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Teisalt oli Nõukogude Eestil mõnevõrra 
eriline koht terves Nõukogude Liidus, vaata-
mata sellele, et Eesti sarnanes paljuski Läti ja 
Leeduga. Balti liiduvabariikides tervikuna oli 
totalitaarse süsteemi surve nõrgem kui üle-
jäänud Nõukogude Liidus nii stalinistliku 
perioodi lühiduse tõttu kui ka seetõttu, et Balti 
vabariike peeti „Nõukogude lääneks“, kus või-
maldati ülejäänud Nõukogude Liidust mõne-
võrra rohkem kultuurilise vastupanu allikaid 
(Lauk, Kreegipuu 2010, 187). Eesti kui iseseisva 
riigi kogemus kahe sõja vahelisel perioodil sar-
nanes Läti ja Leedu iseseisvuse kogemusega, 
samas oli Eestil kõige „läänelikuma“ vabariigi 
kuvand, arvestades Eesti majandust, geograa�-
list asendit (Soome lähedus, mis muutis Eesti 
avatumaks) ja ideoloogilist olukorda.2 On ka 
väidetud, et „Tallinn esindas Nõukogude Liidu 
piires läänemaailma“ (Gronow, Žuravlev 2012, 
121). Ka meediauurija Marek Miil on oma dok-
toritöös käsitlenud Eesti NSV-d teistest Nõuko-
gude Liidu liiduvabariikidest eristuvana Eesti 
ajaloolis-kultuurilise tausta ning geograa�lise 
asendi tõttu (Miil 2014, 10).   

Eesti eripära(ne kogemus) mõjutas oma-
korda soolisi diskursusi, kus segunesid nõu-
kogulik soolise võrdõiguslikkukse retoorika, 
eestluse ideoloogia, läänelikud mõjutused, 
puritaanlikkus seoses seksuaalsuse ja naiseks 
olemise bioloogiliste aspektidega jpm. 

Eesti nõukogude perioodi kogemus kui 
„paigutunud teadmine“ (Haraway 1991) 
kuulub nende väikeste lugude hulka, mis paik-
nevad spetsii�lises lokaalses kontekstis (vt. 
Lyotard 1984; Lykke 2010, 133) ja seetõttu ongi 
Eesti kogemuse nähtavale toomine oluline. 
Selle kaudu on võimalik mõista Eesti eripära 
Ida-Euroopa riikide kogemuse kontekstis ning 
analüüsida soolisuse muutuvaid tähendusi eri-
nevates ühiskondlik-ajaloolistes kontekstides, 
testides ka lääne sooteooriate sobivust Ida-
Euroopa konteksti uurimisel.  

Artiklis käsitletakse soolisi diskursusi3 
Eestis nõukogude perioodil, keskendudes 
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perioodil1 

Eve Annuk
 

Sooküsimus oli Nõukogude Eestis vastu-
olulise tähendusega. Sooline võrdõigus-
likkus oli kommunistliku partei ideoloo-

gia lahutamatuks osaks, kuid see ei realiseeru-
nud tegelikkuses. Naistele olid küll garanteeri-
tud meestega võrdsed õigused, kuid ametliku 
võrdõiguslikkuse retoorika varjus säilitasid 
elujõu patriarhaalsed arusaamad ja tõekspi-
damised, seda eriti privaatsfääris, kus säilis 
traditsiooniline rollijaotus. Toimis ka sooline 
tööjaotus, sest sageli töötasid naised siiski tra-
ditsiooniliselt naiselikeks peetavatel aladel, s.t. 
püsis ametialane sooline stereotüübistamine 
ja ei vaidlustatud bioloogilistel ja psühholoo-
gilistel stereotüüpidel põhinevat „naiste töö“ 
ja „meeste töö“ eristamist. Ka meeste õigusi 
seoses kodu ja lastekasvatusega seadused ei 
toetanud (Narusk 2000, 52–53). 
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avaliku sfääri tekstidele, nagu ajakirjandus-
tekstid, ilukirjandustekstid ja populaarsed 
meditsiinitekstid. Vaatluse alla võetakse soodis-
kursus ajakirjas Nõukogude Naine, mis rõhutas 
ametlikke, s.t. kommunistliku partei seisukohti 
soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, ja kultuu-
riajalehes Sirp ja Vasar; mitmesugused popu-
laarsed meditsiinitekstid, mis kujundasid soolisi 
arusaamu kehast ja seksuaalsusest, ning ilukir-
jandusdiskursus, mille sooteema käsitlus 1970. 
aastate lõpul suhestus eelnevate diskursustega, 
neid võimendades või vaidlustades. Selline lähe-
nemine, mis arvestab erinevaid tekste nende 
ajaloolises kontekstis, avab soolisi diskursusi 
paremini kui kitsalt ühele valdkonnale kesken-
dumine. Soolised diskursused ei olnud homo-
geenne valdkond, selles oli erinevaid tasandeid 
ja kihistusi, mis olid üksteisega seotud ja mõju-
tasid üksteist. Neid erinevaid tekste omava-
hel kõrvutades võib saada ettekujutuse sellest, 
kuidas soolisust mõisteti, kuidas nähti naise ja 
mehe rolle ning naiste emantsipatsiooni. 

Nõukogude Eesti ajakirjandus ei olnud 
ainult „ideoloogiline ajupesu masin“, vaid 
pakkus inimestele ka seda, mille vastu nad huvi 
tundsid (Lauk, Kreegipuu 2010, 168). Selle sei-
sukoha valguses võib vaadelda ka ajakirja Nõu-
kogude Naine, mille teemadering muutus koos 
nõukogude ühiskonna muutumisega. Sooline 
kuvand Nõukogude Naises säilitas siiski suures 
osas oma põhiolemuse, mille järgi propagee-
riti soolist võrdõiguslikkust tööelu valdkonnas, 
samas kui privaatsfääri käsitleti traditsioonilise 
tööjaotuse (naise hooleks on kodutööd) valgu-
ses, mis reaalelus tõi endaga kaasa naiste topelt-
koormuse (vt. Narusk 2000, 52–53).            

Nõukogude perioodi soodiskursustel on 
olnud suur mõju tänapäeva Eesti soodiskursus-
tele. Nõukogude ühiskonna soolise võrdõigus-
likkuse retoorika on muutnud soolise võrdõi-
guslikkuse, aga laiemalt igasuguse võrdõigus-
likkuse mõiste tänase Eesti ühiskonna jaoks 
problemaatiliseks. Soolist võrdõiguslikkust 
seostatakse mõnikord nõukoguliku ideoloo-

giaga ja nähakse seetõttu negatiivses valguses. 
Seda hoiakut taastoodab näiteks meedia, kus 
soolise võrdõiguslikkuse temaatikat esitatakse 
mõnikord seostatuna nõukoguliku soolise 
võrdõiguslikkusega, mida omakorda nähakse 
ebaloomulikuna, „tõelisi soorolle“ eiravana. 
Samuti saab tänane neoliberalismi dominee-
rimine mõistetavaks nõukogude kogemuse 
kontekstis (mil seati esiplaanile kollektiivsus 
ja juhinduti plaanimajandusest) kui vastu-
reaktsioon sellele. See ei ole siiski ainult Eesti 
eripära, vaid samalaadset hoiakut soolise 
võrdõiguslikkuse suhtes võib leida ka teistest 
Ida-Euroopa postsotsialistlikest riikidest (vt. 
nt. Frunzᾰ, Vᾰcᾰrescu 2004).   

    

Soodiskursus ajakirjanduses 

Nõukogude perioodi erinevad ajajärgud 
märgistasid erinevalt ka avalikku diskursust, 
sh. soolist diskursust. Stalinistlik periood 
1940. keskelt kuni 1950. aastate keskpaigani 
tõi kaasa vajaduse ideoloogiliseks propagan-
daks ja seetõttu on selle perioodi avalikud 
tekstid vähese tõeväärtusega, s.t. nende teks-
tide faktoloogilisse tausta tuleks suhtuda krii-
tiliselt, samas ideoloogia esindajana saab sel-
liseid tekste vaadelda kui oma ajastu tõeseid 
dokumente (nõukoguliku retoorika kohta aja-
looalastes tekstides vt. nt. Vseviov 1999, 118). 
Alates 1950. aastate teisest poolest ideoloogi-
line kontroll nõrgenes mõnevõrra, kuigi kont-
roll ajakirjanduse üle säilis (Lauk, Kreegipuu 
2010, 172).     

1950. aastate teisest poolest alanud sula-
periood, mil toimus teatav (ideoloogiline) 
vabanemine eelkõige kultuurisfääris ja mida 
seetõttu on nimetatud ka kultuuriliseks libera-
lismiks (Lauk, Kreegipuu 2010, 173), kajastus 
ka ajakirjanduse teemaderingi avardumises ja 
käsitlusviisi teatavas inimlikustumises. Eesti 
ajakirjanduse arengu seisukohalt on sula-
perioodi peetud väga oluliseks, sest see või-
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maldas tekkida uuel, mittepropagandistlikul 
pressil, eelkõige kultuuriväljaannetes (Lauk, 
Kreegipuu 2010, 173). Stagnatsioon alates 
1960. aastate lõpust tõi endaga kaasa tugev-
neva ideoloogilise surve ja vajaduse sõnumi 
ridade vahele peitmiseks. M. Gorbatšovi või-
muletulekuga 1985. a. alanud perestroikaeelne 
ja -aegne periood lõi võimalused vabamaks 
teemakäsitluseks ajakirjanduses.   

Arvestada tuleks ka seda, et avalik sfäär 
ja info liikumine olid nõukogude ühiskonnas 
rangelt kontrollitud: eksisteeris tsensuur, raa-
matukogudes ja arhiivides olid erifondid jm. 
(vt. nt. Veskimägi 1996) ja tekste, eri nime-
tusi ilmus suhteliselt vähe, kuigi tiraažid olid 
suured. Igal ilmunud tekstil oli seega palju 
suurem mõju kui tänapäeva tekstirohkuse 
kontekstis. 

Nõukogude ühiskonna kontekstis on 
kasutatud modernsuse mõistet, viitamaks 
nõukogude ühiskonna teatavale „läänestu-
misele“ alates 1960. aastatest: linnastumise 
kasvule ja sellega seotud moodsa, s.t. linliku 
elulaadi levikule, mida toetas omakorda nõu-
kogude ühiskonna progressimüüt; samas on 
modernsust nähtud vastuolulisena nõuko-
gude majanduse kontekstis (vt. nt. David-Fox 
2015, 10‒13). 

