaloos arene-

nud unikaalsete väärtustega.'' Viitasin juba tema arvamusele, et in-

diviidi identiteet peab olema teiste poolt tunnustatud, kuid identitee-

di mäįįramisel on enese ja teiste vahel veel įiks oluline lįįli. Erįkson
lisab, et termin identįteet väĮendab vastastikuseid suhteid ,,selles
m ttes, et See tähendab ptisivat Samasust iseendaga (endaks-
jžiämine), kuid ka mingi olulise tunnuse piisivat jagamist teistega''

(1980: 109). Kuid mida see ,,olulise tunnuse püsiv jagamine teiste-

ga" täpselt tžįhendab? Siinkohal on folkloristikal anda oma panus

identiteedi m is nisele.

Identiteet ja folkloor

Identiteedįkontseptsiooni ning folkļoori vahel on märkimisväärne

seos' Kuigi Spicer ei kasuta terminitfoĮkĮoor, iitleb ta: ,,Īgasuguse

identiteedisįisteemi oluliseks tunnuseks on indiviidi usk enda

kuuluvusest teatrrd stimbolite juurde, v i täpsemaļt oeides: kuuļumine

selle juurde, mida need sįimbolid väljendavad. Nagu on olemas

individuaalsed identiteedististeemid, on olemas ka kollektiivsed. Mina

käsitlen siin kollektiivseid sįisteeme." (Spicer 19',7 1 :'1 95-'796.) Spicer

j ätkab (ib id. : 7 96, 7 98):

Suhe inimeste ja valitrrd kuļtuuriliste elementide - sįįnbolite - vahel on

kollektiivse identiteedisįistęęmi oluliseks turu:useks. ... Lisaks maa ja

keelę sįįrnbolitelę on tavalised identiteedisiisteęmi osad ka muusika,

Į dent įt ee d'į m ci ci r a t Į e m i ne fo Į k Į o o r i kaudu 4 1

tantsud ning kangelased. Identiteedisįimbolite sįįsteemi rnoodusfumine

ei tulene aga nende loogilistest, st m istuspärastest suhetest. Nende

tähendused suļanduvad kompleksiks, mis on asjassepuutuvate inimes-

te jaoks oiulise tfitsusega. Tähendused h lrnavad ka ajaloo jooksul

kuj unenud enesemäāratluse ning ettekuj utus e is eendast.

,,M_uusika, tantsud j a kangelased" viitavad loomuiikult folkloorile.

Millised on iihe rllhma sįimbooiika edasiandmise vahendid?

ArusaadaĮ et folkloor on įiks tähtsamaid, v ib-ollaka k ige tžihtsarn

rtihma sįimboiite väĻendamise j ajäädvustamise teguritest. Bauman

s nastas selle postulaadi lrästi, kui ta tähendas (1971 : 32): ,,Fo1kloor

on jagatud įdentiteedi funktsioon."
Max Weber viitab korduvalt oma arutluses etniiistest rįįhma-

dest kommeteĮe (1968:3B5-389). Ta iitleb (ibid.: 389):,,Me nime-

tame etnįĮįsteks rįļhmade,Ļs selliseid inimrįihmi, kes jagavad sub-

jektiivset usku oma įihisest pāritolust, mille aluseks orr füiisilise vä-

įimuse v i kommete Sarnasus v i m lemad..-" Ta märgib veel
(ibid.:392):,,Kommete eripāra, miļlel on įįhtse etnose m iste ning

sugulustunde kujundamisel samaväärne roll kui päritud firįįsiļistel
tunnustel, on lisaks keelelistele j a usundilistele erinevrrstele tavalį-

Selt p hjustatud sotsiaalsete rįihmade majanduslike ja poliitiliste tin-

gimuste erinevustest." Me ei tarvitse sellega n usfuda., et kombed

tulenevad majanduslikest ja poliitilistest teguritest, kuid arvestamis-

väįįrne on il(J<agi Max Weberi kinnitus, et etnilisuse mäįįramisel on

kommetel tįįhtis osa. Kombed pole ju midagi muud kui tavaiine

foļkļoori žanr.

George DeVos on esitanud sisutiheda definitsiooni etniļise
rįihma kohta (197 5:9): ,,Etniline rįihm on ennast tęadvustav inirn-

dįhm, kes kannab įįhiseid traditsioone, mida ei jaga teised, keļle-
ga..kontaktis oilakse." Mida siin traditsioonide all m eldakse?

Kindlasti h lmavad need antud rįihma folkloori, kuigi DeVos seda

s na ei maini. ,,Lįįhidalt: rįihma inimeste etniline identiteet koos-
neb nende subjektiivsest sįimboolsest v i emblemaatilisest kuļ-
tuuriaspektide kasutusest, miļļe eesmärk on eristada end teistest
rįihmadest. ... Rahvuslikke tunnuseid nagu keel, riieįus v i toit

.ffi
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v ib käsitada kui väliseid märke, rnis näitavad, kes keegi orr ja
rniļlisesse gruppi ta kuuiub." (DeVos 1975: |l5.) Kui asendada
keel, riietus ning toit raļrvakeele, rahvariiete ja rahvapäraste
toiturnistavadega, on enalĪl kui selge, et etnįiise identiteedi loob
Suuremas osas foļkloor.

Spiceri ,,muusika, tantsud ja kangelased," Weberi,,kombed" ja
DeVosi ,,traditsioonid" mahuvad k ik folkĮoori m iste alla. Siia
kuuluvad ju mįitidid, muinasjutud, muistendid, vanas nad, m istatu-
sed, rahvausi<umused, rahvariided, rahvarneditsiin, traditsioonilised
toidud, murdekeel, iaiad, needused, mängud, rahvamuusika, rahva-
tantsud jne. See, et foikloor väĻendab įrhe rįihma identiteeti, pole
uus m te. Sajandeid tagasi vāitis juba Herder, et rahvalauludes
avaldub selle rahva hingelaad (Ergang 1931: 198; Clark 1969:
ž+e;. Ūts Eriksoni siuu inforrnant andis identiteedi kohta imetlus-
väįirse ltihimääratĮuse, mis näitab, h-ridas indiviid on traditsiooni
kaudu orna ri.ihmaga seotud (1953: 129): .,See vįis, kuidas sa mind
praegu nāed, ongi See, mis rna tegelikrrlt olen, ja see on minu esi-
vanemate viis."
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Foļkļooriuurinsud

Herderi vaadete kohta on toodud paĻu kaasaegseid näiteid. Tasub
mžĮrgata j ärgnevat k rget hinnangugt läti rahvalau|ude daįnade kohta
(Vikis-Freibergs 1975: i9): ,,Peab märkima, ęt dainad tähendavad
lätlastele paĮu rohkem krri vaid kirjanduslik}ri traditsiooni. See on
kulturrripžirand esivanęmatelt, kellele ajalugu ei v imaldanud selgepiiri-
lisemaid väĻendrrsvorme. Need larrļud moodustavad lätļaste identiteedi
tuuma ja Įauļmine muutub įihęks nende identifitseerirnise tunnuseks.''
Meenutame siinkohal, et j iŲ epider,us on riks identiteedi defi neerimise
v tmekriteeriume. Selles valguses v ime märkida, et ,'dainad on
muutunud p hiliseks vahendiks järjepidevuse tunnetamiseļ ammu
lahkunud esivanematega. See j ärj epidel,ris v ib anda tänapäevasele
ene semädratlusel e sĮi gavama tähendu se" (i b i d . : I 91 5 : 20). S i inkohal
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on kerge näiteid.juwde tuua. Jugoslaavias on sloveenia lastekirjanikud

ptiordurrud rahvaluule kui inspireeriva aļlikmaterjali juurde. ,Ķultuurilise
identiteedi otsingud on viinud nad emakeele ja rahvatraditsioonide

tįihtsustamisele" (KamenetsŅ l 974: 1 44l). Sarnaselt sellega leiame,

et ka senegali rahvaste hulgas on folkloori peetud kultuurilise identiteedi

peamiseks kindlustajaks Ņ'Diaye 1980: 17). Läti ja Sloveenia näited

meenutavad, et just need rahvad v i rahvusrįihmad, kes on olnud
k ige rohkem rnures oma identiteedi pärast, on olnud ka k ige
agaramad folkloori uurijad. Ei saa olla juhus, et įihed k ige
intensiivsemad rahvaļuule kogumise aktsioonid maailmas on aset

leidnud iirimaaį ja Soomes (vt Honko 1980). Folkloristika kui
teadusharu esilekerkimine on tihedalt seotud rahvusluse (ia
romantismi) tįihtsuse t usuga l9. sajandil.

Arvan, et m iste rahvas on identiteedį uurimiseį abiks. Suurem
o*s-ą.j"dęrrtiteedi kohta kirjutatud t<i<idest on keskendunud įiksikisiku-
lę-y i.grupile, eriti etnilisele grupile. Pole kahtlust, et eneseidenti-
teet ehk isikuidentiteet on igustatult igasuguse teoreetilise identi-
teedikäsitluse oluline teema, kuid samas oleks vulgariseeriv, kui
piirduda identiteedikäsitlustes iskliku identiteediga. Niisamuti, kuigi
ętniline identiteet on tähtis, on see siiski vaid įiks rįįhmaidentiteedi
tiiiipidest. Segadust etnilįsę grripi m iste įimber v ib illustreerida
koįme Ameerika Ühendriikides tuntud etnilise grupi nimetusega:
hispaania päritolu ameeriklased, juudid ja mustad. Nende kolme
rįihma eristamise aluseks on rahvusliku p2iritolu, usundilise ja rassi_
lise kuuluvuse kriteeriumid. Mis m ttes, kui įildse, saab neist kol-
mest rįihmast räžįkida kui etnilistest rįihmadest? Segamini aetakse
ka"etniļised ning rahvusrįįhmad. Itaallased moodustavad rahvus_
rtihma, itaalia-arneeriklased aga etnilise rühma, kuid kindlasti on
kahe grupi vahel įihisosa. PaĮud etnilised rįihmad on ajalooĮiselt
seotud m ne rahvusriihmaga. Teiste s nadega, iįhes kultuurikesk-
konnas elavad vähemusrįįhmad v ivad oma päritolumaal kuuluda
enamusrįihma hulka.
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Etnilised rįihmad

