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SISSEJUHATUS 
 

Parafraseerides filosoof Michel Foucault’d, pole hiljutine 
leiutis mitte üksnes mees, vaid ka naine, olles veelgi hil-
jutisem. Pole võimalik mitte märgata, kuidas diskursu-
sed meie identiteeti ja loomulikult ka meie seksuaalset 
identiteeti mõjutavad. Nad moodustavad eeldatavate 
teadmiste, normatiivide, ratsionaalsuse ja sobivuse alus-
pinnase. “Mina” konstrueerimine on sageli kõigele sel-
lele vastamine, kuid ka distantseerumine, selle püünis-
test kõrvalehoidmine, selle varjatud kavatsuste paljas-
tamine. Jõudmine selleni, mis tundub lähedasem – ke-
hani, lihani –, eeldab meile loomuse pähe pakutavate 
eelarvamuste puntra lahtiharutamist. 

Eelmine sajand päädis modernsuse kriisi konstateeri-
misega ja rahulolematusega postmodernsete diskursuste 
suhtes. Vastukaaluks tugevatele mõistetele, nagu sub-
jekt, mõistus, ajalugu ja reaalsus, pakutakse meile suhte-
lisi struktuure, virtuaalsust, hüpertekste, informatsiooni 
ja marketing’i. Vundamendi puudumine ja meedialik 
simulaakrum on meie minale kõikuvaks ja hapraks alus-
põhjaks. Ja ometi ei saa me lüüa käega vastamata küsi-
mustele, mida lõpetamata ja nurjunud modernsus meile 
esitab. Need küsimused tuleb uuesti püstitada ja mõelda 
neist ajaga kaasas käies. Naised, kutsumata külalised 
modernsuses, mis nad välja arvas, ei saa ilma pikemata 
loobuda operatiivse “meie” konstrueerimisest, mis 
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muudaks meie sugupoole nähtavaks, tagaks meile 
genealoogia ning ajaloolise ja sotsiaalse kohaloleku. Kui 
me ei taha riskida oma tänapäevasuse kaotamisega, ei 
pea me aga tagasi minema end hapraina näidanud aru-
saamade juurde. Niisiis tuleb meil selleks, et ehitada 
relva oma lõpliku kohaloleku ja tuleviku tarvis, lähtuda 
puudumisest ja simulaakrumist. Siiani on naisi eitatud, 
leiutatud ja manipuleeritud, kasutagem siis sama stra-
teegiat enda “loomiseks”, enda määratlemiseks. Vaid 
nõnda – valitsemise ja jaatamise kaudu – leiame “simu-
laakrumi naudingu”. 

Vastamine modernsuse väljakutsele, postmodernse 
kriisi teadvustamine iseloomustab uue ajastu eetilist 
impulssi, mida olen otsustanud nimetada “transmodern-
suseks”. Meie aega ei iseloomusta mitte eesliide “post-“, 
vaid “trans-” – transformatsioon, transmissionaalsus, 
transnatsionaalne, transpoliitika, transseksuaal. Majan-
dust, kultuuri ja isegi inimese minapilti kujundavad dü-
naamilisus, voolud, võrgustikud. Vastukaaluks postmo-
dernismi väitele, et suured narratiivid pole enam võima-
likud, on tekkinud uus, varasematest veelgi kõikehõlma-
vama eesmärgiga suur narratiiv – globaliseerumine. 
Irooniline süntees, mis püüab olla totaliseeriv ja ühtlasi 
heterogeenne, hajutatud, ebastabiilne. See on transmo-
dernsuse uus paradigma. Selle analüüsimiseks, selle eest 
pagemiseks peame oma loogikat ajakohastama, vastama 
uuele tajumis- ja strateegilisele dünaamikale. 

Mis puudutab soolise identiteedi probleemi, siis nais-
tena peame pingutama “transmodernse feminismi” tek-
kimise nimel, mis ongi käesoleva teksti eesmärk. Selleks 
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peame asetuma omaenda soo konstrueerimise ajalukku, 
pakkudes välja tõlgendamise ja hindamise suundi. 

Selle raamatu peatükkides ei püüa ma esitada suletult 
süstemaatilist arusaama, küll aga nidusat lähenemist, 
visandades põgenemistee ja ukseava. Siia on kogutud 
tänapäevaseid mõtisklusi ja analüüse, samuti eraldiseis-
vaid tekste, mis on selle väljaande jaoks üle vaadatud ja 
ajakohasemaks muudetud ning mis ühte koondatult ja 
kronoloogiliselt järjestatuna annavad ülevaate minu 
kauaaegsetest püüdlustest ehitada feminismi jaoks uut 
tulevikku. Nii näiteks arutlen vastavalt 1987. ja 1988. 
aastal kirjutatud peatükkides “Erinevuse võrgutus” ja 
“Tulevik-naisest tulevik-transseksuaalini” soo kui teatra-
lisatsiooni ja ülesoolisuse teoreetiliste võimaluste üle, 
ennetades tänapäeval nii moes olevaid queer-filosoofia 
käsitlusi. 1992. aastal kirjutatud peatükis “Naine ja trans-
modernsus” pakun välja transmodernset feminismi kui 
lahendust modernsuse ja postmodernsuse vahelisesele 
poleemikale. Teised käsitletud teemad on: panustused 
feministlikusse teooriasse, selle võrdlemine nüüdisaeg-
sete mõttevooludega, vajadus uurida ideed erinevusest 
mitte kui olemusest, vaid kui paljunemisest ja mitme-
kesistumisest, naise identiteet kui operatiivne simulaak-
rum, naiste kohalolu kultuuris, seksuaalne transidenti-
teet, iha ja pilgu loomine. Kõike seda kannab veendu-
mus, et suudame olla tugevad, julged, kujutlusärksad, 
piiriületavad, ülendudes olgu valitud või loodava soo 
fiktsioonis. Kui suured veendumuskantsid langevad, saa-
me meie, naised, kõigi oma simulaakrumide emandaiks. 
Loodan, et need leheküljed aitavad sellele kaasa. 
 