Majanduslikku aspekti arvestades võiks 
nõukogude ühiskonda mõista plaanimajan-
duse põhimõtetel juhitud ühiskonnana, kus 
valitsesid nn. de�tsiidimajandus ja naturaal-
majanduslikud elemendid (nt. pidid inime-
sed ise tootma vajalikke kaupu või kasvatama 
põllumajandussaadusi, kuna poest ei olnud 
võimalik neid osta). Kuna naised olid vastu-
tavad igapäevaelu sujumise eest, siis mõjutas 
see eelkõige naiste elu, asetades naistele topelt-
koorma (vt. Narusk 2000, 52–53). Nõukogude 
„uus naine“ oli majanduslikult iseseisev naine: 
töötav ja ühiskondlikult aktiivne naine, kes sai 
hakkama nii lastekasvatuse kui ka kõigi kodu-
töödega ja seda nõukogude vähearenenud 
de�tsiidimajanduse tingimustes. Nõukogude 

soolise võrdõiguslikkuse retoorikat tulekski 
mõista eelneva kontekstis, sest tegelikku soo-
list võrdsust nõukogude ajal ei olnud. 

Sooteema käsitlemise mõttes keskseks 
väljaandeks oli Eesti ainuke naisteajakiri 
Nõukogude Naine (alates 1924. aastast ilmu-
nud ajakiri Eesti Naine kandis Nõukogude 
Naise nime aastatel 1951‒1988, alates 1989 
taasilmus ajakiri Eesti Naise nime all), mille 
väljaandjaks aastatel 1945‒1990 oli Eestimaa 
Kommunistliku Partei Keskkomitee (mis oli 
nõukogude võimu kõrgeim kandja Eestis) 
ning mis kajastas ametlikke, parteipoliitikas 
omaksvõetud seisukohti soolise võrdõiguslik-
kuse küsimuses. Ainukese ja suuretiraažilise 
naisteajakirjana (1965. a. oli Nõukogude Naise 
trükiarv 74 000, 1985. a. juba 180 000) oli tal 
oluline mõju sooliste arusaamade kujunemi-
sele. Näiteks perioodil 1976–1987 oli ta kõige 
loetavam ajakiri Eesti NSV-s (Vihalemm, 
Kõuts 2004, 80).

Nõukogude Naine järgis traditsioonilist 
naisteajakirjade formaati selles mõttes, et seal 
olid olemas ka naisteajakirjade jaoks tavapära-
sed rubriigid, nagu toiduretseptid, moenurk, 
tervisenõuanne jm., lisaks leheküljed lastele. 
Formaat tugines suuresti sõjaeelse Eesti Naise 
formaadile, kohandatuna nõukogude ühis-
konna vajadustele.    

Ajaloolane Heidi Kurvinen on tõdenud, 
et Nõukogude Naise soolist diskursust ise-
loomustab bioloogiale tuginev soosüsteem, 
mida tootsid ajakirjanikud (Kurvinen 2008, 
90), bioloogilise determinismi ideaalide säili-
tamine (samas, 91) ning heteronormatiivsus, 
homoseksuaalsuse puudumine (samas, 94).

Nõukogude Naise võrdõiguslikkuse teema 
muutus koos nõukogude ühiskonna muutu-
misega. Kuni 1960. aastate alguseni oli Nõuko-
gude Naises esiplaanil propagandistlik hoiak 
soolise võrdõiguslikkuse konstrueerimisel: 
kujutati töötavat naist, naiste võitlust rahu 
eest, esitati nõukogude ideoloogide Lenini ja 
Aleksandra Kollontai seisukohti naisküsimu-
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sest jmt., s.t. üritati luua uut nõukoguliku naise 
kuvandit. Sellega oli seotud patriotismi ja naiste 
kui riigile vajaliku tööjõu rõhutamine, naiste 
ühiskondlikult aktiivse rolli propageerimine, 
aga ka naise kui ema ja perenaise rolli esiletoo-
mine (Pall 2011, 48–56). Mehe rolli ei nähtud 
olemuslikult uuena.  

Alates 1960. aastate algusest muutus ajakiri 
„propagandaajakirjast pehmemaks klassikali-
seks koduperenaiste ajakirjaks“ (Pall 2011, 77). 
Just Hruštšovi ajal hakati looma naisest ühtset 
kuvandit kui supernaisest (samas, 63). 

Stagnatsiooniperoodil muutus Nõuko-
gude Naise võrdõiguslikkuse käsitlus naise-
kesksemaks, naise õiguste ja mehega võrreldes 
topeltkoormuse asemel esitatakse naiste prob-
leeme meestest lahus ja püütakse neid paran-
dada riigipoolsete toetustega (samas, 82).

Nõukogude Naise teemadering laienes 
alates 1980. aastatest, mil sagenesid artiklid 
mehe ja naise rollidest, naise isiksusest, naisest 
juhina, naisest teaduses jm. Sotsialistlik soo-
retoorika (kombineerituna rahvusliku retoo-
rikaga) domineeris Nõukogude Naises siiski 
kuni 1980. aastate lõpuni (Kurvinen 2008, 
89), mil traditsiooniline arusaam soorollidest 
hakkas vähehaaval muutuma koos ühiskonna 
muutumisega.   

Võrreldes 1940.–1950. aastatega hakkas 
1960. aastatel Nõukogude Naise maailmapilt 
tervikuna avarduma. Hakati avaldama tekste 
naisliikumisest erinevates maades, lisaks 
sotsialistlike maade naiste elu tutvustami-
sele hakkas ilmuma ülevaateid kapitalistlike 
maade (nt. Soome, Itaalia) naiste olukorrast. 
Kuigi nende kirjutiste eesmärgiks oli kriti-
seerida kapitalistlike maade naiste olukorda, 
rõhutades vastukaaluks nõukogude riigi võrd-
õiguslikkuse poliitikat, avardasid nad siiski 
senist maailmapilti. Põhjalikum ülevaade anti 
näiteks soome naisest ja mehest E. Haavio-
Mannila jt. soome uurijate avaldatud andmete 
põhjal Leo Kahki artiklis „Soome naine ja 
mees“ (Kahk 1969). Ilmus vestlusring naiste 

karjäärivõimalustest, küsides, miks enamikus 
maailma maades on juhtivatel kohtadel vähe 
naisi (Üks küsimus … 1969). Kirjutati erine-
vate maade naistest, maailma naiste kongressi-
dest, USA naisliikumisest jpm. (nt. Härmaste 
1973; Kuulpak, Köhler 1975; Vainu 1983).

Nõukogude Naise muutumist põhjustas 
lisaks ühiskondliku õhustiku avardumisele ka 
see, et kontroll naisteajakirjade nagu ka kul-
tuuri- ja spordiväljaannete üle oli nõrgem kui 
teiste meediasüsteemi hierarhias kõrgemal 
tasandil olevate väljaannete üle, seetõttu said 
sellised väljaanded käsitleda vabamalt ühis-
kondlikku temaatikat (Lauristin, Vihalemm 
2004, 6). 

1965. aasta Nõukogude Naises leidub ka 
sõna „feminism“ (võimalik, et esmakordne 
eestikeelne) de�nitsioon: „Kodanlik naislii-
kumine on saanud tuntuks üldnimetuse all 
„feminism“.“ (Appi … 1965, 27) Feministe 
iseloomustatakse kui meeste ja naiste võrdset 
omandiõigust nõudvaid naisi, kes poliitiliste 
õiguste suhtes on „puhtalt kodanluse posit-
sioonidel“ (samas, 27). 

Kriitilisi ülevaateid lääneriikide naiste 
olukorrast ja naisliikumisest avaldati hiljemgi 
(nt. Luunja 1968). Arusaam feminismist kui 
kodanliku taustaga, klassivõitlust eiravast ja 
seetõttu negatiivselt märgistatud liikumisest 
võiks osaliselt selgitada feminismiga seotud 
negatiivseid tähendusi ka tänapäeval.    

Feminismiteemaga seoses tutvustati ka 
lääne feministlike autorite teoseid. 1968. aasta 
Nõukogude Naises avaldati katke feminismi 
klassiku Betty Friedani4 raamatust „Naise-
likkuse müstika“ (Friedan 1968). Kuigi selle 
eesmärgiks oli pigem näidata kapitalistlike 
maade naiste ebavõrdset olukorda võrrel-
duna naiste eluga Nõukogude Liidus, andis 
see lugejale siiski mingil määral infot läänes 
toimuva kohta. Avaldamiseks valitud katkes 
kirjutas autor sellest, et Ameerika ühiskon-
nas naistele peale surutav naise „ideaalkuju“ 
on tegelikult „naiselikkuse müstika“, mis ei 
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seostu naiste tegelike elukogemustega. Naisi 
tahetakse suruda kodustesse raamidesse, 
eirates nende intellektuaalseid ja eneseteos-
tuslikke püüdlusi. Väljapääsmatustunne, mis 
kodupereniaserolliga kaasneb, tekitab aga 
mitte ainult isiklikke, vaid ka sotsiaalseid 
probleeme. „Selle probleemi lahendamine 
ei puuduta ainult naisi, vaid ka mehi ja lapsi, 
seda tunnistavad üksmeelselt nii pedagoogid 
kui arstid. See on küsimus, mis puudutab nii 
Ameerika tulevikku kui tema tsivilisatsiooni 
ja rahvust. Inimene tuleb paratamatult mõt-
tele, et ühiskond, mis otsustab muuta naised 
koduperenaisteks, selle asemel et aidata neil 
kui isiksustel areneda, on haige ja ebaküps.“ 
(Friedan 1968, 10)

Ajakirja Nõukogude Naine soolist diskur-
sust iseloomustab ühelt poolt see, et naistest 
loodi iseseisva ja tugeva indiviidi kuvand, 
milles keskne oli töötava naise kuju. Töö 
heroiseerimine, sh. lihtsa, tootva töö esile-
tõstmine moodustas olulise osa nõukogude 
„töörahva riigi“ ideoloogiast. Naisi nähti vaja-
liku tööjõuna, sest Nõukogude Liidus nappis 
tööjõudu ja see oli oluliseks naiste tööturule 
suunamise põhjuseks. Ametlikus soolise võrd-
õiguslikkuse retoorikas rõhutati küll naiste 
töötamise teisi aspekte, nagu naiste vabasta-
mine töötamise kaudu, mille olid esile toonud 
sotsialistlikud mõtlejad Fr. Engels jt. (vt. Mas-
sino, Penn 2009, 1).  

Sotsialismi vastuoluliste tähenduste tõttu 
on väidetud, et sotsialism võimaldas indiviidi-
dele uusi rolle ja identiteete, sh. uusi naiselik-
kuse ja mehelikkuse mudeleid (Penn, Massino 
2009, 2). Töö keskne asend naise kuvandis 
tähendas, et naine oli iseseisev ja majandus-
likult sõltumatu, teostades ennast väljaspool 
kodu. Ka naise enesemääratlus lähtus tema 
professionaalsest määratlusest. Töö keskne 
asend naise identiteedi määratlejana haakus 
tegelikult eesti talupojakultuuris valitsenud 
naise kui tööinimese kuvandiga ja seetõttu 
asetus nõukogulik sooideoloogia viljakale 

pinnasele. Naiste elulood kinnitavadki, et töö 
muutus naiste identiteedi keskseks osaks (vt. 
Annuk 1997).       