Etnilisuse m iste įįhmasuse įile on paĮu kwdetrrd. Isaacs viitab naĻa-
tades 

',etniĮisetse 
lumeinimesele, kelle jalajälgi on įimbrus täis, kuid

keda akadeemilistel ktittidel pole nnestunud ikka tabada" (1975
30). Ma piiiian selgitada, kuidas m iste rahvas (foĮk) v imdrdab
vältida m ningaid m<i dapääsmatuid l kse, miļlesse langetakse, kui
kasutada m istet etnįĮine rįjhm. Rahvas (foĮk) pole talurahva
siinoniitim, nagu See oli l9. sajandil. Terminrahvas (foĮk)v 1bviidata
rrtįs tahes įnįmeste riihnaĮe, kellel on vähemalt füs įihine tunnr.ls.
Teoreetiliselt peab rtihmas olema vähemalt kaks liiget, kuid tavaliselt
koosnevad rįihmad siiski paļudest isikutest. Rįįhma įįl<s liige ei pruugi
tunda k iki teisi, kuįd ta teab t enäoliselt peamisi traditsioone, mis
aitavad rįihmal oma identiteeti hoida. Kui see rįihm koosneks
metsameestest v i raudteet<iolistest, oleks tegemist metsameeste v i
raudteet<i<jliste folklooriga. Kui rįįhm koosneks juutidest v i
mustadest, v iks folklorist otsida juutide v i mustade folkloori.
Väikseim rįihm v iks koosneda i.ihest perekonnast, kelle traditsioonid
h ļmavad tihti k nekäände v i elemente, nagu näiteks perekonna
tunnusvile. K igest sellest näeme, et rahvas on paļu paindlikum
m iste k i etniline rįjhm. Rahvas v ib tįįhendada nii väikest perekonda
kui ka suurt rahvust. Etniline rįihm pole ainus rahva tĮiiip, vaid lihtsalt
įrks selle alatįįiipidest. ļ

M iste rahvas kasutamine etniĮįse rįjhma asemel laiendaks
identiteedikäsitluste teoreetilist alust ning įiletaks etniĮįse r hma
liialt ahtad piirid. Rahva kaasaegne määratļus v imaldab käsitust,
mille kohaselt tiksikisikud kuuluvad samaaegselt mitmetesse erine-
vatesse rįihmadesse. Üheaegselt on inimene oma peĪe, etnilise, re-
ligioosse ja ametialase rįihma liige, oma rahva Įiige jne, ning futtav
k igi nende riihmade folklooriga. Enamgi veel, liikudes įihest rįih-
mast teise, peab ta tihti ppima koodivahetust. Näiteks ei kasutata
vestluses oma kirikrrkoguduse liikmetega tavaliselt s javäeslängi.
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Zavall,oni on esitanud väįirlusliku nimekirja sotsiaaisetest kate-
gooriatest, mida ta nimetab identiteedigruppideks (1973 66,82):
,,See h lmab vähemalt inimese rahvuse ja etnilise kuuluvuse, reli-
giooni, soo, arneti, sotsiaalse klassi, vanuse, perekondliku staatuse
ja parteipoliitilise kuuluvuse." PaĮild rahvarįihmad on sellest laia-
haardelisest nimekirjast agavāljajäetud. Näiteks need, kelĮest oli
seoses raamatusissekannete ja ümbrikul oleva aadressiga juth-r ar-
tikli alguses. v ib arvata, et enamik inimesi määratleb oma identi-
teeti vfiemalt osaliselt frolza kaudu. Kuid see on paĻu komplitsee-
ritum, kui lihtsalt pžirinemine teatud kįilast, alevist, linnast, maakon-
nast v i riigist. See toob meid kahe k ige suurema puuduse juurde,
mis esinevad varasemates identiteedikäsitļustes. Suuremas oSaS

kipuvad ettekujutused identiteedist olema staatilised ja absoluutsed,
mitte paindlikud ega suhtelised. K ige paremini selgitab seda įįks
tavaline kontrollimeetod, mille abil püütakse identiteeti m ta v i
hinnata: see on ,,Kes ma o'ļ_ę ?" test. Inimesel palutakse kirja pan-
na umbes kakskįimmend märks na, mis tema arvates k ige pare-
mini vastavad esitatud kįisimusele. Erikson on taolise testi kasuta-
mise vastu protesteerinud, cieldes (1968: 314): ,,Pean mįįrkima tea-
tud ennatlikkust, mida ma ise pole kunagi soovitanud, kuid mis esi-
neb selles veidras samastamises, kui esitada kįisimus ,,KeS ma
olen?" ja siduda see identiteedi terminiga... Äzirmisel juhul v iks
kįįsimus k lada, kui seda įildse esimeses isikus väljendada: ,,Kel-
leks ma tahaksin saada ja mida ma selleks peaksin tegema?"" Ar-
van, et Erikson on sarnase testimise suhtes liiga karm.2 Peaks ole-
ma selge, et vastused taoliseĮe kįisimusele s ltuvad osalt kįisitle-
jg'st;.sąr_nuti kįisimuse esitamise kohast ja ajast. ,,KeS ma olen?''
testi peaks sama inimene oma elu jooksul läbima mitmeid kordi.
Inimese enesemääratlus muutub elu jooksul ja korduski.isitlusel on
v imalik neid muutusi registreerida- Huvi v ib pakkuda ka vastuste
seadmine tähtsuse järjekorda; näiteks, kas rahvust nimetatakse
enne religioosse kuuluvuse märkimist' kas perekondliļ<ku rolli rnai-

I Vt artikļit,.Kes on rahvas?" käesolevas kogumikus. (Toim.)

2 ]',;Kes ma olen?'' kįisimusest identiteedi uurimisel vt Kuhn & McPartland l954;
I Zavalloni 191 3 : 7 7 -1 9 ; Hooper 197 6 jaTaboada-Leonetti I 9 g 1 : I 4 1 - I 43.
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nitakse enne ametit? Ja kas sama isiku korduskįisitluse puhul muu-
tub ka identįteedimääratluste tiihtsuse j iirj ekord?

Kontekst ja identiteet

Konteksti tįįhtsus identiteedikįisimuste juures (vžihemalt k rvalseisj a
vaatepunktist) selgub jžirgmisest rassistlikust m istafusest: ,,Ųillal saab

mustast neeger?'' Vastus: ,,Siis, kui ta väĮub ruumist'" Identiteedi
mįi?įramise suhtelisus oleks ilrnne, kui rna pi.itiaksin vastata kįisimusele
,,Kes ma olen?" vaid oma päritolu p hjal. Euroopas vastaksin, et

olen ameeriklane v i, et fulen Ühendriikidest. New Yorgis iitleksin,
et olen californialane; Los Angeleses, et olen Lahe piirkonnast (st
P hja-Californiast, rnis vastandub L una-Californiale, kus Los
Angeles asub). San Franciscos v in cielda, et olen Berkeley'st.
Berkeley's iitleksin, et elan selle p hjaosas (California Ülikooli suhtes).

omakoduįimbruses Berkeley's v iksin cielda, et elan Cedari tänava
l pus La Veredal. Ma tunnen, et osalt mäįįratleb minu identiteeti
see, et olen La Vereda elanik P hja-Berkeleyst, Lahe piirkonnast,
Californiast, Ameerika Ühendriikidest. Mulļe tundub, et suurem osa
avaldatud teaduslikest identiteedialastest artiklitest pi.iiiavad väita, et
identiteet on oma loomult midagi absoluutset ja muutumatut. Mina
väidan, et paĮud identiteedi tunnusj ooned on suhtelised, tingifud teatud
sotsiaalsest keskkonnast v i vastastikustest m judest. Identiteedi
määratlust,Ėoįäkaudu ei ole kerge etnilise rįihma m iste alla viia,
kuigi koht v ib ollą ja tihti ongi, indiviidi identiteedi väga tiihendusrikas
komponent.

Ķąskused identiteedi m testamisel v ivad tuleneda v imetu-
sest teha vahet püsiva ja muutuva identiteedi vahel. M ned iden-
titeedivormid (kuid mitte k ik) on t esti püsivad ja kindlad. Isajiw
viitab sellele kui ,,tahtrnafuse" faktorile, kuid s na, rnis väŲendab
tahet v i selle puudumist, ei ole minu arvates jusĮ mot juste
{1974: l20). Näiteks sugu ja rassi pole v imalik päriselt muuta.
Isajiw lisab ka sotsiaaĮse kĮąssį kui ,,tahtrnatu" rĮihma näite,
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kuid peab märkima, et kuuļurnine teatud sotsiaalsesse klassi v ib
elu jooksul rnuutuda. (l{uvitav, et keegi v ib įįldse pidada sot-
siaalset klassi rassiga samai įasemeļ oievaks tahtmatu identiteedi
faktoriks!) Isajiw pakub välja etnose definitsiooni _ ,,rįįhm taht_
matult kokku kuulu''zaid inimesi, kes jagavad sama kultuuri, v i
nende inimeste järeltulĮad, kes identifitseerivad end jalv i on
identifitseeritud teiSte pooit kui įihe rįįhma mittevabatahtlikud liik-
med" (l9"ļ4: 122). Sellesse mitĮevabatahtlikku rįihma arvab
Isajiw ka religioossed rtihnrad, kuid kuna paĮud religioonid v i-
maldavad usku pri rdumist, siis v iksid need kuuluda pigem va-
batahtlike rįihnrade hulka. Viidates antropoloog Lintonile, kes
eristab etteantud ja saavutahtd staatust, räägib De Levita ,,ette-
antud identiteeditunnustest (vanus, sugu, päritolu, rahvus, sot_
siaalne kiass, ļįihidalt - jgasugune kuuluvus .riihma, mida ise ei
saa*valida)" (1965: 169) ja,,saavutafnd v i omandatud identitee-
įjst]' (įbid.: l83-184). Kuna ka tema osutab sotsiaalsele klassilę
kui etteantud staafusele, v ib aĪyata, et Euroopas valitseb teist-
sugune arĮ]Saam sotsiaalse mobįilsuse SeoSeSt klassistruktuuride-
ga kui Ameerikas. Barth eristab aga etteantust (mis h lmab pä-
ritolu ja kohustuse kriteeriumid) ja teostamist (viidates etendatud
rollidele, mida vajatakse identiteedi realiseerimiseks) (l 969: 28).