Töötava naise kuvand oli Nõukogude 
Naises kesksel kohal nii ajakirja tekstilises 
osas kui ka illustratsioonidel. Siiski ei piirdu-
nud see kuvand ainult lihtsat tööd tegevate 
naistega, nagu on mõnikord lihtsustatult arva-
tud, vaid naisi kujutati erinevatel ametialadel 
tegutsemas, alates töölistest-kolhoosnikest 
kuni arstide, õpetajate ja teadlasteni. Aval-
dati portreekirjutisi ja intervjuusid teadlas-
tega, kirjanikega, näitlejatega (nt. Metsaalt 
1968; Härmaste 1968), samuti said teadlased 
Nõukogude Naise veergudel sõna, kirjutades 
erinevatel teemadel, mh. ka soorollidest (nt. 
Lunge 1984; Kelam 1985). Ka Nõukogude 
Naise kaaneillustratsioonidel ja fotodel kuju-
tati naisi väga erinevatel tegevusaladel, liht-
töölistest kuni tippspetsialistideni. 

Samas alahinnati naist töötajana ja nähti 
probleeme mitmete erialade feminiseerumi-
ses. Eriti hästi toob selle seisukoha esile interv-
juu Tartu ülikooli günekoloogia ja sünnitusabi 
kateedri juhataja professor Vootele Meipa-
luga: „Günekoloogia ja sünnitusabi femini-
seerub. See pole hea. Meesnaistearste on vaja.“ 
„Miks?“ „Mees on tugev. Mehele ei tule kodu 
ja lapsed töö juurde järele. Mees süveneb jää-
gitult töösse. Kui ta on õige mees, siis on töö 
tal peamine. Ta tunneb oma eriala põhjalikult. 
Kahtlemata on mehel selleks rohkem aega 
kui naisel, sest naisele langevad ikka suure-
mad mured kodu, laste ja perekonna pärast.“ 
(Kiitam 1972)

Probleemiks oli ka füüsiliselt raske töö, 
mida naised pidid sageli tegema, sest paljud 
liht- ja abitöölised olid naised: „juhtubki, et 
naised teevad raskema käsitsitöö, samal ajal 
aladel, mis nõuavad ainult mehhanismide või 
seadmete jälgimist, töötab naisi kaks korda 
vähem kui mehi“ (Masing 1972). 

Nõukogude Naise soolist diskursust ise-
loomustab biologistlik ja essentsialistlik aru-
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saam soorollidest. Heidi Kurvinen on väitnud, 
et ajakiri osales traditsiooniliste, patriarhaal-
sete soorollide konstrueerimises, nähes naise 
ja mehe rolle (tugev mees, nõrgem naine) 
otseselt bioloogiast tulenevatena (Kurvinen 
2008, 89). Mehega võrreldes nähti naist nõr-
gema ja järeleandlikumana: „Naine on naine, 
psüühiliste mõjutuste osas jääb ta paratama-
tult mehest vastuvõtlikumaks, vähem resoluut-
seks, kompromissilembesemaks.“ (Mägi 1985, 
3) Nõrgem naine vajas enda kõrvale tugevat 
meest, kes suudaks talle toeks olla: „Mees 
peab olema sõber, vaidluskaaslane, tugevam 
pool seal, kus naine on nõrgem, isiksus kind-
late veendumuste ja ootamatute ideedega (ka 
kodustes pisiasjades) – sellist inimest vajab 
enda kõrvale eriti naine-teadlane.“ (Martinson 
1972, 9) Leiti ka, et naiste maailmatunnetus on 
vähem abstraktne, „maalähedasem kui mees-
tel“ (samas). 

Naiselikkust (ja mehelikkust) mõisteti 
Nõukogude Naises normatiivsena, kommu-
nistliku moraalikoodeksi kontekstis. Selle 
aluseks oli arusaam naiselikest voorustest, 
nagu töökus, kohusetundlikkus, ühiskondlik 
aktiivsus, tagasihoidlikkus nii käitumises kui 
välimuses, aga paradoksaalselt ka kaksikmo-
raal. Eeldati, et naiste ja tütarlaste roll meeste 
ja noormeeste käitumise suunamisel on 
suur, just naissugu peeti vastutavaks meeste 
moraalse palge kujundamisel. See puudu-
tas eriti intiimsuhteid. Nii väitis üks Nõuko-
gude Naise autor, et „Neiu au, see on puhtus 
ja uhkus ja tagasihoidlikkus ja naiselikkus ja 
enesevalitsemine ja vastupidavus ja kindlasti 
ka häbelikkus“ (Meliksetjan 1975, 23), pannes 
vastutuse intiimsuhete eest naise õlgadele: 
„Mees ei kanna seksuaalse läheduse eest nii 
suurt vastutust kui naine.“ (samas, 24)

Arutlustes soorollide ja naise eneseteos-
tuse üle rõhutati naise bioloogilist eripära, 
mis määratleb naise käitumist. Näiteks interv-
juus teadlase Aili Aarelaiuga oli kõne all naise 
kui isiksuse teema ajaloolises perspektiivis ja 

naiste emantsipatsioon, kuid samas taastoo-
deti arusaama traditsioonilistest, bioloogili-
sel erinevusel põhinevatest soorollidest, mis 
määratlevad naistele ainuvõimalikke käitu-
misjooni: „Need on eelkõige seotud naise kui 
sünnitaja ja laste kasvataja ühtse funktsioo-
niga. Selles vallas ei saa ükski mees naisestuda, 
naise kohale asuda. Ja siingi on tõesti märgata 
soolise käitumise hälvet – naiste soovi sün-
nitada nii vähe järglasi kui vähegi võimalik. 
Naine, kes on võimeline sünnitama, kuid ei 
soovi seda, on kindlasti sooliselt ebardlik. 
Olgu sotsiaalsed motiivid millised tahes.“ 
(Mägi 1985, 3)   

Domineeriva arusaama kõrval leidus siiski 
ka seisukohti, mis rõhutasid bioloogiliste eri-
nevuste kõrval kultuuri suurt osa soorollide 
kujunemises (Lunge 1984, 25).

Naise roll oli vaieldamatult seotud emadu-
sega, mis oli rahvastiku taastootjana riigi jaoks 
oluline. Nõukogude riik toetas naiste sõltuma-
tust mehest ka emaduse kaudu (Zdravomys-
lova, Temkina 2013, 54), luues sotsiaalsed 
tagatised naistele seoses emadusega. Emadus 
oli nõukogude ühiskonnas politiseeritud, s.t. 
naiste reproduktiivsele rollile oli antud ühis-
kondlik ja tööalane mõõde: sellele viitasid nii 
partei direktiivid kui ka propagandistlikud 
loosungid selle kohta, kui hästi Nõukogude 
Liidus emade ja laste eest hoolitsetakse (Kivi-
maa 2010). Emaduse politiseeritud kuvand 
kajastub Nõukogude Naises nii tekstides kui 
ka illustratsioonides (nt. illustratsioon väike-
lastega emast oktoobripühade rongkäigus). 
Emaduse käsitlemise kõrval nõukogude soo-
lise võrdõiguslikkuse poliitika kontekstis 
rõhutati ka emaduse rolli ideoloogilises kas-
vatustöös. Heaks näiteks viimase kohta on 
1968. aasta novembrikuu Nõukogude Naise 
sisekaane pöördel avaldatud Helvi Jürissoni 
luuletus „Avatud silmad“, mis asetab emaduse 
sõjateema konteksti – ema heroiliselt rääki-
mas oma lapsele sõjast ja Nõukogude Liidu 
eesrindlikust rollist.    
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Nõukogude Naise emakuvand kajastab 
teatud määral ka ajalisi muutusi: „Kui Stalini-
aegne emakuvand rõhus eneseohverdusele 
ja rõhutas vajadust riigile lapsi „toota“, siis 
Hrustšovi-aegne ema on helgem, siiram ja 
kodusem.“ (Pall 2011, 72)

Kui ema rolli esitati Nõukogude Naises 
bioloogilises võtmes kui muutumatut, siis 
isa rolli nähti seevastu rohkem sotsiaalselt 
konstrueerituna ja seetõttu ka muutuvana. Isa 
rolli tähtsus suurenes lapse kasvades, mil isa 
muutus oluliseks lapse sotsialiseerumisprot-
sessis. Näiteks Ülo Uusma artiklis „Isa ja lapse 
emotsionaalne seos“ (Uusma 1975) leiti isa 
rolli käsitledes, et isa peaks rohkem suhtlema 
lapsega, rõhutades ema bioloogilist rolli lapse 
saamisel ja isa sotsiaalset rolli lapse kasvata-
misel. 

Kuigi ajakirjas seksuaalsusest eriti juttu ei 
olnud, siis seoses pedagoogiliste teemadega 
seda mõnevõrra käsitleti, rõhutades ema rolli 
lapse seksuaalsel kasvatusel. Ema pidi lapsele 
andma vastavaid selgitusi ning jälgima ka 
lapse seksuaalsuse kujunemist: „Laps magagu 
imikueast alates üksi. Vanematega koosmaga-
mine võib tuua kaasa segaseid erootilist laadi 
elamusi, mis võivad transformeeruda hiljem 
neurootilisteks nähtusteks. Õdede-vendade 
koosmagamine aga soodustab sageli ona-
nismi.“ (Kurm 1968, 25)  

Puudutati ka aborditeemat, sest kuigi 
abordivabadus, mille eest lääne kapitalistlike 
riikide naised kaua võitlesid, oli Nõukogude 
Liidus, sh. Eestis kättesaadav juba alates 1955. 
aastast, oli probleemiks abortide suur arv, mis 
oli tingitud nii seksuaalhariduse puudulikku-
sest kui ka rasestumisvastaste vahendite kätte-
saadamatusest. Nõukogude Naises toodi esile 
negatiivset suhtumist aborti ja rõhuti naise 
vastutustundele (Kornet 1972).

Nõukoguliku ideoloogia kinnistamiseks 
kasutati ajakirjas ära rahvuslikke sümboleid, 
avaldades näiteks illustratsioone eesti rahva-
rõivais naistest ja meestest, sest nõukogude 

ideoloogia toimis printsiibil „sisult sotsia-
listlik, vormilt rahvuslik“. Rahvariie esindas 
progressiivset kultuuripärandit nõukogude 
ideoloogia kontekstis, mis põhjendas selle 
kasutamist eriti stalinlikul perioodil näiteks 
moes, aga ka ajakirjanduses jm., samas kui 
Eestis seostusid rahvariided ka rahvusliku 
identiteediga (Komissarov 2012, 60–61). Nõu-
kogude Naise kaanefotodel 1950. aastate algu-
ses esinevad rahvarõivastes naiste kujud olidki 
seostatud nõukoguliku sümboolikaga, nagu 
punalipud või rahvarõivais naised marssimas 
maidemonstratsioonil. Hilisemal perioodil 
muutusid kaanefotod vähem otseselt nõuko-
gude ideoloogiale või selle sümbolitele viita-
vateks ja rahvariided omandasid neutraal-
sema tähenduse. Näiteks hakati ajakirjas 1968. 
aastal avaldama rahvariiete valmistamise õpe-
tusi 1969. aasta juubelilaulupeo puhul.  

Kuigi Nõukogude Naise roll oli eelkõige 
kinnistada uut, nõukoguliku naise kuvandit, 
kritiseerides samal ajal kapitalistlikke soorolle, 
ei olnud ajakiri oma fookuses järjekindel. Näi-
teks oli Nõukogude Naises olemas moerub-
riik, kus avaldati lääne moeajakirjadest pärit 
fotosid (muidugi autoriõigusi rikkudes), mis 
pidid olema moe eeskujuks ka nõukogude 
naisele, kuigi samal ajal kritiseeriti ajakirjas 
läänelikku elulaadi. Sama vastuoluline oli ka 
näiteks alates 1958. aastast ilmunud moeaja-
kiri Siluett, mis lõi töölisnaise kuvandi kõrvale 
ka teistsuguse, väikekodanlik-kapitalistliku 
naise kuvandi, mida propageeriti 1950. lõpu 
/ 1960. alguse Siluetis töölisnaise kuvandi 
kõrval (vt. Ots 2003). Segu nõukogulikust ja 
kodanlikust/läänelikust naiselikkusest vii-
tabki Eesti soodiskursuste mitmekihilisusele 
ja töötava naise kuvandi muutumisele, millele 
pandi alus 1960. aastate vabamas ideoloogili-
ses õhustikus: „1960. aastate sula ja ühiskonna 
moderniseerimine tõi endaga kaasa muuda-
tused naiste välimuses ning töötava nõuko-
gude naise kuvand hakkas pisitasa – niivõrd, 
kuivõrd võimalused lubasid – läänestuma.“ 
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(Kivimaa 2010) Vaatamata naise kuvandi 
muutumisele jäi reaalsete naiste tööalast ja 
isiklikku elu struktureerima „kohustuslik 
emantsipatsioon töö vallas ning „vabatahtlik“ 
patriarhaat pereelus ja koduses majapidami-
ses“ (samas, 2010). 

Silmapaistev oli kultuuriajalehe Sirp ja 
Vasar roll sooproblemaatika kajastamisel. Aja-
kirjandusväljaandena suhestus Sirp ja Vasar 
lisaks Eesti kontekstile ka laiemalt nõukogude 
ajakirjanduse teemaderingiga (nt. tõlketeks-
tide avaldamise kaudu), kaasa arvatud soote-
maatika kajastamine. Juba 1960. aastate lõpul 
hakati Sirbis ja Vasaras avaldama emantsi-
patsiooni ja soorollide teemalisi, venekeelsest 
ajalehest Literaturnaja Gazeta tõlgitud artik-
leid, kus leiti, et naiste kodutööde koormust 
tuleks vähendada (Libedinskaja 1967) või et 
demograa�lises plaanis tuleks mehi pidada 
õrnemaks sooks ja seetõttu tuleks mehi hoida 
(Urlanis 1968). Viimase artikli autor Boris 
Urlanis oli nõukogude demograaf, kelle kirju-
tised 1970. aasta Literaturnaja Gazetas panid 
aluse diskussioonile mehelikkuse kriisist nõu-
kogude ühiskonnas (Zdravomyslova, Tem-
kina 2013, 43).  

1970. aastatel tekkis ajalehes Sirp ja Vasar 
ulatuslik diskussioon soorollide ja naiste 
emantsipatsiooni üle. Võibki väita, et emant-
sipatsiooniteema käivitas esmalt ajakirjandus 
ja alles seejärel hakati teemat kajastama eesti 
ilukirjanduses, sest nn. olmekirjandus kui 
nähtus, mis tegeles samuti emantsipatsiooni ja 
soorollide teemaga, tekkis alles 1970. aastate 
lõpul. Ajakirjanduse rolli olulisust sooteema-
lises diskussioonis toetab ka Johanna Rossi 
tõdemus, et Gustav Naani 1970. aastate kesk-
paiku kirjutatud sooteemaline publitsistika oli 
nii populaarne, et sellele viidati hiljem olme-
romaanides (Ross 2014, 63). 

Diskussiooni ajendina võib näha naiste 
emantsipatsiooni, mis muutis nõukogude 
ühiskonnas soosuhteid. Naiste emantsipat-
sioon oli nõukogude soopoliitika tulemus 

(s.t. riik garanteeris naistele meestega võrdsed 
õigused, lisaks olid olemas riiklikud garantiid 
ka emaduse kaitseks) ja seda nähti proble-
maatilisena, sest mehe roll ühiskonnas, aga ka 
perekonnas kippus muutuma teisejärguliseks. 
Naiste emantsipatsioonis nähti ka maskuliin-
suse kriisi põhjust (vt. Zdravomyslova, Tem-
kina 2013, 53). Neid seisukohti kajastati ka 
Sirbi ja Vasara sooteemalises arutelus.

1974. aastal algatas Sirbis ja Vasaras naiste 
emantsipatsiooni kriitika ja naiste ülemvõimu 
teemalise diskussiooni kirjanik Rudolf Rim-
meli artikkel „Miks abiellus Lumivalgeke 
Kriimsilmaga. Mõttevahetuseks“ (Rimmel 
1974). Artikkel käsitles kaasaegse abielulahu-
tuse problemaatikat, keskendudes küsimusele, 
miks määratakse abielulahutuse puhul lapsed 
valdavalt ema kasvatada ja miks nähakse isa 
negatiivses valguses. Seetõttu küsis Rimmel, 
miks hea naine abiellus halva mehega, millele 
viitab ka artikli pealkirjas toodud metafoor. 
Rimmel loetles põhjusi, miks abielulahutuse 
puhul eelistatakse laste kasvatajatena naisi, 
nagu rutiin või isade ükskõiksus laste suhtes, 
aga ka naiste ülemvõim „lasteasjanduses“, 
mistõttu isa satub enamasti naiste ringkaitsele. 
Rimmel viitas mh. naiste emantsipatsiooni 
negatiivsetele kaasnähtustele ja Eesti kõrgele 
abielulahutuste arvule. Autor tõdes lõpuks, 
et lahutuse puhul on omajagu süüd mõle-
mal abielupoolel: „Kogeme tihti, et kui isa on 
Kriimsilm, siis ka ema pole Lumivalgeke. Aga 
kui mitte, siis küsigem: miks siis Lumivalgeke 
abiellus Kriimsilmaga?“ (Rimmel 1974)    

Artikkel vallandas põhjaliku ja pika arut-
luse perekonna, abielulahutuse ja soorollide 
teemal. Kuigi diskussioon sai alguse küsimu-
sest, miks lahutuse puhul jäävad lapsed naise 
kasvatada, arutleti põhjalikult ka meeste ja 
naiste suhete, lastekasvatamise, perekonnas 
mehe ja naise rolli muutumise, abielulahutuse 
üle. Tähelepanu keskmesse tõusis ka naiste 
emantsipatsiooni teema: naine on vabaks 
saanud alles viimaste aastakümnete jooksul, 
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olles mehest majanduslikult sõltumatu, kuid 
see kõik on kaasa toonud ka probleeme pere-
konnas ja ühiskonnas (Vaino 1974). Mõni 
naisautor kaitses naiste emantsipatsiooni, 
leides, et „tõeline meeste ringkaitse naiste 
vastu on kestnud aastatuhandeid ja kestab 
varjatud kujul praegugi“ (Rahendi 1974). 
Kuna naised on alles viimastel aastakümnetel 
saanud mehega võrdseks, siis on loomulik, et 
nad ka kaitsevad oma võrdseid õigusi: 

„Elutingimused on tagasipöördumatult 
muutunud ja seda tuleb kõigil arvestada. 
Kuid pole parata: suur hulk mehi tahab 
ikka veel elada vana moodi, nagu nende 
esiisad on õpetanud, ja nõuab seda ka 
oma abikaasalt: naine elagu vaid selleks, et 
mehel oleks iga päev kriitvalge taskurätt ja 
puhas särk, et toidulaud kõiguks roogade 
all, et lapsed oleksid kasitud-haritud ja et 
korter läigiks, peale selle toogu naine kaks 
korda kuus ka majapidamisrahale lisa. 
Selle viimasega harjutakse abielus kõige 
kiiremini, kuid et elukutse paneb naisele 
kahekordse koormuse, mistõttu tuleb 
paratamatult abielupoolte vahel kodused 
ülesanded jaotada, selle peale kõik mehed 
ikka veel ei mõtle.“ (Rahendi 1974)

Sõnavõttudes käsitleti ka mehelikkuse 
kriisi teemat, mis oli seotud meeste alkoho-
lismi ja mehe (muutuva) rolliga perekon-
nas, sh. mehe isarolliga. Leiti, et mees on 
rohkem hõivatud kutsetööga, mis takistab 
mehel pühenduda lastekasvatamisele, pea-
legi on ema lapsele bioloogiliselt lähedasem 
kui isa (Tamm 1974). Mõttevahetuse võtsid 
kokku Tartu ülikooli perekonnauurimis-
rühma teadlased ning Sirbi ja Vasara toime-
tus. Teadlased leidsid, et diskussioon tõi esile 
nõukogude perekonna arengu vastuolulisuse 
ning naiste emantsipatsiooniga kaasnenud 
probleemid ja puudujäägi perekonnaprob-
leemide teaduslikus uurimises (Kraav, Tiit 

1974). Sirbi ja Vasara toimetus tõdes arva-
muste paljusust, viidates nii teadlaste ja teiste 
asjatundjate põhjendatud argumentidele kui 
ka Tartu kirjanduskriitikute aastakoosolekul 
väljendatud seisukohale diskussiooni suhtes 
kui „maistest argimuredest üle olevale suhtu-
misele“ (Veel kord ... 1974).