Ma esitan aga näite identiteeditįiįibist, mis on k nealustest
definitsioonidest väĻa jäetud ja mis näitab ilmekalt vabatahtliku ja
mittevabatahtliku eristamise rn ttetr.rst. Vaatiusaluse identiteedi
mįļžirab elukoht Siena m nes piirkonnas v i kvartalis, Itaalias Tos-
cana maakonnas. Siena elanikud tuimevad erakordset seot st oma
piirkonnaga, mida kutsutakse contradc. Neid on kokku seitseteist
ja igal on oma nin'letus, ni Oca ('Hani'), Giraffa (.Kaelkirjak,),
Cįvetta ('Ö kutl') jne koos oma värvide, t alitsuse, territooiįumi
piiride, laulude jm taolisega. Contracįa on įįleminekuvorm laięnda-
tud perekonna (koos t ęlise tooterris,įimboliga) ja omavalitsusliku
įiksuse vahel. Sienalased peavad end esnaajärjekorras contra-
daįoĮo'deks ehk oma contrada ļiikmeiks. Ī.innāst väĻas, vestel-
des vihatud rivaalį firenzelasega, -/ ib ta end sienalasįks pidada,
kuid Sienas tunneb ta end tingimata kui įįks BrucaioĮį'dest
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(.Tuk,),Panterįnį,dest(.Panter'),Tartuchirj,dest(.Kilpkonn,)
jne. Kindlu se-contrada liige ei tule kunagi selle peale' ef \1da
oma p hirivaali, Hane-c onī'odovärvi r ivaid (punane ja-roheline)'

nagu ka Hane-contrada \1tkmęd ei kanna kunagi Kindluse-

contrada veinipunaseid värve' Contrada identiteet tuuakse kos_

tįrįimides ja v istluste Į es\!e paĮio_festivalil, kaks korda suve jook-

sul Neitsi Maarja a'-'ks oįatdatavateļ hobuste v iduajamistel'

V istlusest vota osa į ontrada ning v itjaks osutuva contrada

liįkmed v ivad pĮirast v įstlust lutte imeda' et tähistada oma r mu

Įu *"rtirtindij. tote liialdus oelda' et esmane sotsiaalne riihm'

rniļle kaudu Suurem osa sienaiasi end rnääratleb' ongi contrada'

Et saada contrada liikmeks, peab teoreetitiselt seļleks siindirna'

kuid liiknreks v ib saada ka rįtirnise kaudu ning see v irnalus on

olemas isegi välismaaļastel'3

Niisiis,sienalanevibollaitaallane(rääkidesprantslasega),
toscanalane (räiikides napollasega)' sienalane (rääkides firenze-

lasega) v i Hani t aar'ā"' r<"e1kii.;ai<uga)' Rahwslikud ja etnilised

kategooriad ei suuJaks h įmata neid eristusi' kuid igaiiks neist

mo odustab r.inarurtiĮ.urdi rahvarįihma. V ib vab alt räįįkida itaalįa

folkloorist, ,or"unu rāiįioį.i.t, siena folkloorist ja isegi hane--.foik-

1o orist. Kuulumįne *it-"t"''" rahv arįįhmadess e teeb v in'lalikuks

ka identit eed iu altetīs e Ģdent iŅ-sw itching) (Lyrnan & Douglass

I9''t3:35'7-358)' Naį on ol'mu' kakskeelsed inimesed' on olemas

ka kahekultu.rririsea] eįum kui įihte v i kahte rahvarįihrna kuuļu-

vadinimesed(nterinevatestrįįhmadestpžiritvanematepuhul).Va-
badusęst valida endaie sobiv identiteet k neleb alljžirgnev näide

(Lyman & Douglass, 1913 355):

Ameerikas eļavad baskid (kes Vanas Maaiimas elavad nii Hispaanias

kui Prantsusmuuį p*"uuā selle fenomeni kohta mitmeid näiteid' Su_

heļdes o*u .ur-'Įir'*iastega Hispaaniast' viitab Hispaanias sįindi-

rrud bask t "rä"il;il;;;piĪrtonoi*"te 
iderrtitęediie (nt iitĮeb kuuĮa_

jatele, et ta on pzirit Vizcayast); suheides rahvuskaasiaste-ea Prantsus'
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maa1t viitab Īa rįįkĮįhtļe etniļisele (nt Hispaania baski) identiteedile;

suhęides mitte-baskidega viitab ta oma iitdisęle etniiisele (baski) iden-

titeediļe; ja suheldes Vana Maailma baskidega rännakuļ Pįireneede

piirkonda-viitab ta omandatud kodaniku- ja sotsiaalsele identiteedile -
ta on ameeriklane.

Sel viisiļ v įb rääkida erinevatest rahvarįihmadest, kel k ikideļ on

erine.r (kuigi suguluses oiev) folkloorirepertuaar: Hispaania baskid,

Prantsusrnaa baskid, baskid ja Ameerika baskid'

Folkloor ja sooline identiteet

Kui uurida tiksikinimeste patjukihilist identiteeti, siis hoolirnata sellest,

kas saadakse aru kaasaegse määrat|use rahvas eelistest piiratuma

etnilise rįjhma ees, poie kahtĮust, et identiteedi ļoomuse paremaks

istrniseks on rahvįluulematerja1ist abi. Lubage mul trrrra m ningaid

nait.ia sellest, kuiclas folkloor aitab identiteeti määratieda.

$pqļine iderrtiteet on iiks esimesi identiteeditįliipe, mis sotsiaaļ_

*.liįirratuk' mäįįratakse. Juba siindimata lapse puhul kasutatakse

mitmesuguseid ęnnustamisv tteid, et tema sugu teada saada' Nii
arutletakse juba enne irrriku sįįndimist selle įįle, rnillist nime talle

anda.o Ameerika Ühendriikides riietatakse vastsiindinu tavaliselt

vastavalt oma sooļe ĪooSaSSe v i sirrisesse. Hele, kahvatu ja pas-

siivne roosa on tįidrukute värv; intensiivne p hivärv sinine on

meldud poistele. Soolįne identiteet on algusest peale vįŅikoodiga

ääratudningsedatoetabfolkĮoor,Tįidrukudmängir,adkeksuja
hiippavad h.iippenooriga, mida poisid tavaliseļt eį tee. Poistele

męeldib noaviskemäng, kus nuga pillutakse erinevatelt kehaosadeit

nii, et tera kukub rnaa sisse. Seda ei tee jälle tįidrukud'

Noorte hulgas kasutatakse ,,Īl kse'' (catch), mis t mbavad

selge eraldusjoone nais- ja meessoo identiteedi vaheįe. Selļes

} Contradrkohta vt Dundes & Falassi \9'Ī5: Į241 '
a Sugupoole ennustamise meetodiĪe vanuse kohta vt McCartney 1922'



50 Aļan Dundes

valguses on mäĪkimisvāärne, et kommenteerides Greenacre'i
identiteedialast uurimust, vāitis Robert Bak, et ,,soov vaidlustada
v i muuta oĪna Sugu on puberteediea peamine identiteediprob-
leem" (Rubenfine 1958: 135). V ib kįisida, kuidas poiss v i tįįdruk
vaatab oma s rmekįiįisi_ Arvatavasti paneb poiss käe rusikasse ja
p orab peopesa iilespoole, kuid tįidruk hoiab peopesa all ja sirutab
s rmed väĮa. oma sääri vaatavad poisid nii, et pooravad jalalaba

väļapoole ning kummarduvad veidi enda ette; tiidrukud po<iravad

varbad sissepoole ning ptiiiavad oma säärt näha įile la vaadates.

Poisid kustutavad p levat tikku seda paar korda raputades, tįidru-
kud tavaliseit puhuvad leegi āra. Poisid viskavad palli i.ile käe, ttid-
rukud altkäe. Ameerika Ühendriikides on tähelepanuvä2irne jälgi-
da, kuidas keegi jalga üle p lve t stab. Naised teevad seda nii, et

p lved puudutavad teineteist; mehed toetavad įįhe sääre teise jala
p lvele. Naised kannavad raamatuid tavaliselt rinnal, käed įimber
raamatute, samal ajal kui mehed kannavad neid kĮiĮel v i kaenlas.
Sarnaseid katseįd, mis viitavad soolisele identiteedile, on paĻu ja
neid kasutavad tihti gi.imnaasiumi pilased, et oma eakaaslasi sisse
vedada ja neile piinlikkust valmistada, kuid seilest peaks piisama, et

osutada folkloori ja (sooiise) identiteedi seosele. Peab mainima, et

sellised testid ulatuvad minevikku. Näiteks pi.iiiab isfuvas asendis
poiss sülle visatud asja kinni p lvi kokku surudes, samal ajal kui
tįįdruk ajab p lved laiali, et visatav ese ļcukuks seelikusse. Mark
Twain kasutas seda v tet oma ,,Huckleberry Finni seikļustes'', et

paĮastada Hucki, kes oli tįidrukuks maskeeritud' Huck surub jalad
kokku, millest proua Loftus m istab, et tegu on poisiga, ning selgĻ
tab siis talle jžirgmist (Trvain 1948: 61):

Mäingid tįidrukĮļt väga viletsasti, aga v ib-oila lžįheb sul korda mehi
haneks t mmata- Jumal hoidku, laps, kui tahad niiti n elasilma ajada,

siis įįra hoia niiti paigal ega liiguta n ela niidi juurde: pea n el paigal
ja liiguta niiti n ęla poole - nii teevad naised, aga mehed teevad ikka
teisiti. ... Ja pea meeles, kui fįidruk midagi siille piiiiab, siis ajab ta
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p lved laiali, mitte ei srrru neid kokku' nagu sina tegid, kui tinatįįkki
piiiidsid. Noh, ma teadsin, et sa poiss oled, juba siis, kui sa niiti n eļa
taha ajasid; k ik muu tegin ainult, et kindel olĮa_5

1884. aastal avaldatud ,,Huckleberry Finn" pakub meile kasuliku
dateerimisa|use (terminus ante quem) selle unustusse jäetud
rahvaluule allžanri kohta.