1976. aastal tekitasid Sirbis ja Vasaras vas-
tukaja Gustav Naani arutelud armastusabielust 
(Naan 1976a), mis ajendasid teisi arutelus osa-
lenud kirjutajaid küsima, mida ikkagi tähen-
dab sugude võrdsus. Naan nägi kaasaegset 
abielu institutsioonina, mis tõi naisele kaasa 
rohkem kohustusi kui mehele. Naan leidis, 
et traditsiooniline kohuseabielu on väga töö-
kindel, kuna ei lagune, ja äärmiselt efektiivne, 
kuna seal on palju lapsi. Emantsipatsiooni 
levikuga massiliseks muutunud armastusabi-
elu seevastu ei ole töökindel ja on väheefek-
tiivne. Naan väitis, et naiste pettumus ja kibes-
tumine võiksid olla märksa väiksemad, kui 
neid orienteeritaks algusest peale sellele, „et 
ka kõige abivalmima mehe puhul toob abielu 
naisele kaasa ikkagi esiteks töö, teiseks töö ja 
kolmandaks jällegi töö, kusjuures kaugeltki 
mitte alati romantilise töö“ (Naan 1976a, nr. 
26, 13). Emantsipatsioon ja armastusabielu 
on Naani järgi inimkonna suuremaid saavu-
tusi ja peaks olema endastmõistetav, et nende 
eest tuleb maksta päris soolast hinda, eelkõige 
muidugi naistel, ent ka meestel. Emantsipat-
sioon tähendab eneseteostust, eneseteostus 
aga vajab eelkõige tunnustust (samas).

Seega nägi Naan mehe rolli muutuma-
tuna, traditsioonilisena, naine oli see, kes pidi 
maksma karmi hinda emantsipatsiooni eest. 
Probleem oli Naani järgi naises, mitte mehes 
ega aegunud mehelikus soorollis. Vastutuse 
panemist naise õlgadele põhjendas Naan naise 
bioloogilise sunniga (saada lapsi), mis juhtis 
naise käitumist. Mehe rolli ta sellisel moel 
ei põhjendanud ega näinud seega ka vaja-
dust selle ümbermõtestamiseks. Naani tekst 
toob eriti selgelt esile biologistliku mõtteviisi 
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raamid, mis n.-ö. aheldas naise oma bioloogia 
külge.           

Naani seisukohtade suhtes avaldasid arva-
must nii teadlased kui ka kultuuriinimesed, 
lisaks avaldati ka teemakohaseid tõlkeid ajale-
hest Literaturnaja Gazeta ja ajakirjast Voprosõ 
Literaturõ (nt. Epštein 1976). Sotsioloog 
Virve-Ines Laidmäe rõhutas, et vaatamata 
naiste emantsipatsioonile on jätkuvalt prob-
leemiks naiste topeltkoormus, mis jätab nais-
tele vähem aega kultuuritarbimiseks (Laidmäe 
1976). Käsitleti ka kodutööde teemat, naise 
erinevaid rolle, arutleti palgatöö ja tasusta-
mata tööde vahekorra üle, leides näiteks, et 
kodus lapsi kasvatava või invaliidi hooldava 
naise töö peaks olema arvestatud tööstaaži 
hulka (Kudu 1976). Perekonna ja abielu üle 
arutledes leiti, et traditsiooniline abielu on 
kriisis (Tiit 1976). Soorollide teema konteks-
tis puudutati ka võimu teemat, arutledes selle 
üle, kelle käes – kas mehe või naise – on võim 
perekonnas. 

Emantsipatsiooniteemalisi kirjutisi aval-
dati Sirbis ja Vasaras hiljemgi. Seoses naiste 
muutunud rolliga ja sündivuse vähenemisega 
lisandus iibeteema (Rjurikov 1979), mida 
tegelikult käsitleti juba varem ja mille üle ka 
Gustav Naan oli põhjalikult arutlenud (Naan 
1976a), ning selle jälgedes arenes arutlus sek-
suaalvabaduse teemadel (Arak 1980). 

Gustav Naan avaldas emantsipatsioonitee-
malisi kirjutisi ka kirjandusajakirjas Looming, 
kus käsitles teemat sama teravusega kui Sirbis 
ja Vasaras (Naan 1976b). Artiklis käsitleb ta 
Sirbis ja Vasaras ilmunud artiklist põhjaliku-
malt abielu, armastuse, abielulahutuse, sek-
suaalsuse, aga ka lääne seksuaalrevolutsiooni 
teemat. Artikli keskmes on idee naiste emant-
sipatsiooniga kaasnevast uuest matriarhaadist 
– naiste võimust, mida autor analüüsib naiste 
reproduktiivse käitumise kontekstis.   

Emantsipatsiooniteema         
kirjanduslikud representat-
sioonid
Ajakirjanduse jälgedes võttis soo- ja 

emantsipatsioonitemaatika üles ilukirjandus. 
Soorolle ja soolist kriisi käsitleva diskussiooni 
kontekstis hakkasid ilmuma ilukirjandusteo-
sed, mida hakati nimetama pisut halvustavalt 
olmekirjanduseks, mis aga tegelikult käsitlesid 
emantsipatsiooni ja soorollide teemat. Kuigi 
enamik autoreid olid naised, oli selliste teoste 
autorite hulgas ka mehi (nt. M. Traat, T. Kallas). 
Silmapaistvaim oma probleemipüstituselt, nn. 
ideederomaan oli A. Beekmani „Valikuvõima-
lus“ (ilmus 1978, selle alusel valmis 1990. a. 
�lm „Regina“, raamatu uustrükk ilmus 2010), 
mis kujutas naisõpetaja eneseteostust äärmus-
likus võtmes. Naispeategelane saab teadlikult 
abieluväliseid lapsi, valides oma lastele erine-
vad, kontrollitult heade geenidega isad ning 
elades ise sobiva abikaasa puudusel joodikust 
mehega. Peategelase sellist tegutsemist peeti 
vastuvõetamatuks ja ebaeetiliseks ning nega-
tiivse hinnangu sai raamat tervikuna. Esile tuli 
lisaks naisemantsipatsiooni teemale ka mehe-
likkus kui probleem: traditsiooniline mehelik-
kus oli kriisis, mehed olid muutunud nõrgaks 
(mille üks väljendusi oli meeste alkoholism) 
ega tahtnud võtta vastutust perekonnaelus.         

„Valikuvõimalus“ vallandas nn. olmekir-
janduse (s.t. kaasaega, argielu ja inimsuh-
teid käsitleva kirjanduse) laine: ilmusid Teet 
Kallase „Eiseni tänav“ (1979), Aino Perviku 
„Kaetud lauad“ (1979), Linda Ruudi „Naine 
vabast ajast“ (1979), Mats Traadi „Inger“ 
(1975) ja „Rippsild“ (1980), Ine Viidingu 
„Kordusmängud“ (1980) jm. Neid teoseid ise-
loomustab see, et peategelaseks on haritud ja 
iseseisvad naised, kelle elu on kiiva kiskunud 
(Hellerma 1981, 20). Naistegelaste haritus, 
erialane enseteostus ja identiteediotsingud ei 
sobitu sageli ümbritsevasse keskkonda või ei 
leia õiget rakendust. Näiteks naispeategelane 
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Aino Perviku romaanis „Kaetud lauad“ – värs-
kelt ülikooli lõpetanud kirjaniku majamuu-
seumi teaduslik töötaja – ei näe oma uurimis-
töö mõttekust (see selgub küll alles raamatu 
lõpus), ent ka eraelus, meessuhete vallas tal ei 
vea. Ta satub suhtesse selliste meestega, kes ei 
taha võtta vastutust oma käitumise eest. Raa-
matu lõpus on ta tõsiseltvõetava meespartneri 
puudumisel otsustanud saada üksikemaks. 

Naistegelased ei leia oma haridusele ja 
ambitsioonidele vastavat kohta ühiskonnas, 
kus ühelt poolt kehtib küll ametlik võrdõigus-
likkkuse ideoloogia, ent selle varjus eksisteeri-
vad  traditsioonilised arusaamad alahindavad 
naise eneseteostus- ja karjäärivõimalusi, mää-
ratledes naise rolli seotuna pigem koduse sfää-
riga. Ent ka perekonnaelu ei lahenda naistege-
laste probleeme sobivate abikaasakandidaatide 
puudumisel, sest mehed on nõrgad ega taha 
võtta vastutust. Kirjandusuurija Johanna Ross 
ongi viidanud sellele, et 1970. aastate kaasaja 
ainelisest eesti kirjandusest võib leida palju 
nõrku meestegelasi (Ross 2014, 63).  

 Johanna Rossi arvates võib olmeromaani-
des meeste ja naiste suhteid kirjeldada sugu-
poolte sõjana, samuti tuleb tegelaste tasandil 
esile vastandus nõrk mees/tugev naine: „Kui 
peategelane on mees, kannatab ta naise üleliigse 
tugevuse all: too on liiga haritud või liiga kõrgel 
ametikohal, liiga iseseisev.“ (Ross 2014, 67) 
Näitena toob Ross Teet Kallase „Eiseni tänava“ 
(1979), mille peategelane – pooliku keskhari-
dusega telemontöör – jääb emantsipeerunud 
naistele pidevalt alla. Ka Vello Lattiku romaani 
„Pastoraal mummulisest kleidist“ (1978) peate-
gelane Joe „vibeleb kuidagi kummaliselt kõva 
mehe ja tossikese vahel“ (samas). Naisolme-
romaanide peategelane on haritud oma eriala 
professionaal, kes unistab perekonnaelust, aga 
kohtab ainult nõrku, harimatuid, joomalem-
beseid mehi ja peab seetõttu oma lapse(d) üksi 
üles kasvatama, nagu peategelased Aino Per-
viku romaanis „Kaetud lauad“ või Ine Viidingu 
romaanis „Kordusmängud“ (samas, 68).     

Mehelikkuse kriisi teema, millele need 
raamatud sedakaudu viitavad, oli seotud 
nõukogude ühiskonna probleemidega. 
Mehelikkuse kriisi teema tuli üleliidulisel 
areenil esile sulaajal kujunenud liberaalses 
kriitilises diskursuses, mis avaldus nii sotsio-
loogilistes ja demograa�listes tekstides kui 
ajakirjanduses, nagu ajalehes Literaturnaja 
Gazeta, ning „tihedates“ kirjandusajakir-
jades, nagu Novõi Mir või Innostrannaia 
Literatura (Zdravomyslova, Temkina 2013, 
41). Diskussiooni mehelikkuse kriisi üle käi-
vitas nõukogude demograaf Boris Urlanis 
1970. aastal ajalehes Literaturnaja Gazeta 
avaldatud artiklis. Diskussioon jätkus kuni 
1980. aastateni ja selle keskseteks teemadeks 
olid meeste lühem eluiga võrreldes naistega, 
meeste ennastkahjustavad praktikad (suitse-
tamine, alkoholism), õnnetusjuhtumite suur 
hulk jpm. Need argumendid maskuliinsuse 
kriisi kohta võeti kokku teooriasse, mis nägi 
mehi oma bioloogilise saatuse või struktuu-
riliste-kultuuriliste olude ohvritena, mitte 
kui oma saatust aktiivselt kujundavaid isik-
susi (Zdravomyslova, Temkina 2013, 43–44). 