M nikord arvatakse ekslikult, et identiteedi kaotus tįihendab
ngimata kri isiperioodi, rnida identiteedikriis iks kutsutakse. Kuid

identiteet pole iseenesest ei positiivne ega negatiivne. M ne rįįhma
lļįaned pole oma identiteediga rahul ning pi'itiavad teadlikuļt seda

muuta. On olernas ameeriklasi, kes tahavad olla eurooplased, nagu
ka eurooplasi, kes parema meelega oĮeksid ameeriklased. on juu-
te, kes ei taha juudid olla, ja mittejuute, kes tahavad olla juudid. On
poisse, kes tahavad olla tįidrukud, ja ttidrukuid, kes tahavad olla
poisid. M ned lapsed soovivad olla täiskasvanud, samaļ ajal kui
m ned tžįiskasvanud tahavad olla lapsed. Rahvaluule on kui fan-
taąsią mis v imaldab selliste soovide väljendamist sotsįaalselt vas_

hl_v-Õetavas vormis.
Teistsuguse identiteedi omandamine v ib olla vabatahtlik, kuid

esineb ka pealesunnitud identiteedimuutusi. Näiteks m nedes
kultu-urides püüavad vanernad, kes kardavad pahatahtlikke j ude
yģhaigusi, maskeerida oma lapse sooļist identiteeti. ,,Indias v ib
äsjasiindinud poisi profiilaktika m ttes kuulutada avalikult tįidru-
kuks.'. Pahangi sakai_jakunid6ļasevad aga poisi sįįnni korral
tema k rvad m nikord augustada, et talle saaks tįidruku moodi
k rvar ngaid panna, kui ema on oma poisslapsed varem nnetuļt
kaotanud." (Balfour 1.924:21.) Kuid ka linnakultuurides v ib juh-
tuda, et soovitakse oma identiteeti muuta v i ,,kaotada''. Näiteks
on see igati positiivne įihes loos tudengist, kes jätkab l pueksami
kirjutamist veel siis, kui professor on k ikidelt eksamittjod ära ko-
g-tt ud. Viisteist v i kakskįįmmend minutit pärast eksami l ppu
viib tudeng oma ttici professoriĮe. ,,Mul on kĄu," iileb professor,

5 Tik. Marta Silļaots- Twain 1989: 280_281.6 Pįirismaalased Pahangi regiooni s Läįįne-Ma laisias. (To i m.)
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,,kuid praegu on juba liiga hilja. Ma ei v ta teie tocid vastu."
,,Kuid kas te iildse teate, kes ma olen?" kįisib tudeng sellise
intonatsiooniga, mis justkui vihjaks, et ta on tähtis isik, kel v ib
olla m jukaid s pru k rgetel kohtadel. ,,Ei, ma ei tea," vastab
professor. ,,Tore," titleb tudeng ja libistab oma vastuse paberipaki
keskele teiste eksamitoode vahele. Anekdoodist selgub, et ka
anonįiiimsusel v ivad olla oma eelised.

Teise identiteedi omandamiseks pakuvad igasuguseid v imalusi
mängud, mis moodustavad įįhe tähtsama folklooriŽanri. Näiteks
iihes populaarses äraarvamismängus paigutab v rustaja oma kįi-
laliste seljale m ne tuntud isiku pildi v i nime. Mängu m te seisneb
selles, et igatiks peab oma uue identiteedi ära alvama, kįisides
teistelt, kes seŲal olevat pilti näevad, andmeid orna uue identiteedį
kohta. Teises tuntud seltskonnamängus, milles osalejad peavad
įiksteist įisna hästi fundma, saadetakse iiks inimene ruumist väĮa.
Teised, kes istuvad ringis, lepivad tema äraolekul kokku, et igai.iks
hakkab mängima endast vasakul (v i paremal) istuvat isikut. Kui
toast väŲunud inimene tagasi tuleb, peab ta esitama k igile ringis
istujatele isklikke kįisimusi ja piiiidma aru saada, mis on juhtunud.

K ik kįisitĮetavad peavad vastama nii, justkui oleks ta see inimene,
kes istub tema vasakuļ käeĮ.

Mitmed rahvaluulevormid māngivad identiteediga. Kirj anduses,

eriti just näidendites, on tavaline v ltsitud v i vale identiteedi tee-

ma, milleks tuuaksę tihti sisse kaksikud tegelased. PaĮu selliseid
juhuseid esineb m istatustes. Näiteks osutab mees teise mehe fo-
tole ning lausub: ,,Mul pole ühtegi de ega venda, kuid selle mehe

isa on minu isa poeg." Kes on pildil? (See on räĮikįa enda poeg.)

Veel tabavam näide on intsestįteemat kasitlev m istatus, mis on

levinud oidipuse-loo suuiistes variantides. Lugegem näiteks all-
j?irgnevat nelikvärssi, mis esineb albaania rahvajutus:

Hush thee, hush thee, son! Kussu-kussu, poja!
Son of my sonl Minu poja poeg!

Son of my daughter-inJaw! Mrnuminiapoeg!
Born to thy father-inJaw! Sįindinud sinu äiaļe|
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Salmi ļaulab naine oma lapsele, kui nad m lemad on suremas naise
vanema poja käe läbi, kellega naine on tahtmafult abiellunud.

Kaks esimest rida ei n ua seletust ning kolmaski värss on aru-
saadav. oma vanema poja abikaasana on naine tema emale minia,
see tähendab iseendale. Jįįretikuļt on laps tema minia laps. Neljas
vdrss on väga oluline. oma abieļĮunud poja emana on ta tema naise
ämm, st jäile tema ise- Kui tęma on ämm' on vanem poeg tema abi-
kaasana äi, ja kuna ta on iseenda ämm, on poeg tema äi. Kokku-
v ttes on vastsįindinu mehe 1aps, kes on samal ajal poeg, abikaasa
ja äi iihele ja samale naisele. Naine on aga iseenda minia ning eimm.
(Hasluck 1949:340.)

See on igati märkimisväärne näide identiteedi kohta, mida folkļoori
kaudu määratletakse, anfu d juhul m istatusena muinasjutus.

1,970. aastate algusest pärinev tekst esitab pisut lihtsama identi-
teedįm istatuse. Mees satub oma pojaga t sisesse autoavariisse.
Mees hukkub, kuid poeg toimetatakse lähimasse haiglasse. Kui ta
tuuakse operatsioonisaali, lausub kirurg: ,,Ma ei saa seda poissi
opereerida, kuna ta on minu poeg.,' Kuidas see v irnalik oni Vur_
tus: kirurg on naissoost, poisi ema. Antud tekst on sotsiaaļselt roh-
kem feminismiga vastaluses kui järgmine vanem näide: ,,Pimedal
kerjusel suri vend, kuid mehel, kes suri, polnud venda. Kuidas nad
sugulased olid?" Esitatud paradoksi v ti seisneb selles, et kerjus oli
naissoost ning surnud mehe de. Sellised rn istatused ei saįs ek-
sisteerida, kui meie m tlemises poleks kinnistunud arvamus, et ki-
rurgid ja kerjused on meessoost.

Ąutised identiteedimuutused

Ņoor v imaldab.ajutisi identiteedimuuįrsi. K ige tabavamaid nįiiteid
selle kohta v ib leida erinevate festivalide ning tähtpäevade
kombestikust. HaĮĮoween on Ameerikas aeg' mil lapsed kannavad
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maske ja kummalisi kostįiįime. Poisid maskeerivad end tihti
tįrdrukuteks j a tiidrukud poisteks. S ee rituaalsete transformatsioonide

aeg lubab oma identiteedi, sealhulgas soolise identiteedi muutmist

riiętusę abil. osalt seisneb selle tähtpäeva v lu just argipäevase

identiteedi aj utises muutmises. Identiteedi kaotam ine pole si in sugugi

ebameeldiv.
Kuid kindlasti on olemas valulikke identiteedikaotusi. Esime-

seks traumaatiĮiseks identiteedikaotuseks v ib pidada sįįndi. Ilma

sįinnieelsete seisundite pädeva uurimiseta on raske cielda, millaĮ

täpselt personaalsus alguse saab, ent teatud m ttes algab see kind-

lasti siis, kui vastsįindinu on j hkraļt emast eraldatud ning nabanoor

läbi l igatud. Enne seda jagavad ema ja laps įihist identitęeti. on
täiesti t enäoiine, et vastsįįndinul puudub täieļikult eneseteadvus
(De Levita 1965:36; Greenacre 1958: 615) ja tegelikult pi.ititakse

rahvakommetes teatud moel jäŲendada emaįisas oleku kaotatud

seisundit, asetades iapsed hälļidesse, mis kiiguvad samasęlt liiku-
misele, rnida ehk tuntakse emaihus. Kuid ttihtis on see, et elu algab

įįhe identiteedi kaotusega ja teise omandamisega- Erinevatei viisi_
del uusi identiteete omandades ja vanadest loobudes elu ka jätkub-

Inimene kannab samaaegselt erinevaid identitęete. Naine v ib
iihtaegu olla ttitretĮitar, tiitar, de, täditįitaĻ tädi, etįitar, ema ja va-

naema. Teame ju, et iga indiviid seisab mitmete erinevate sugulus-

suhete ristumispunktis ning et ennast samastatakse kas įihe v i

k igiga neist idęntiteetidest, nagu näiteks de, tiitar, ema ja nii eda-

si. Naiseks ja ti.itreks sünnitakse, kuid m ningaid teisi identiteete

on v imalik omandada vaid eluprotsessi käigus.?
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Identiteet muinasj Lįttu des

Identiteedi tiihtsust v ib miirgatajuba muinasjuthrdes. Vįadimir Proppi
tiihelepanuväärses vene muinasjuttude struktuurianalįįįįsis eristatakse

kolmkįimmend įįks fu nkts io oni (stiŽeearenduse o s a). Funkts i o onis
XVII kangelane märgistatakse ja funktsioonis XXVII tuntakse
kangelane Zįra. Tavaliseļt on äratundmine v imalik armi v i m ne
muu märgi t ttu, mille kangelane v i kangelanna on varem saanud.
Suures osas muinasjutfudest t endab peategelane seiles stseenis oma
identiteeti, mis viib viįmase, X)O(I funktsiooni juurde, kus kangelane
abiellub ja t useb troonile. Suur osa kuuekciitelise ,,Rahvajuffude
t pliivi indeks1'' (Mo t if- Į n d ex of F o Į k- L i t e r ature) testide sektsioonist
(H) s.ļsaldab identiteedi- (ehk āratundmise) teste. Kangelast on
v imalik ära tunda tānu armile (H51), siinnimärgile (H51.1),
p letusmžirgile (H55), mälestusesemele (H80), s rmusele (Hg4),
purunenud relvale (H 1 0 l ) v i r ivastele (Hl 1 1 ). Ūks tavaline katse,
mille kosilane peab läbima, on sarnaselt riietatud tįitarlaste seast
kuningatĮitre leidmine (H324). See nnestub tavaliselt siis, kui
tegelased on varem m ne märguande (Hl61) kokku leppinud.
Muinasjutud tuletavad meile meelde, et identiteet iseenesest ei ole
hea ega halb. oidipuse-ļoos (Aarne-Thompsoni jututįįįįp 931)
Ųundab kangelane ise oma identiteedi ja enamikus suulistes juffudes
on ta lapsena kuidagi märgistatud v i armistatud, kuiį t elise
idę:rtiteedi tundma ppimine o sutub väga valulikuks j a traagil iseks.
Teistsugune jutt on näiteks,,Tuhkatriinu" (Aarne-Thompsoni jututtiiip
51'0A), kus kangelanna esitleb oma t elist identiteeti märksį
r- msamalt, kui kuulus klaaskingake sobib vaid tema ja ainult tema
jaļģa,

,..Muinasjutu struktuurist näeme, et enese-identiteet on seotud
sėlĪe tunnustamisega rĮihma poolt. Kolde ees istuv Tuhkatriinu, ko-
ģu.-tijtidega vaevatud, räpane ja inetu, on ka sįįravaim ja kaunim tĮi-
tarlaps ballil, kuid jutu īahendus, nnelik abielu, saalrrtatakse alles
|ļ!s"kui ka Įilejäänud maailm seda m istab. oidipus on nii vastsrin-
ditr , kellele ennustati, et ta tapab oma isa ning abiellub emaga, kui

? Siinjuures pean siļmas identiteete, mitte roļļe. V ib omada e_identiteeti, vaata_

mata selļele, mis rolli seļle identiteediga mängitakse.
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ka noormees, kes, kasuvanemate poolt įiles kasvatatuctr ja eneseie

teadmata, täidab oma ettemääratud SaatįļSe. Kuid ļoo dramaatiline
efekt realiseerub alles siįs, kui ta ise ja välismaailrn tunnevad ära

tema t elise identiteedi.
Muinasjutlude ning teiste rahvaļuulevormide mees- ja naiskuju-

sid v idakse idęaliseerida nirrg need v ivad sisaldada stereohitrpe:

näiteks raskustesse sattunud passiivne kuningattitar peab ootama
aktiivset kuningapoega, kes ta päāstab. V ib juigelt vāita, et įrks

tähtsarnaid įihenduslt'rlisid rahvaluule ja identiteedi vahel on seotud

stereottiiipidega. Suure t enäosusega on stereotįiiipide subjekt (v i

objekt) identiteediomaste tunnuste kogum - pole tĮihtis, kas see

p hineb sool, rahwusel, etnilisusel, religioossel kuulul'usel, ametii

v i muul. on olemas enesę-teadl,rs, kuid samuti on olemas mina-

stereottiiip, on rahvusįik iseloom ja rahvusļik stereotiĪiip, on etniiine

iseloorn ja etniĮine stereotiiiip. Mina-stereotilĪip ja etniline/rahvuslik
stereotĮitip on omavahel seotud niįsama tihedaĮt kui personaalne

identiteet j a rįihmaidentiteet.

R-ahvuslikud stereotĮ1ubid

V ib kįįlļ vaielda, kas on olemas midagi seiĮist nagu rahv. uslik iseļoom

(miĮle kohta on tohutu hulk uurimrrsi, lt Dundes 1981), kuid pole

mingitkahtlust, et on olemas rahvuslikud stereotįiiibid @mdes 1975).

Rahvaluules v ib Įeida piisavalt t endeid stereottri.ipide kinnituseks.

V iks t sise\tvāĮ1a'et folkloor on ks p hilisi reSSurSSe, mis v imaldab

stereottiiipe väljendada ning edasi anda. Esimene mulje m ne rahvus-

liku, etnilise, religioosse v i rassilise rįįhma kohta saadakse tihti ju$

traditsioonilise anekdoodi v i k nekäiinu kaudu, mis väljendab selle

aru atav at erip žira. on v aieldav, kas stereotįiĪip ides ļeidub,,t etera''

mingi teatud rįihma väidetavate iseloomuomadusie kohta, kuid on

p hjust atvata, et rahvuslik iseloom ja rahvuslikud stereotįiįibid onl

osalt kattuvad Qcuigi ei įihildu täielikult). V imalik, et tęatud osas

kattuvad isegi mina-stereotutip ja rahvuslik stereotüüp. Näiteks sakslased'
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nāevad end militaristidena ning teised euroopa rahvad kujutavad neid
tihti samamo odi. Vaatarne j ärgmi st standardset rahlusvaheli st nalj a,

mis puudutab paljusid rahvusrįįhmi (Dundes |97 5:32):

Rahvusvahelisel kongressil elevantidest esitavad erinevate maade
teadlased oma ettękandeid.

Inglase ettekande pealkiri on ,,Elevantide jaht Indias,,, venelaseļ
,,Elevant ja viisaastakuplaan'', itaallasęl,,Elevant ja renessanss'',
prantslasel ,,EĮęvantide armuęlu" (m nedes variantides ,,Elevant ja ko_
kakunst"), saksļasel,,Elevarrt ja Saksamaa renatsifitseęrimine'' (teistes
variantides,,Elevaniide militaamę kasutamine" v i 24-k iteline,,Ltihi-
ke sissejuhatus neĻajalgsete eļevantidę elusse", mille koostaja sureb
pärast l7. k<jite trįįkkitoimetamist). L puks t useb piisti ameeriklane
ja peab ettekande ,,Kuidas ehitada suurematja paremat elevanti".

Selle anekdoodi variante v ib leida enamikus Euroopamaades, kuid
esindatud on erinevad rahvad ja stereotįiįibid. Antud anekdoodi puhul
onhuvitavjälgidaka seda, milliste rahvaste esindajaid teatud maade
tekstideskasutatakse, ning sedagi, milļiseid stereotĮii'ipseidjooni neile
omistatakse. V rdluseks v ib esitada elevandikonverentsi norra
variandi (Dundes 197 5 : 3 4):

Sakslane: ,,150 v imalust eĮevandi kasutaruiseks s jas.''
. Prantslane:,,Elevarrdi seksuaaleļu."

. Amęeriklane: ,,Suurim elevant, keda ma kruragi näinud olen.''
. Rootslane: ,,Elevantide poliitiline ja sotsiaaļne korraldus.''

Taanlane: ,,150 r, imalust elevandi ktipsetamiseks."
L puks esineb norraļane ja peab ettekande: ,,Norraja meie, norrakad''.

Üks p hjus, miks stereoti.iiip ja iseloom kattuvad, v ib olla selle
prohvetlik iseteostamine. Näiteks paksud inimesed ei pea Ühend-
riikides tingimata olema loomupāraselt r msameelsed, kuid saa-
de9 teada, et seda nendelt eeldatakse, v ib ko pulentne inimene
tunda endal kohusttrst tegutseda vastavalt stereotįiįįbile ning. tema
kĄihminekohaneb selĮega. Sellisel juhul on folkloor mojukas, kuigi
mitte alati meelepärane tegur, mis identiteeti kujundab.
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on ka t si, et m nikord v itlevad inimesed aktiivselt oma Stę-

reotįiribi vastu. oli įiks afroamęerikļasest informant, kes teadis
väga hästi, et on olemas arvįįmus ,,värviļise inimese ajakäsitusest",
mis tfiendab kokkulepitud ajast hilisemat aega ning seda, et afro-
ameeriklased kipuvad kohtumistele hilinema, ja kes väitis, et ta lau-
sa ponnistas selle nimęl, et varakult kokkusaamistele j uda, ja seda
vaid selleks, et vältida riski olla vastavuses stereotiiĮibiga.

Identiteedi negatiivsed tļįnnused

M nikord v ib probleeme p hjustada stereotįiįįpide omaksv tmine
vįįhemusrįihma poolt. Erikson märkas, et iga inimese ,,psi.ihho-sot-
siaalne identiteet" sisaldab nii positiivseid kui negatiivseid elemente
(1968: 303). Negatiivsed elemendid, mida p hjustavad v i v imen-
davad teiste rįihmade poolt kasutatavad stereotįiįibid, v ivad viia
selleni, mida nimetatakse enesevihkąmiseks. Teooria järgi v ivad
juudid hakata p lgama oma juudilikkust ja mustad v ivad hakata
p lgama oma nahavärvi tumedust (vt Lewin 194l; Kardiner &
ovesey l962; Gilman l986: ļ11). Kardiner ja ovesey on oelnud
isegi, et ,,erineval rnääral enesevihkamine on vähemusrįļhmade
konstantne tunnus" (|962:297, märkus 3). Arvatavasti juhtub liht_
salt see, et vähemusrįihm aktsepteerib enamusrįįhma stereotĮiiipe.
Kuid enesep lguse m iste įile on niisamuti kahtlust avaldatud. Näį
teks Zavaļloni toob välja p hilised raskused ja vaatleb neid ka lä_

hemalt (1913:69, 85): ,,Inimesel v ib oma rįihma suhtes olla nega-
tiivne arvamus, kuid see ei tfienda tingimata enesevįhkamist."
Siiski on negatiivne įįrvįĮmus oma rįihmast t sine probleem, hooli-
mata sellest, kas nimeĮada seda enesevihkamiseks v i mifte. on
t endeid näiteks selle kohta, et koloniseerįtud rahvad on omaks
v tnud tunnuseid, mida koloniseerļad on neile omistanud: et nad on
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laisad, s nakuulelikud, ebakompetentsedv i inetud,v i etnaised

funnetavad end emaļike ja intuitiivsetena ning v imetuna abstrakt-

seks m tlemiseks.8 Kui enesevihkamine on t esti osa personaal-

sest identitęedist, siis on taas selge vahe personaalse ja ri.ihma-

identiteedi vahel. Enesevihkamine eį saa tekkida muidu, kui teised

sęda g.i sisenda.
Rahvaluule puhul v ib negatiivsetest identiteeditunnustest m nį

kord aga kasu olla. Seda kinnitab Harlemist pärinev tähelepanu-

väįįme muistend, mille pani l939. aastal Leo Gurleylt kirja Ralph

Ellison, tehes seda Literaatide Ftideraalse Projekti raames. Jutt

rääglb L una-Cārolinas Florence'įs elanud sulist nimega Suhkru-

ahv, kel oli imeline v ime (,,Ta v is end nähtamatuks muuta'')
(Levine 19'7'7: 405406). Ta kasutas oma nähtamatust selleks, et

valgeid inimesi riitivida ja nende käest p geneda, kui ta kinni v eti.