Elena Zdravomyslova ja Anna Temkina on 
samas väitnud, et mehelikkuse kriis oli hilis-
nõukogude diskursuses metafoor, mis mas-
keeris sotsiaalseid probleeme. Võimatust täita 
mehe rolli liberaalsete õiguste (nagu poliiti-
line vabadus, omandiõigus, südametunnistuse 
vabadus) puudumise tõttu peetigi süüdlaseks 
tõelise mehelikkuse hävitamises (Zdravomys-
lova, Temkina 2013, 43). Sellega seostus aru-
saam, et just mehed kannatavad nõukogude 
süsteemi all kõige rohkem. Mehelikkuse kriisi 
eest peeti sageli vastutavateks naisi, näiteks 
eeldati, et perekonna tasandil on just naised 
need, kes peaksid päästma mehi halbadest 
harjumustest (Zdravomyslova, Temkina 2013, 
46).  

Mehelikkuse kriisi seostati ka naise rolli 
kriisiga, mille põhjuseks peeti Nõukogude 
naisi puudutavat poliitikat, mis andis naisele 
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kodaniku ja emana teatud eelised riigi poolt. 
See aitas kaasa naise tugeva, emantsipeerunud 
positsiooni kujunemisele võrreldes mehega. 
Naiste emantsipatsiooni nähti nõukogude soo-
poliitika negatiivse tulemusena ja selle taga-
järjeks oli omalaadse „supernaise“ tekkimine. 
Leiti, et just emantsipatsioon oli juhtinud 
naise nõukogude avalikku sfääri, säilitades 
samal ajal tema autoriteedi ka privaatsääris, 
kus mehest ei olnud kasu. Lisaks soosis nõu-
kogude sotsiaalpoliitika naisi, kindlustades 
neid mitmete privileegidega, ning nõukogude 
seadused soosisid lahutuse kontekstis naisi, 
eirates isade õigusi (Zdravomyslova, Temkina 
2013, 53). Mehe positsioon oli hilisnõukogude 
diskursuses haavatavam kui naise oma, sest 
„liberaalne patriarhaalne diskursus nägi naist 
nõrga ja sõltuvana mehest – oma leivateeni-
jast ja kaitsjast, perekonnapeast – samas kui 
igapäevaelu Nõukogude Liidus vastustas seda 
kuvandit“ (samas). Naise tugevam positsioon 
andis talle ka võimu, mida nähti samas ohuna 
mehelikkusele (samas). 

Kuna ka Eesti ajakirjandus oli neid tee-
masid käsitlenud, siis vaatenurgad, mis tulid 
esile nn. olmekirjanduses, ei olnud uued, sest 
olmekirjandus käsitleski naiste probleeme, 
emantsipatsiooni ja mehelikkuse kriisi teemat. 
Naiste emantsipatsiooniga kaasnes ka naiste 
seksuaalne emantsipatsioon, mis toimus Nõu-
kogude Liidus 1980. aastatel (vt. Zdravomys-
lova, Temkina 2013, 46). Ka olmeromaanid 
kajastasid oma tagasihoidlikul moel seksuaal-
set temaatikat ja abieluprobleeme ning abielu 
kriisi teemat (nt. impotentsuseprobleemid).  
Olmekirjanduse rolli võibki vaadelda sooliste 
teemade võimendajana ja naiste probleemide 
esiletoojana. Samas väärib tähelepanu nende 
romaanide suhtumine naiste emantsipat-
siooni. Johanna Ross on väitnud, et kuigi need 
raamatud käsitlevad naisemantsipatsiooni 
teemat, nad „ühtlasi justkui tõrjuvad ja hal-
vustavad seda. On tähelepanuväärne, et sõna 
emantsipatsioon esineb enamasti tegelaskõnes 

või siirdkõnes, nii et autor pääseb vajadusest 
seda üheselt mõistetavalt kommenteerida“ 
(Ross 2011, 25).

Ambivalentsust suhtumises naisemantsi-
patsiooni teemasse võib tõlgendada mitmeti. 
Naiste emantsipatsiooni nähti seotuna naiste 
maskuliniseerumise ja meeste feminiseeru-
misega, mida peeti ebaloomulikuks olukor-
raks, „normaalse“ soosüsteemi rikkumiseks 
(vt. Zdravomyslova, Temkina 2013, 54). Ka 
eesti ajakirjandus oli käsitlenud emantsi-
patsiooni kriitilises võtmes (vt. nt. Rimmel 
1975; Naan 1976), n.-ö. loomulike sooliste 
suhete rikkumisena. Olmeromaanides kajasta-
tigi teema pingestatud tähendust ja kahtlusi 
nõukogulikus naiste emantsipatsioonis. Olme-
romaanide sotsiaalkriitilise funktsioonina 
ongi Johanna Ross välja toonud, et nad kriti-
seerisid nõukogude võrdõiguslikkuse poliiti-
kat oma igapäevaelule keskenduva kujutamis-
laadi kaudu: „Näiteks võiks väita, et naispea-
tegelasega romaanid on samamoodi süsteemi-
kriitilised, ainult et fookus on mujal ja soorolli 
küsimus ei ole siin mitte metafoor, vaid tõeline 
probleem ise. Meeskodanike endi asemel võib 
patuoinana näha riiklikku emantsipatsiooni-
poliitikat ja -retoorikat, mis hoolimata naise 
kui ema erikohtlemisest siiski veeretasid tema 
peale kahekordse vastutuse korraga töises ja 
koduses sfääris.“ (Ross 2014, 70)

Teisalt seostus see ambivalentsus ka mehe-
likkuse kriisi teemaga: naised tundsid ennast 
kaudselt süüdi, sest tänu emantsipeerunud 
naistele (n.-ö. naiste võimule) ei saanud mehed 
täita oma mehelikku rolli. Naised olid tänu 
riiklikule võrdõiguspoliitikale „liiga“ iseseisvad 
ja see muutis mehed nõrgaks, sest traditsiooni-
line mehelikkus eeldas pigem nõrka naist, kelle 
kõrval mees oleks saanud ennast tunda tugeva 
ja otsustusvõimelisena. Paradoksaalselt olme-
romaanid ühtlasi ka  toetasid „normaalset“ 
soosüsteemi, sest nõukogude võrdõiguslikkuse 
poliitikat kritiseerides pooldasid nad pigem 
traditsioonilisi soorolle, kus naisel oli võimalik 
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jääda naiseks ja mehel meheks. See vastuolu-
lisus teema käsitluses kujundaski olmekirjan-
duse soolist diskursust.   

Arvustajad suhtusid nendesse teostesse 
kriitiliselt, nimetades neid olme- või naiste-
romaanideks  (Ross 2011, 26, 28; Veidemann 
1980, 130). Problemaatilisena nähti nende 
teoste keskendumist argielu, nõukogude tege-
likkuse kujutamisele ning üldistuste ja vaim-
suse vähesust (Veidemann 1980, 134). Näiteks 
leidis Rein Veidemann, et olme ei ole elu, vaid 
elu surrogaat (samas, 130). Veidemann viitas 
ka sellele, et kirjandus hakkab üle võtma aja-
lehežanri poeetikat, et kirjandus tegeleb tee-
madega, millega peaks tegelema ajakirjandus 
(samas, 133).

Nõukogude igapäevaelu, kus oli pidevalt 
puudus vajalikest tarbeesemetest ja teenus-
test, oligi olme ja sellisena seda ka kriitikas 
halvustati. Olmekirjandus kontekstualiseeris 
kirjanduse, asetades selle konkreetsesse aega 
ja ruumi, luues sellele argielulise konteksti ja 
seetõttu käsitleti seda triviaalsena. Pidevas 
kõige puudumises oli nõukogude igapäevaelu 
ahistav, tekitades perspektiivituse ja väljapääs-
matuse tunde, mis omakorda viitas nõukogude 
ühiskonna kui totalitaarse ühiskonna poolt 
loodud ahistatusele, kodanikuõiguste ja vaba-
duste puudumisele, mida kirjanduses otse-
sõnu käsitleda ei saanud. Ahistatus kui reaalse 
situatsiooni metafoor tingis ka kujutusviisi, 
mida kriitika ei mõistnud. Nõukogude estee-
tika põhimõtted nägid kirjanduse rolli pigem 
igavikuliste kui argieluliste teemade käsitlejana 
ja selline suhtumine kajastus ka kriitikas, mis 
eeldas kirjanduselt üleva ja igavikulise käsitle-
mist.     

Olmekirjandus oli oma ajastu kontekstis 
poleemiline, suhestudes aktuaalsete teema-
dega ja ajakirjanduses loodud diskursustega 
mehelikkuse ja naiselikkuse kriisist ja naiste 
emantsipatsioonist. Olmekirjanduse roll oli 
eelkõige sotsiaalkriitiline, esteetilises mõttes 
seda kui nähtust kriitika ei tunnistanud. 

Keha ja seksuaalsus

Kehalisust ja seksuaalsust puudutavat dis-
kursust Nõukogude Liidus kujundas teatav 
puritaanlik hoiak, mida iseloomustab hästi 
legendaarseks muutunud väljend „Meil Nõu-
kogude Liidus seksi ei ole“, nagu väitis esime-
ses Nõukogude Liidu ja USA vahelises tele-
sillas osalenud noor naine 1986. aastal (Kon 
1995, 1). Seksuoloog Igor Kon nimetabki nõu-
kogude ühiskonna seksuaalsusevaenulikkust 
lausa „repressiivseks seksofoobiaks“, mis oli 
oluline osa totalitaarsest individuaalsuse kont-
rollist (samas). 

Stalinistliku perioodi seksuaalpoliitikat 
iseloomustab Igor Kon kui repressiooni, mil 
seksuaalsust ei saanud üldse käsitleda. Sula-
perioodil see hoiak muutus, tänu ühiskonna 
teatavale liberaliseerumisele oli mh. võimalik 
hakata tegema uuringuid seksuaalsuse vald-
konnas ja samuti hakati avaldama mõningast 
informatsiooni selle kohta (Kon, 1995, 51–52, 
85–106).    

Üldjoontes kehtib eeltoodu ka Eesti kohta, 
kuigi võttes arvesse iseseisvusperioodil välja 
antud abieluteemalist kirjandust oli seksuaal-
sust puudutav info siin tõenäoliselt kättesaa-
davam, vaatamata sellele, et suur osa sellis-
test raamatutest olid raamatukogude piiratud 
juurdepääsuga erifondides (nt. *. H. van de 
Velde „Abielutehnika: uurimus täiusliku abielu 
füsioloogiast ja tehnikast“, 1926, e. k. 1933).        

Arusaamu naise ja mehe kehast ning sek-
suaalsusest kujundasid Eestis muu hulgas 
populaarsed meditsiinitekstid, s.t. laiale luge-
jaskonnale suunatud raamatud murdeea muu-
tustest, naiseks ja meheks saamisest, abielust, 
rasedusest, sünnitusest jmt. Neid ilmus Eestis 
nõukogude perioodil vähe ning esimeste hulgas 
olid tõlked vene keelest (Zalkind 1950) ja tšehhi 
autorite vene keele vahendusel tõlgitud teosed 
(Peter, Šebek, Hynie 1962; Hynie 1962). Hiljem 
avaldati ka eesti autorite teoseid (nt. Kadastik 
1963; Kurm 1970; Kook 1978). Ilmus ka täiskas-
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vanutele mõeldud populaarset kirjandust (Zal-
kind 1950; Hanniotti 1967; Kahn 1970). 