Ūmberjutustusega on selle muistendi j udu raske edasi anda. An-
tud kontekstis on aga huvitav, et Ellison lįįks edasi, kirjutades mär-

kimisväärse romaani ,,Nähtamatu mees" Ųnvisible Man), mis
käsitleb noore musta mehe identiteediotsinguid, ning avaldas selle
1952' aasta|. V ib aĪvata, et nähtamatuse rnetafoori puhul oli
Ellison saanud inspiratsiooni enda kogutud muistendist. Nimelt ko-
heldi l unas musti just nii, nagu olęksid nad nähtamatud. Valged
inimesed vestlesįd mustade (teenijate) juuresolekul, nagu oleksid
need nįįhtamatud, st nagu poleks iildse tegemist isikutega, kel on
samuti identiteet. Nimetatud omadus sai ses muistendis musta suli
vahendiks,,pimedate" valgete roovimisel.

Vįļhemusrįihm ei leįa alati enzĮmuse hulgas oma identiteedile toe-
trst Valgete folkloor, mida muuhulgas si,imboliseerib Lumivalgekese
muinasjutt, peegel dab valgete įihiskonda, esteetikat j a väiirtusi, mitte
mustade oma. Kujutage ette noort musta rudrukut kįįsimas peeglilt
(vtDundes 1973: 638): ,,Peeglike, peeglike seina peal, kes on kau-
nim kogu maaļ?" Ja peegel vastab: ,,See on Lumivalgeke, Sa must
niiialias, ja įira seda unusta.'' Muidugi sęisneb selle nalja rrr te osali-
s9ļka selles, et mustadel ei maksa otsida oma egole toetusį valgete
f'il..'Ķģorist, kus v lupeegelgi väljendab vanu eęlarvamusi, et k ik
must on halb (nagu must lammas, must nimekiri jne) ja valge on hea.

8 Vt Taboada-Leonetti I 981 : I 53; vrd N'Diaye i 980: 4 ja Eidheim
saamide identiteedist seaļse sotsiaalse märgistaruse termįtrites.

1969 Nona
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Vįįrvisemiootika ohwįtena otsisid mustad v imalust uue, musta iilis-
tava folkloori loomiseks (,,Must on kaunis!"), kuid see on kįill räink-

raske v itlus. Isegi läbinisti positiivne vanas na,,Mida mustem mari,
seda magusam mahl'' jätkub m ningates variantides pessimistliku li-
sandusega ,J<uid kui sa, raisk, oled ise must, siis pole sest tolku", mis
tuletab meelde afroameeriklaste pärimuse klassikalist,,enesevihka-
mise" saįmi pundes |973:. I2):

If you're white, you're aĮĮ right; oled valge, on k ik korras;
if you're brown, stick around; oled prum, ptisi paigal;
but if you're bĮack, get back. oled must, hoia eemale.

Need on näitedjust selįisest rahvaluulest, mis kujundavad identiteeti,
olgugi et see identiteet on negatiivne.

Kuid m nikord on valged mustade folkloori lausa įile v tnud,

rnille näiteks on Stephen Fosteri muusika mängimine grupi The
Beatļes poolt. Afroameeriklaste muusika esitamine on täitnud
valgete taskuid. Sellist įihe rįihma folkloori kuritarvitamist teise
rįihma poolt on masendav vaadata, eriti kui selle abil jäädvusta-
takse negatiivseid stereotiitipe. John Henry on įiks vähestest
mustadest rahvaluulekangelastest, keda tunneb ka valgete kogu-
kond. Populaarses laulus ja muistendis veab John Henry pere-

meęs v i t oandja kihla, et John Henry suudab vedada enam te-

rast kui uus veok v i puurida tunneli kiiremini kui auru j ul ttiotav

puur. John Henry v idab enamikus variantidest, kuid hukkub kat-

Sumusę l pus, saalT rtades parimal juhul Pynhose v idu. Artiklis
,,M tisklusi ameerika identiteedist", iihes vähestest identiteedi
käsitlustest, milles ka folkloorį osa mainitakse, kordab Erikson ta'

vapärast valgete interpretatsiooni antud loost, kus inimene v idab

masina, justkui oleks see t eline mälestusmärk inimvaimu suunļ'
sele (1963: 285-325)' Kuid arvan, et lähemal vaatļusel see laialt
levinud valgete t lgendus John Henry loost tiksnes kinnitab val'
gete stereottitipset m tlemist mustadest, eriti meessoost musta.

dest. Siin ta on, v imas must mees, kes hukkub valge mehe tciti-d,

tehes. Kuigi ta on uskumatult tugev, pole ta s jakas ega agres',

Identįteedį mciciratĮemine foĮHoorį kaudu 61

siivne. Vastavalt valgete stereotįjįibile super_ falloselisest Īnusta-
nahalisest mehest sureb John Henry, ,,käes haamer,,, mis ei
ohusta kuidagi valgeid naisi. Paljudes afroameerika variantides
l ppeb rahvalaul järgmise salmiga:

Thįs oĮd hammer See vana haamer
KįĮĮed John Henry. tappis John Henry.
Can't kįĮĮ me, Ei tapa mind,
Can'į kįļl me. ei tapa mind.

See v ib tiihendada, et įįkski must mees ei sure tänapäeval valge
mehe räpast t<jcid tehes ning v ib-olla sedagi, et ka tema falloslikku
v imupolev irnalikkontrollida (vrdDundes 1973: 561-577).

Identireedifolkloor

Identiteedifolkloor osutab soovile muuta orna identiteeti, kuid sellega
kaasneb arusaamine, et see muutus v ib olla v imatu. Ameerika
Ühendriikides on immigrarrdid piii.idnud oma identiteeti muuta nime-
vahetuse abil, näiteks vahetades algse perekonnanime inglispžirase
vastu. See piii.idlus ongi jžirgneva juudi anekdoodi teemaks:

Uks juut, kelle nimi oļi Mikifsky, soovis oma nime muuta
Murphy'ks. Ta lįįks kohtuniku juurde ja saigi nime įįra muuta. Jžirgmisel
aastal lįįks ta jälle kohnrrriku juurde ning tahtis veel kord rrime muutą
niļ et Murphy'st saaks o'Brien. Kohfunik kiisis: ,,Miks? Murphy on
ometi kena iiripžirane nimi.'' Mees vastas: ,,Tahan, et ma saaksin miaagi
vastaĘ kui inimesed kįisivad, mis mu nimi enne muu nist oli.,'

Kindlasti on antisemitism Euroopas ja mujalgi m jutanudjuute, et nad
onpiiiidnud oma identiteeti vaįaĘ kuid anekdoodi m te seisneb hoopis
sellesf et taolise muutusega ei nnestu siiski kedagi lira petta. Kuni
Iiyaeli_riikluse rajamiseni olidjuudid igal pool vzihemus.r, k',rid p,itidrid
eįlasi elada. NimemuufuS aitas kohaneda iel maal, kus elati. on iruvitav,
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et kohtunik ei sea kįįsimuse alla esimest nime muutrnise palvet -
Mikifsky pole lihtsalt iildse prestiiŽne nimi, kuid heal iiri nimel nagu

Mrrphy ei tohiks rnidagi viga olla! Kuid fakt, et inimesed jätkuvalt

uurisid, mis oli peategelase nimi enne muutmist, t estab, et orna teisį
juudilikke tururuseid ei nnestunud tal varjata- Seļles m ttes on anekdoot

ti.üipiline. Juut püüab oma identiteeti muuta, kuid see ei nnestu.e

Teįne sobiv näide mängib teemaga, et juut ei saa įile v tta ristĻ
usku, kuidas ta ka ei pi.iüaks (Dundes I91l: 196):

Kas sa tead naŲa väikesest, vanast ja vagast igeusklikust juu-

dist, kes otsustab oma elu Į pus katoliikiaseks hakata? Katoiiku kirik
on meeļitatud, sest See on hea propaganda ja įįIeskutse kirikusse
potirdumiseks, ning meheĮ palutakse järgmiseĮ jumalateenistusel pida_

da väike k ne. Väike juut t useb j a iitleb: ,,S brad goyim - ' -''

Goyim on mitmuse vorm jidišikeelsest s nast goy, mida kasutatakse

rnittejuutide kohta. Anekdoot, mida tavaliselt naudivad juudid ise,

kinnitab fakti, et m ned juudid soovivad hakata kristlaseks (nt ,,Juudid
Jeesuse eest" liikumine USA-s), kuid samaļ ajal kinnitab see neile,

et juutlusest ei saa lahti įitelda. S nal goyim on tįhti pisut halvustav
k rvaltähendus, millest Margaret Mead pole ilmselt teadlik olnud
(Rosten 1910 142). 1957. aasta oktoobris New Yorgis asuvas

Theodor Herzeli Instituudis peetud loengus ,,Iisrael ja identiteedi-
probleemid" viitas ta endale järgmiselt (Mead 1958: 2): ,,Te m istate,

et ma räägin kui goy, kel on goishe kopf." Mead pidas seda

arvatavasti lihtsalt iiheks välisrįrhma tähistavaks s naks.
Vajadusel on juudid kaitsnud end kristlaste eest, kes on pti{id-

nud neid usku vahetama sundida, juhtides tähelepanu sellele, et

kristlus ja Jeesus on tegelikrrlt juudi pžiritolu. l980. aastate algusest

on pärit kįįsimus: ,,Kuidas me aru SaaĪne, et Jeesus oli juut?" Vas-

tus: ,,Sellest, et ta elas kuni 30. eluaastani vallalisena kodus, v ttis

įile oma isa Įiri ja et ema pidas teda Jumalaks.''
Rįįhma karhrs, et selle noored ļiikmed v ivad hakata Sarnane-
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rna enamusrįihma l iikmetega, on rahvapiiri muses transform eeritud
ideeks, et hoopis enamusrįįhm kaotab oma įdentiteedi ning hakkab
sarnanema vähemusrįihmaga, vįįhernaļt selle keelt v i mįrret sil-
mas pidades. seda v imaldab projektiivse inversiooni psühholoogi-
fine mehhanism (Dundes 1980: 51-55).

Juudi perekond saatis oma poja moodsasse intemaatkooli, et ta piks
head inglise keelt.

,,Please, you being sure tįtch him right'' (Palun, petama teda
hžisti), iitles isa kooli juhatajale.

,,Te ei pea vįįhima&i muretsema,'' vastas juhataja. (M nes varian-
dis iitleb juhataja: ,,Ärge kartke. Kui te semestri l pus oma pojale jžire-
le tulete, ei suuda te tema hääldust minu omast eristada.,,)

Kooļiaasta l pus helistab isa juhataj a|e: ,,Und how įs my boy
doįnk? '' (Ja kudas mu pojal minema?)

,pun t esk !'' (Äge kįļsimal ) vastab juhataja. (Dorson 1 960 : l 66_1 68.)

Anekdoodi rä?ikij a riihmai dentiteedi väi detav tugevus v ib m j utada
mitte ainult enamusriihma, vaid ka teisi vįihemusrįjhmi. Seda fenomeni
illustreerib j žirgnev juudi anękdoot:

Pime mees seisab tiheda liiklusega tänava nurgal Miami Beachis
(tuntud oma suĮļre juudi kogukonna poolest). Ta ei saa kuidagi Įile
tįinava. Üks nainę trrleb ning pakub oma abi. ,,Det vood be *ran-
"fz1 

" Ņo kĮill on tore) vastab pime. Naine hakkab teda įile fānava aita-
ma. ,,See on nii kena, et proua mi d aitma," iitleb mees, ,Į vonder if
aĮso ļ couĮd esk you a qvestion?" (Agakas rna v in ka ktisida tikļ
.hisimus?) ,,Aga palun,', vastab nainę. ,,CouĮd you Įook at my socks
and teļĮ me if dey metch?'' (Palun vaadake, kas mu sokk sobib teise
sokiga?) ,,Kui te seda juba kiisite, siis t esti, įiks neist on kolĮane ja
teinę sinine." ,,[Jn-hunh, end vot about my pents, do dey metch Äy je:ret? '' 

!!e!, asa kudas on piiksiga, tas įi*s sobib ģntsakugai)
"Jah, tegelikult kannatę te punaseid ptikse jĮ teie pintsak on ,o 

'.ļi-

nę-]' ,,Uh, and vot about my tįe? Does tt metch eitīer de pants or de
jeyt? " (oeh, ja kudas on lipsuga? Kas see sobib piiksi .näi pirt.uk,r_
ca?),Jah, teie lips on oranž, roosade täppidega.'' sįttet<s ajaks on nad
ohufuļt įile tįįnava j udnud. Mees sonaį: ,,iaĮu tžinu, pioua, et ma 9 Anekdooti mehhikļase nimemuutusest vt Lim6n |97'Ī:3.|-38.
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įile tįįnava sain ja et proua k ik vastas, rrĮis ma kįisisin.'' ,,oh, pole

tįįnu väärt. Tegin seda hea meelega. Kuid ma tahaksin vęeļ siiski mi-

dagi lisada." ,,Yeah? Voį s det? " (jah? No mida?) ,,Teil pole seda akt-

senti vaja, te olete shvartzer."

Anekdoodi m istmiseks peab teadma, ęt shvartzer on jidiši s na

mustade kohta (Rosten 1970: 381). Anekdoodi erinevates variantides

v ib mees Selgitada, et ta oli Įapsendatud ning siinnist saadik pime.

Igal juhul väljendab anekdoot seda, et inimesed v tavad ornaks nęid
įįmbritseva rįįhma identiteedļooned. Huvitav on märkida, et naine ei

räāgi aktsendiga, s na shvartzer kasutamise jiirgi v ib agaarvata'

et ta on.juut. V imalik, et nii on tahetud suurendada kontrasti mehe

aktsendiga, kuid see v ib kaväljendadajuutide soovi oma identiteeti

varjata. Märkimįsväärne on ka värvide kasutus selle anekdoodi

dialoogis. See r hutaks justkui seda, et mees onvcit'vipime, kusjuures

vrjrviĮįne on l unaosariikide vana nįmetus mustade kohta.

V raste identifitseerimine

Rühma liikmed on sageli agarad tuvastama, isegi identifitseerima

v raid kui oma rįįhma liikmeid. Kuiv rd Suuremas osas kehtib

maailmas sugulusel p hinev sotsiaalne korraldus, v ib kahe ,,v ra"

kohtumine luua erilise suhte sugulussidemete t ttu. Moodsas euro-

ameerika įįhiskonnas mängivad ,,v rad" ,,KaS Sa tunned?" mängu,

kuni leiavad kellegi, keda nad m lemad teavad, kes v ib olla ka ainult

tuttava tuttav. Juut v ib tahta teada, kas uus tuttav on juut v i mitte

ning seda pole alati fiįįįsilise välimuse järgi kerge rnäįįrata. Sellises

situatsioonis v ib įiks kįisida teiselt folkloorse kiisimuse, kas ta on

M.o.T., mis on akronįiįįm väĻendist Member of the Tribe ('h imu

liige'). Seda kiisimust ei esitataks, kui ki'isļa oleks kindel, et kįisitletavl

ei ole juut, sest v ib olla piinlik seletada goy'\e, mis on M.O'T.)\
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yd'gatavaline kahe esmakordselt kohtuva juudi puhul on see, et nad
hakkavad teineteisele juudi anekdoote rääkima, tĪis meenutab taas
foļkloori olulisust identiteedi māįįratlemisel j a hrgevdamisel.

Uks näide identiteediotsingute erinevatest v tetest on Delta Chi
eeskorporatsiooni liikmetęle petatud akronįįrimiline rituaal. Kui

korporatsiooni liikmel on p Ęust arvata, et ta on kohtunud.'Venna-
ga", alustab ta kįisimuste ja vastuste jada:

Do you ļcrtow KįmbaļĮ?
E. L. KįmbaĮĮ, the įnsurance

saĮesm'an?
L. E. KįmbalĮ's nyfriend's name
Talļ man, wįth a dark beard?
A rąther taĮļ man'

Can't be my friend KimbaĮĮ.
He doesnt know you.
Į dont ļ<nou, hįm.

Io Etniliste vihjete kohta vt Lyman & DougĮass 1973:362.

Iga lause algustähtedest moodustub korporatsiooni nimi: Delta Chį.
Huvitav, et dialoogi järgi ei oĮe vestlejatel i.ihist s pra. Loomulikult,
kui arvatav vend ei anna iget vastust sissejuhatavale kįįsimusele
,,Tunned sa Kimballi?", ei lžĮhe kiisitlej a edasi. Kuid kohe, kui <jeldakse
teine lause sellest salajasest vormelist, on įrhine identiteet selgunud
ja dialoogi jätkatakse vaid oma rįįhma solidaarsuse kinnituseks.

''Folkļorist W. Edson Richmond Indiana Įilikoolist jutustas mulle
(isikliku vestluse käigus) teise variandi samast įįratundmisvormelįst:

: 'Do you ļcnow KįmbaĮļ? Trrrrned sa Kimbaļii?' E. A. KįmbaĮĮ, įhe įnsurance E.A. Kimballi, kindlushse
, saĮesman? mĮiiigimeest?
':|L: A. KįmbaĮĮ įs the man I ļcrtow. L. A. Kimbait on mees, kedamina

tean.
TaĮl 

ryan with a dark beard? Pikk mees, tumeda habemega?

ļ ra1her talĮ man, Üsna pikk mees, kuid tal poĖ
but he has no beard. habet.

Turrned sa Kimbaļli?
E. L. Kimballi, kįndtusfuse
mtüigimeest?
L. E. Kimball onmi u s branimi.
Pikk mees, tumeda habemega?
Ūsna pikk mees.

Ei saa olla minu s berKimball.
Ta ei tunne sind.
Mina ei tea teda.
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Can't be the man I ļuaw. Ei saaollameęs, kedaminafunnen.
He Įs a veryfnefeĮĮow. Ta on väga tore SeĪnu_

Į shouĮd ļįke to nxeeļ yoįĮrfrįend. oiels tore temagatufluda.

Professor Richmond lisas, et rituaali ei petatud korporatsiooni uustuĻ
nukatele, vaid ainult täie iguslikele liikmetele.

oma identiteedirįihma liikmete määramisęks kasutatakse peale
verbaalsete vahendite ka kostįrrirni v i riietust. Näiteks on homo-
seksuaaļide kogukonnal väga detailne riietumiskood. Kontrastina
tavaliselt valdavale parernakäelisusele leiame vasaku ja parema
eristusę, rnilļes vasak on aglessiivneja dornineeriv' parem aga pas-
siivne ja alistuv (Hertz 1960). Homoseksuaal v ib kanda įihte k r-
va- v i ninar ngast, kuid tähtis onjust See, kas seda kantakse pa-
rem- v i vasakpoolses k rvas v i ninas rmes. Vool vasakul v i
paremal rippuvad v tmed v i tasļcurātik, mis ulatub väļa vasemast
v i paremast taskust, väljendavad samuti seksuaalseid eelistusi
(Fischer 191'7:7). Kas olĮakse domineeriv v i passiivne, väĻendab
muidugi seda, kas anaalse vahekorra puhul ollakse aktiivne v i
passiivne partner (Rodgers 1912: 17,146).