Neid teoseid iseloomustab konservatiivne 
hoiak soorollide suhtes. Mehe ja naise rolle 
nähti biologistlikus võtmes ja seetõttu peeti 
soorolle muutumatuteks: naised pidid jääma 
naisteks ja mehed meesteks. Naisi peeti (vaa-
tamata naise täiskohaga töötamisele) vastuta-
vaks koduse elu ja lastekasvatuse korraldamise 
eest, kuigi mõnikord rõhutati ka meeste abis-
tavat rolli selles. Seksuaalsust käsitleti mora-
liseerivas ja normatiivses kontekstis, taustaks 
arusaam kommunistlikust moraalist, mis pidi 
määratlema sugupooltevahelisi suhteid kui 
partnerlussuhteid. 

Kurioosseimaks näiteks on 1950. aastal 
ilmunud vene keelest tõlgitud raamat „Terve 
abielu ja terve perekond“ (Zalkind 1950), mille 
ideoloogiliselt laetud keel käsitleb nõukogude 
perekonda, sh. seksuaalsust kommunistliku 
moraali kontekstis, kaanepildil punalipuga 
õnnelik kolmelapseline nõukogude perekond. 
Raamatu ideoloogiliseks aluseks ongi nõu-
kogude abielu ülistamine selle vastandamise 
kaudu kodanliku abieluga: „Kodanliku ärilise 
abielu asemele tuleb majanduslikult vabade 
ja poliitiliselt võrdõiguslike inimeste vastas-
tikusele kiindumusele ja armastusele rajanev 
vaba liit.“ (Zalkind 1950, 5) Kommunistlikul 
moraalil põhineva armastuse ja abielu iseloo-
mustamiseks tuuakse arvukalt näiteid nõuko-
gude ilukirjandusest, rõhutades kommunist-
liku moraali ülimuslikkust perekonnasuhetes: 
„Võitnud sotsialismi tingimustes kujunevad 
välja uued, kommunistlikud suhted inimeste 
vahel, uus, kommunistlik moraal. Üha sageda-
mini leiame perekondi, kus üksikisiku huvid 
põimuvad tihedalt kogu sotsialistliku ühis-
konna ja kogu nõukogude rahva huvidega“ 
(samas, 25). Emadust nähakse politiseerituna: 
lasterikkus ei ole „õnnetus, milleks seda pee-
takse kapitalistlikes riikides, vaid rõõm“, mille 
riik heldelt tasub nii mitmesuguste soodustus-
tega kui medalite ja ordenitega (samas, 17). 

Seksuaalsust nähakse negatiivse ja ohtlikuna 
nii suguhaigustesse haigestumise mõttes (ka 
suguhaigusi Nõukogude Liidus nimetatakse 
kapitalismi igandiks, 58) kui tegevusena, mis 
viib inimesed eemale ühiskondlikest huvidest, 
eriti suuri piiranguid seatakse naiste seksuaal-
elule: „Eriti vajalik on suguelu range regulee-
rimine naistele.“ (samas, 62) Leitakse, et ka 
pikaajaline seksuaalelust hoidumine „ei tekita 
tervisele mingit kahju. Vastupidi, inimesed 
tunnevad ennast sellistel juhtudel täis energiat 
ja loomingulisi jõude ning taluvad kergesti 
suguelust loobumist. Teadus ei tunne haigusi, 
mida oleks esile kutsunud suguelust hoidu-
mine“ (samas, 63).

Noortele mõeldud raamatutes oligi esiplaa-
nil moraliseeriv ja hoiatav toon, eriti seksuaal-
suse suhtes, mida nähti ohtliku ja kontrollimist 
vajavana. Kuna meeste homoseksuaalsus oli 
Nõukogude Liidus kriminaalkorras karistatav 
(kuid naiste homoseksuaalsus ei olnud karis-
tatav),5 siis eriti hoiatati selle eest. Näiteks 
hoiatati noorukeid meeste eest, kes väljenda-
vad ebatervet huvi noormeeste vastu (Kadas-
tik 1970, 37). Kehtis ka arusaam naissoo, eriti 
noorte naiste vähesest seksuaalsusest: „Noor-
tel naistel reeglina puudub üldse soov sek-
suaalvahekorraks ning ainult siis, kui nad on 
väga noorelt, juba 14–16-aastaselt alustanud 
seksuaalelu, võib neil neiuna esineda suurene-
nud sugutung.“ (samas, 57) Esimene seksuaal-
vahekord on neidudele tavaliselt psüühiliselt 
„traumeerivaks teguriks, mitte meeldivaks 
elamuseks“ (samas). Teadmised, mis noorukid 
seksuaalsusest said, olid väga üldised ja pinna-
pealsed, eriti vähe räägiti rasestumisvastastest 
vahenditest (mida nõukogude ajal eriti saada 
ei olnud). Ranget suhtumist seksuaalsusesse 
näitab ka hoiatus pornograa�lise teose valmis-
tamise ja levitamise  eest, mis oli kriminaalkor-
ras karistatav (samas, 55).  

Puritaanlik suhtumine seksuaalsusesse 
ei olnud siiski absoluutne. Teerajajaks sek-
suaalhariduse alal sai soome autorite Martti 
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Paloheimo, Mauri Rouhunkoski ja Mirja Ruta-
neni raamatu „Avameelselt abielust“ avalda-
mine (lühendatult) Eestis 1974. aastal (2. trükk 
ilmus juba 1975). „Avameelselt abielust“ oli 
nõukogude kontekstis erakordne oma ava-
meelse seksuaalsuse käsitluse poolest. Kuna 
raamatu trükiarv oli suur (nt. 1974. aasta väl-
jaande trükiarv oli 80 000), siis oli ta mõju tõe-
näoliselt arvestatav. On eraldi küsimus, kuidas 
see raamat üldse Eestis ilmuda sai, s.t. kuidas 
oli võimalik vältida tsensuuri ja ideoloogilist 
kontrolli. 

Raamat keskendub seksuaalsusele, esitades 
seda neutraalsemas ja tunduvalt vabameel-
semas võtmes võrreldes eelmainitud raama-
tutega. Stiil on rahulik, ähvarduste ja keel-
dude asemel on pigem sõbralikud soovitused. 
Rohkem tähelepanu pööratakse seksuaalsuse 
psühholoogilistele külgedele, nähes seksuaal-
suses sugudevaheliste suhete loomulikku osa. 
Kuigi näiteks homoseksuaalsust esitatakse 
seksuaalperverssuste all kui kõrvalekallet nor-
maalsest seksuaalsusest, rõhutatakse samas, 
et teatud piirides on homoseksualism „täiesti 
normaalne“, pidades silmas latentset homo-
seksualismi, s.t. seksuaalse arengu etappe lap-
sepõlves või samasoolisi suletud sõpruskondi 
(Paloheimo jt. 1974, 209–210). 

Kehalisust kujutatakse neutraalses stiilis ja 
psühhologiseerituna, s.t. rõhutakse psüühika 
suurt rolli kehaga seonduvas. Naise keha esi-
tatakse nn. normaliseerivas võtmes, s.t. selle 
eripära esitatakse lugejale loomulikuna. Kuigi 
mehe ja naise soorolle nähakse erinevatena 
(nt. rõhutatakse naise psüühika erinevust), 
esitatakse mehelikkust ja naiselikkust kui kul-
tuurilisi konstruktsioone: „Nn. „mehelikkus“ 
ja „naiselikkus“ on eriti raskesti de�neerita-
vad ning kultuuriti muutuvad.“ (samas, 213) 
Konkreetseid lastekasvatuse nõuandeid raa-
matus selle rõhuasetuse tõttu eriti ei ole. 

Mõnevõrra kurioosseks näiteks naise 
kehaga seotud diskursustest on Ene Koogi 
naisekeha muutusi murdeeas, raseduse ja 

sünnituse perioodil käsitlev raamat „Tütarlap-
sest sirgub naine“ (1978), mis ilmus kolmes 
trükis (1978, 1979, 1986) väga suurtes tiraa-
žides (50 000–60 000 eksemplari). Raamatu 
sihtgrupina määratleti tegelikult kõiki naisi, 
nii murdeealisi neide, abielunaisi kui emasid. 
Folklooriuurija Andreas Kalkun leiab, et see 
raamat on mõjutanud väga paljusid eesti naisi, 
viidates tänapäeval internetikommentaaridest 
leitud meenutustele raamatu mõju kohta – 
s.t. mitmed tänapäeva naised mäletavad selle 
raamatu loodud häbitunnet naisekeha bioloo-
giliste aspektide kohta või enese tajumist eba-
normaalsena (Kalkun 2006, 136–137).

Raamatu vaatenurk on normatiivne, sei-
sukohti esitatakse sageli käskivas kõneviisis, 
rõhutades õige toimimise olulisust: „Iga pea-
tüki õigeks mõistmiseks on vajalik eelnevate 
läbilugemine. Läbisegi lugemine võib tuua 
kaasa vääriti- või mittemõistmist.“ (Kook 1978, 
6) Autori väidete illustreerimiseks on esitatud 
palju õpetlikke lugusid. Iga peatükk lõpeb ette-
kirjutustega pealkirjaga „Pidage meeles!“, mille 
kohustuslikku järgimist rõhutab keelav ja hoia-
tav stiil, näiteks „Menstruatsiooni ajal on kee-
latud jalgrattasport, aerutamine, ratsutamine, 
ujumine“ (samas, 19). 

Mitmeid naise keha ja reproduktiivsusega 
seotud aspekte esitatakse kui ohtlikke (nagu 
menstruatsioon, abort). Tähelepanuväärne on 
ka raamatus esitatud naise anatoomia kirjel-
dus (koos joonisega), sest sealt puudub kliitor. 
Seksuaalsust kujutatakse samuti (naise jaoks) 
ohtlikuna usaldusväärsete rasestumisvastaste 
vahendite puudumise ja suguhaiguste ohu 
tõttu: „Pidage meeles! Tark naine ei alusta sek-
suaalelu enne, kui ta pole kindel, et vajaduse 
korral suudab ta oma last ka üksi kasvatada!“ 
(Kook 1978, 51) See hoiak peegeldab ka ajastu-
omast suhtumist laste kasvatamisse kui naiste 
vastutusalasse, piirdumata sellega. Raamatu 
lastekasvatust käsitlevas osas tehakse noorele 
emale muuhulgas selgeks ka tema roll abikaasa 
kasvatamises: „Asuge kohe vähehaaval kasva-
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tama ka oma abikaasat, kui selgub, et ta pole 
isakohustuste täitmiseks veel küps.“ (samas, 
105) Raamat tõigi esile ühiskonnas kehti-
nud „sooideoloogiad ja kehaga seotud tabud“ 
(Kalkun 2006, 146), määratledes naiselikkkust 
kui midagi häbiväärset.   