Selle kohta, kuidas riietuse ja identiteedį vaheĮ esinevad tihedad
Seosed, leidub palju teisigi näiteid' Moraavia maakonnas Slovak-
kįas kandsid vaļļalised tįldrukud tavaliselt orna juukseid įįhes lihtsas
palmikus, sarnal ajal kui abielunaised punusid kaks patsi ja p imisid
need įimber väikese padja v i kandsid tanu įilesseotud.juustel. Val-
lalistel emadel oli keeiatud kanda juukseid lihtsas patsis, mis tähen-
das neitsilikkust, vaid nad pidid kandma oma juukseid nii nagu abi-
elunaised (Bogatyrev Ī97 1 :'7 2-''] 3)' Ameerika iinnakultuuri tren-
dikas bestseller ,,Ametl|k preppyļļ käsiraamat" (The officiaĮ
Preppy Handbook), mis piiĮiab kirjeldada nende eliitnoorte tun-
nusj ooni, kes käivad erilistes ettevalmistavates keskkoolides, pti-
hendab Suure osa riietusele, mis varieerub teksadest ja Įsärkidest
siniste bleiseriteni ja ,,reegliteni, kuidas mžirgistada meeste särke

I den t į t e e dį m ci cir a t Į e lni n e fo ļ kĮ o o r i ka udu 6.]

monograĪnmidega" (1980: 119_ļ56). Selļine identiteedivorrn on vā-
hemalt väliseįt kättesaadav k igile neile, kel on raha, et omale vas-
tav varuStus soetada. Nagu täheldab Klapp ( l969: 3 l ): ,,on t si, et
meie ebaseļge identiteediga rnaai v ib igaĮiks endaie rnuretseda
peaįegį igasugust Staatust määratleva sįirnboļi, mida taļ on v ima-
lik endale lubada. Tal v ib olla Cadillac, trendikas välimus, aadress
moodsas linnaosas v i peen kirjaplank. Ta v ib endaie v tta ja
kanda igasugust identiteeti, millega vaįd hakkama saab.,, oleme
peaaegį niikaugel, et rääkida ,,momentaansest identiteedist,,, mis
on įisna lįįhedal hetkelise rahulduse kontseptsioonile. Sarnal moeļ
v imaldab uue krjltuse v i ristis jaga įihinemine tįsna kiiret moo-
dust uue identiteedi omandamiseks (ibid. : 137 , 309).

Uheks p hjuseks, miks irrimesed nii vāga ihkavad endale uut
identiteeti (ia mille pžirast korraldatakse nii palju identiteedile pi.i-
hendatud akadeemilisi sümpoosiume), on kartus suure rahvahuiga
9'ę.ą-9 kaotsi minna v i įihtsalt olla eikeegi. Isikut t endav dokumJnt
(identification ehk lįįhidalt ID) kipub inirnest asendama numbriga.
Bįirokraatlikele dokumentidele peab kirja panema terve hulga eīi-
nevaid numbreid : sĮinnikuupäeva, s ots iaalkind Įustu se nurnbrį passi
numbri, ttitiandja nurnbri, teļefoninumbri, koduse aadressį įoos
postiindeksig a, pangaarve, autonumbri, krediitkaardi numbri j ne.
Pole kahtlust, et Įiks kohutavamaid isiku identitęedi usendaÄisi
numbriga toimus koondusļaagrites, kus viibinud inirnesed kannavad
neid numbreid m nikord tänapäevalgi, nįi'į.įd aga kui rnįįrki oma el-
Ęiiiimisest.

' l Ameerika slängis kasutatav s na k rgkooli astumįseks valmistuvate noorte kohta_
(Toim.)

Tendents taandada inimesed numbritere on ehk veidi teine teema.
Kuid huvitav on seę, et lääneliku maailmavaate kohaselt on nii aega
ĶuĻru- f v imalik väljendada numbriliselt. Geograafilist asukohta
saa'b mžiĮĮrata laius- ja pikkuskraadidega. Aega saab määrata s - naģega, kuid tavaliselt tehakse seda ikka numbiitega. V ib oeļda, et
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on hiļine peirastl una v i et keli on 3.30. Eļektronkeļlad on aidanud

kaasa sellel e, et aega esitatakse numbriliselt. Paberile kirjutatud

kuupäevades v ib kuu väĻa kirjutada v i seda liihendada, kuid įiha

rohkem kasutatakse kuude nimede asemel numbreid' Mehed
paigutavad naisi m dupuuĮe, mille puhuļ on tžįhtis see, millise nrrmbriga

väljendatakse rinna-, voo- ja puusaiimberm tu (90-65_90) v i
hinnatakse naiste iļu kįįmnepallise skaala jargi, kus kįįmme on k ige

parem tulemus.
Üha tahtsamaks muutub teadmine selļest, mida v iks kutsuda

,,paberidentiteediks" (Schachtel Į961: 120). oma sįindi pole v i
malik t estada vaid nii, et iļmud Įihtsalt ametniku ette; tuleb esitada

siinnitunnistusļ Įlma sobiva isikutunnistuseta ei saa vahetada tšekki

raha vastu ega v tta osa erinevatest įįĪitustest. (Ameerika Ühend-

riikide s kirj utataks e tš ekkidele tavaliselt j uhilub ade j a krediitkaardi

numbrid.) Kui klient astub rahvast tulvil populaarsesse leivapoodi

v i m nda teise kauplusesse, v idakse tal paluda v tta number'

Teda teenindatakse alles siis, kui vastav number vāĻa hiititakse.

Ameerika k nekeeles tähendab ,,kellegi numbrit teada" seda, et

teatakse tema kohta m nd salajast t de v i et seda inimest suude-,

takse liigitada v i identifitseerida. Kui räägitakse, et midagi tehak-

se ,,numbrite jargl'', tähendab see reeglite jārgimist (mis t e_

näoliseļt pärineb s javäeslängist). Loodetakse, et ollakse rnidagi

vcicirt, et kellegi panus Įoeb ja et miski toimub enne, lcti viimne

tcirmįn katte jouab.
Paljud teadusharud kummardavad numbreid ja folkloristika pole

siinjuures mingi erand. Folkloristid on harjunud räįįkirna muinasjut-,

tude tįįįib inumbrite st :,,Tuhkatriinu'' on Aarne-Thomp s oni j ututi.iĮip

510A, kingaproovi rnotiivinumber on H 36'1, kus kangelanna te'

hakse kindlaks jalga sobiva kinga abil. Kuid samas pakub rahva,,

luule ka teatud opositsiooni sellisele tendentsile, kritiseerides antud

katsete absurdsnst, kui muinasjutte (v i midagi muud) taandatakse

numbriteks.
Anekdo o diräžikļ ate kokkututekul t us is į.iks mees poo diumiie jl

lausus: ,,37.'' K ik naersid. ,,45." Publik moirgas jälle' ,,5 1''' Taa

naer. Ta istus kohale ja teine mees v ttis üle koha poodiumil' ,,28,:
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lausus ta. Auditoorium vaikis. ,,74.,, Totaalne vaikus. ,,62.,, Ei mi_
dagi. Mees istus nnetult oma kohaIe tagasi. KorvalistLĮa ptiriāis
teda lohutada: ,,Ega naii ei ļoe, vaid see, kuidas seda esitaiukse.,'
(Variantides ka: ,,M ned oskavad neid rāįįkida, aga teised mitte-',)

Teises Samast tįiiibist pärit anekdoodis t usāb r.iks naŲamees
äles ja utleb ,,22." K ik naeravad. ,,93.,'Taas naer. ,,4g.,, JaUe
naer, kuid sel korral ei suuda riks kuulaja end talitseda ning lausa
väänleb naeru käes p randal ka pärast seda, kui k ik teįed on
jubavait jaanud. K rvalistuja vaatab teda imelikult, kuni mees se_
Ietab: ,,Ma polnud seda naļa varem kuulnud!,,

V randunud linnainimester, kes eravad ja surevad numbrite
jiirgi, on oma folkloor ning seļleski peegeldub nende identiteet.
Folkloor pole įįksnes autobiograafiline etnograafia, inimeste enese-
peegeldus, mis kajastab rįihma identiteeti, vaid see väŲendab ka
väžįrfuslikke andmeid, mis on įisna vabad k rvaĮseisjatį eelarva-
mustest. Sotsiaalse identiteedi uurĮad on pĪiiidnud minimeerida sot-
siaalteadlaste moonutavaid t lgendusi, mille kohta ei saa kunaei
cielda, et nad pole etnotsentrilised v i eelarvamust evabad (ZĮ-
valloni 1973: 81). Rahvaluuleandmete, mis eksisteerivad juba enne
uurįa lavale asfumist, kasutamine väldib raskusi, mis teįivad, kui
kasutada ankeeti ,,KeS ma olen?", mis on uurļate, mitte uuritavate
poolt loodud a priori dokument. Niisiis pakub rahvaluule sotsiaal-
teadlastele tagasihoidliku v imaļuse, kuidas koguda informatsiooni
identiteedi kohta. Folkloor annab inimestest pį.r, sisemise pildi,
r itte_nägemuse väĻastpoolt. Loomuļikutt vāiu folkloor pakkuda
moonutusi, kuid vähemaĮt on need inimeste endi moonutused.
mitte objektiivsust taotleva sotsiaalteadlase omad. oļuline on rrr is-
ta; et folkloor pole lihtsalt andmetekogum, mis v imaldab sotsiaaļ-
teadlastel identiteeti uurida. Tegelikuīt on See i.iks peamisi vahen-
ģę..ļģ,,mįlle kaudu inimene ja rįihm avastab v i loob oma identiteedi.
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