Võib väita, et need naise keha ja seksuaal-
susega seotud tabud, naise keha käsitlemine 
normist kõrvalekaldena, eksisteerisid läbi kogu 
nõukogude perioodi, Ene Koogi raamat „Tütar-
lapsest sirgub naine“ tõi need lihtsalt eriti sel-
gelt esile. Sellise naisekehasse suhtumise jälgi 
võib (varjatumalt) leida ka teistes eelmainitud 
populaarsetes meditsiinitekstides, ent ka mujal 
avalikus diskursuses, nt. ajakirjas Nõukogude 
Naine. Ka naiste elulugusid lugedes võib aimu 
saada sellise suhtumise mõjukusest (vt. Karu-
soo 1997). Fakt, et Andreas Kalkun viitas 
tänapäevalgi internetikommentaaridest leitud 
meenutustele selle raamatu mõju kohta, lubab 
oletada, et terve generatsioon naisi kasvas selle 
raamatu mõjuväljas, mida ei suutnud tühistada 
ka soomlaste „Avameelselt abielust“ raamatu 
märksa vabam vaatenurk (naise) kehale ja sek-
suaalsusele.      

Kokkuvõtteks

Nõukogude riigi poolt propageeritud amet-
liku soolise võrdõiguslikkuse retoorika varjus 
säilis tegelikult patriarhaalne sooideoloogia, 
mida omakorda võimendas essentsialistlik ja 
biologistlik arusaam soolisusest/soorollidest. 
Erinevate tekstide kaudu loodud soodiskursu-
sed võimendasid ühelt poolt ametlikku võrdõi-
guslikkuse retoorikat, konstrueerides kuvandi 
(nõukogude) naisest eelkõige kui töötavast 
ja ühiskondlikult aktiivsest naisest. Emadus 
kuulus sellesse kuvandisse pigem kui kohustus 
riigi suhtes. Naise rolli muutumises, emant-
sipatsioonis nähti sotsiaalsete ja perekond-
like probleemide allikat, samas kui mehe rolli 
käsitleti pigem muutumatuna, traditsioonilises 
patriarhaalses tähenduses. 

Teisalt ei olnud domineerivad diskursu-
sed homogeensed, läbitungimatud ja ühtsed, 
vaid neis leidus „õhuauke“, vasturääkivusi ja 
erinevusi. 1960. aastatel alanud ideoloogiliselt 
vabam õhkkond tõi kaasa ka teatud võimalu-
sed info levikuks läänest ja see mõjutas oma-
korda soolisi diskursusi, mis käsitlesid teatud 
määral nii lääne naisliikumisi kui ka muutu-
vaid soorolle moderniseeruva ühiskonna kon-
tekstis. Ajakirjandus, eelkõige ajaleht Sirp ja 
Vasar oli siin diskussiooni algataja rollis, alles 
seejärel hakati teemat käsitlema ilukirjandu-
ses, mille võimalused teemakujutuseks olid 
mitmekesisemad kui ajakirjandusel ja seetõttu 
oli kujutusdiapasoon laiem, kulmineerudes 
Aimée Beekmani omalaadse hoiatusromaa-
niga „Valikuvõimalus“ kui naisemantsipat-
siooni kõverpeegliga. 

Emantsipatsiooniteema kõrval mõjutas 
soolisi diskursusi ka populaarsete meditsiini-
käsiraamatute käsitlusviis soolisusest ja soorol-
lidest kui bioloogilisest nähtusest, mis määrab 
tüdrukute ja poiste kujunemist ja hilisemat 
käitumist. Iseloomulik sellele diskursusele oli 
normatiivne ja samas puritaanlik suhtumine 
kehasse, eriti just naise kehasse, reproduktiiv-
susesse ja seksuaalsusesse. Tabu ja häbi võik-
sid olla märksõnadeks, mis seostuvad naise 
kehaga selles diskursuses. Seda puritaanluse 
diskursust vaidlustas erandina soome autorite 
abielutehnika raamatu ilmumine eesti keeles 
1974. aastal, olles esimeseks avameelselt sek-
suaalsust käsitlevaks raamatuks Nõukogude 
Eestis. Biologistlik ja essentsialistlik arusaam 
soolisusest ja soorollidest ei piirdunud ainult 
nõukogude perioodiga, selle mõtteviisi mõju 
ulatub tänapäevani, mil meediadiskussiooni-
des tuginetakse argumentidele soorollide bio-
loogilisest määratusest.               

Eraldi küsimus on, kuidas naised ja mehed 
ennast ise määratlesid nende soolisust/nai-
selikkust ja mehelikkust kujundavate dis-
kursuste kontekstis. Milline oli seos ametlike 
diskursuste, tegeliku nõukoguliku kogemuse 
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ja naiste ning meeste enesetunnetuse vahel 
ning millised olid võimalused alternatiivseteks 
enesemääratlusteks? Teataval määral kajastas 
seda ilukirjandus, nagu näitas ka nn. olmekir-
janduse teemadering. Põhjalikumaid teadmisi 
nende seoste kohta võiks pakkuda elulugude 
ja elulooliste intervjuude uurimine. Elulugude 
kontekstis on näiteks ilmne, et töö oli naiste 
identiteedi keskseks osaks, nii et selles mõttes 
saavutas nõukogulik retoorika oma eesmärgi. 

   Sellel, kuidas riik määratles naisi (aga ka 
mehi) avalike diskursuste ja sotsiaalpoliitikate 
kaudu, oli mõju naiste enesemääratlusele, kus 
töö saavutas keskse asendi. Eesti taasiseseis-
vudes löödi sellesse kuvandisse mõra, hakates 
propageerima naise rolli koduperenaisena (vt. 
Kurvinen 2008). Nõukogulik töö, eriti lihtsa, 
tootva töö ülistamine asendati kuvandiga nai-
sest kodukeskse emana. Kuigi see kuvand jäi 
pigem ideaaliks, sest enamikul naistel polnud 
ja pole praegugi majanduslikel põhjustel või-
malik piirduda koduperenaise rolliga, on töö-
tava naise kuvand tänapäeval võrreldes nõu-
kogude perioodiga muutunud. Esikohale ei 
seata enam lihtsat tööd, vaid karjäärialaseid 
saavutusi või ettevõtjaks olemist. Seetõttu on 
tavalisel naisel selle kuvandiga palju raskem 
samastuda. Ent lisaks professionaalsetele saa-
vutustele oma erialal peaks kaasaegne naine 
hakkama saama nii lastekasvatusega kui olema 
hoolitsetud ja seksika välimusega. Viimane 
aspekt – kapitalistlik surve olla iluteenuste 
tarbimise kaudu konkurentsivõimeline – on 
võrreldes nõukogude aja naise kuvandiga uus. 
Sellega kaasnev sotsiaalne surve, mis mõõdab 
naise väärtust vastavusega jäikadele saleduse ja 
noorusliku ilu kriteeriumitele, on soospetsii�-
line. Mehe kuvandi puhul on samavõrra oluli-
sed majanduslik jõukus ja edukus kui „tõelise“ 
mehelikkuse mõõdupuu.     

Uued soodiskursused ei kajasta mitte 
ainult töö muutunud tähendust, vaid esitavad 
ka nõukogudeaegsele kuvandile vastandliku 
käsitluse seksuaalsusest ja kehalisusest. Nõu-

kogulik normatiivsus ja puritaanlikkus suhtu-
mises kehasse ja seksuaalsusesse on asendunud 
liberaalse avameelsuse ja kõikelubatavusega. 
Siiski ei ole Eestis veel eriti nähtaval naise-
keskne suhe keha ja seksuaalsusega, domi-
neerivad seksuaalsuse diskursused esindavad 
pigem mehelikku vaatepunkti.      

Euroopa Liidu võrdõiguspoliitikad ja 
-retoorika on samuti olulised kaasaegsete soo-
diskursuste kujundajana, toetades uusi vaate-
nurki soolisusele ja sooproblemaatikale laie-
malt. Võibki väita, et traditsioonilised arusaa-
mad soolisusest, mida nõukogude perioodil 
jätkuvalt taastoodeti, on nüüdseks muutumas, 
kohanedes uute vaatenurkade ja nõudmistega.          

Artikli valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi institutsionaalne uurimistoetus (projekt 
IUT22-2).
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Märkused

1 Artikli aluseks on ettekanne võrdõigusvoliniku kant-
selei korraldatud konverentsil „Saatused ja staatused: 
soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“, mis 
toimus Tallinnas 1.‒2. juunil 2015. aastal.

2 Soome naabrus oli oluline juba seetõttu, et 1965.  
aastal taastati Tallinna ja Helsinki vahel 1940. aastal 
katkenud reisilaevaühendus, tänu millele Eesti 
avanes mõnevõrra välismaailmale. Soome mõju-
tas ka meedia kaudu, sest Põhja-Eestis oli võimalik 
alates 1960. aastatest vaadata Soome televisiooni, 
mis toimis omalaadse „aknana vabasse Euroopasse“. 
Pärast 1971. aastat, mil Soomes võeti kasutusele uus 
saatja, oli u. kolmandik Eesti NSV teleauditooriu-
mist Soome TV levialas (Miil 2014, 39). Nõukogude 
Eestisse levisid ka lääne raadiojaamade saated (Miil 
2014, 8, 30−31).

3 Kasutan sõna „diskursus“, lähtudes foucault’likust 
diskursuseanalüüsist ja mõistes diskursust kui sot-
siaalse reaalsuse konstrueerimise viisi, mis on seotud 
ühiskonnas eksisteerivate sotsiaalsete ja kultuuriliste 
võimusuhetega. „Soodiskursuse“ all mõistan siin 
seda, kuidas soolisust sotsiaalselt konstrueeritakse 
tekstide kaudu. 

4 Ajakirjas oli autori nimi kirjutatud Betty Freeden, 
mis viitab sellele, et tõenäoliselt oli tekst tõlgitud vene 
keelest, kuigi tõlkijat ega algkeelt polnud tekstikatke 
juures märgitud.

5 ENSV Kriminaalkoodeksi (1980) §-s 118 oli karistu-
seks pederastia eest vabadusekaotus kuni kahe aas-
tani. „Loomuvastane suguühendus naissoost isikuga 
või kahe naissoost isiku vahel“ ei olnud karistatav 
selle paragrahvi järgi. Vt. Eesti NSV kriminaalkoo-
deks. Kommenteeritud väljaanne. Koost. prof. Ilmar 
Rebane. Tallinn, Eesti Raamat, 1980, lk. 387.    
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