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Joensuu folkloristi Kirsi Lauréni 2006. aastal ilmunud dok-
toritöö analüüsib Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluule arhii-
vile saadetud isiklikke soodega seotud kogemusi, mis kogu-
ti vastava kirjutamisvõistluse raames 1998. aastal. Võist-
lusest võttis osa ligikaudu 1000 kirjutajat. Analüüsiks va-
liti 2237 teksti ja lähianalüüsiks 139, milles käsitletakse
sood enne ja nüüd autobiograafilises võtmes.

K. Laurén kasutab materjale käsitledes sotsioloogiast ja antropoloogiast üle võe-
tud põhjendatud analüüsi meetodit (grounded theory), mis võimaldab uurijal siseneda
analüüsitavasse materjali nõnda, et uurimistulemustes kajastuvad nii kirjutajate
kui ka uurija enese kogemused ja tunded. Autori meelest on meetodi eeliseks asjaolu,
et tegemist ei ole etteantud mallidega, mille ümber tulemusi liita, vaid tulemused
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sünnivad eelkõige suurt hulka materjale omavahel võrreldes ehk tihedale tekstikor-
pusele omases intertekstuaalses kontekstis.1

Doktoritööle omaselt on Kirsi Lauréni teoses pööratud palju tähelepanu teoreeti-
lisele lähenemisviisile ja erinevatele mõistetele. Seletuse saavad mõistepaarid auto-
biograafia ja narratiiv, kogemus ja elamus, meenutused ja nostalgia, aga ka mälupil-
did ja maastik. Mõistete definitsioonidest ja vastavateemalistest arutlustest võiks
eriti kasu olla neile uurijatele, kelle huviorbiidis on autobiograafilised narratiivid,
mälu, lapsepõlv ja maastikukogemused.

K. Lauréni analüüsitud soojutte lugedes näib, et kirjalikus autobiograafilises kon-
tekstis sulavad elamus ja kogemus üheks, moodustades isikliku ja ainulaadse sooju-
tu (suotarina2). Eelkõige kirjutamise kaudu sündiv distants elatu-kogetu ja vähem või
rohkem teadvustatult kirjapandud jutu vahel muudab autori teksti autonoomseks
diskursuseks (Ong 2002: 77–80; vt ka Lehmann 2007: 67–98), mis hakkab elama
iseseisvat elu. Viimane tähendab eelkõige seda, et mis tahes kirjutatud tekstide ana-
lüüs sõltub esmaselt tõlgendaja intuitsioonist, kogemustest ja uurimustööle seatud
eesmärkidest.

K. Laurén on soomlaste soojutte analüüsides leidnud ühtekokku 26 teemat, mis
nii kogemuse kui ka elamuse tasemel järjekindlalt tekste võrreldes esile kerkivad.
Need on mainimisväärsed just võrdlevast aspektist, sest mulle tundub, et ka Eesti
inimeste soolugudes (kui neid kogutaks ja analüüsitaks) domineeriksid samad tee-
mad: soos töötamine (maa raadamine, karjatamine, kuivendustööd), päästetööd (soosse
vajunud loomade ja inimeste abistamine, ka kustutustööd), marjakorjamine, jahil- ja
kalalkäigud, fotograafia, putukate ja taimede korjamine, teadustöö, mängimine, kunsti
viljelemine, armastuse jagamine, sünnitamine, suremine, vägivallateod ja jälgede
peitmine, orienteerumine, muu sport, soo lähedal elamine, sõda ja sõjaväe harjutused
soos, enese varjamine, maastiku muutumine ning soo tähenduse ja maastiku muutu-
mise analüüs. Töö, sõda, enese varjamine, vägivald ja karm elu sooserval on tähtsal
kohal eelkõige Soome vanema generatsiooni esindajate lugudes. Sportimine, loodus-
huviliste väljasõidud ja soo loodusliku stiihia nautimine on iseloomulikud aga noore-
mate, eriti loodushuviliste soolugudes.

Kirjutatud autobiograafilised tekstid ei sisalda ainult elamusi ja kogemusi, vaid
tähtsa osa moodustavad ka fiktiivsed kirjeldused, mis põhinevad inimeste mälupilti-
del ja ettekujutusvõimel. Selliste fiktiivsete osade tõlgendamisel hakkab toimima
kahepoolne kokkulepe, milles mõlemad osapooled, kirjutaja ja tõlgendaja, usuvad
kirjutatu tõepärasusse, kuigi ilmselgelt on tegemist reaalsuse ja autori ettekujutuse
põimingutega (Eco 1994: 75). Sellistes põimingutes taaselustuvad (tahtmatult) eri-
nevad mütoloogilised soo-olendid, kes videviku hõlmas laugastest välja hiilivad. Sel-
liste lugude algus on tihtipeale lapsepõlves, kus vanemad või vanavanemad erinevate
hirmu- ja hoiatusjuttudega lapsi manitsesid, et neid soost eemale hoida. Mõnikord
soodustab seesuguste juttude esilekerkimist konkreetne sookontekst, kus näiteks ris-
timata lapsed ja teised õnnetult hukkasaanud endiselt oma kurvast saatusest märku
annavad. Mitte ainult valgus, varjud ja värvid ei mõjuta inimese sooelamusi ja -
kogemusi, vaid ka kultuuriomane teadmine, et sool on oma hing ja oma tahe, mis
vahel võtab ja vahel annab.

Soo ja inimese kultuurisidus vahekord on mõnikord pragmaatilis-materiaalne ja
mõnikord poeetilis-mütoloogiline. Need inimesed, kes sood raadasid(vad) või turvast
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lõikasid(vad) sõltusid(vad) oma tegevusest, sest see tagas(b) igapäevase äraelamise
ja toimetuleku. Sookraavide kaevamine ja soode kuivendamine aitas(b) edendada
majanduslikult kasuliku metsa- või põllumaa juurdekasvu ning võimaldas(b) soosaar-
tel asuvatele elamistele parema ligipääsu. Nendele kirjutajatele, kelle silmis soo on
olnud unistuste, igapäevaelust tagasitõmbumise ja meelerännakute paik, on eelmai-
nitud tegevused loomulikult vastukarva. Soojuttudes tulevadki esile inimeste sügav
sisemine nördimus ja pettumus, kui selgub, et nende isiklik ja ainukordne marja-,
pelgu- ja niisama olemise paik on ka teiste poolt avastatud või kasusaamise nimel
koguni hävinud või hävitatud. On märkimisväärne, et maastiku muutumine ei pruugi-
gi tähendada soo väljakurnamist majanduslikel eesmärkidel, ka üksnes teiste ini-
meste juuresolek võib segi lüüa isikliku suhte teatud paigaga.

Raamatut lugedes tekkis mul tunne, et soos sünnivad sellised elamused ja koge-
mused, millest ei saagi rääkida, vaid peab kirjutama. Soomaastik pakub võimaluse
erinevateks enesepeegeldusteks. Soo mütologiseeritud olemuse ehk soo erilise hinguse
tõttu on kirjutajad sunnitud jätkuvalt liikuma reaalsuse ja fiktsiooni piirimail, ning
sellised jutud ei ole sugugi alati mõeldud ega kohased igapäevaseks jutujätkuks.
Lugejaile, kes on huvitatud soost soomlaste südames ja soo(elu)lugudest, on Kirsi
Laurén andnud võimaluse praotada ühe paljudele soomlastele väga isikliku ja hinge-
lähedase maailma ust.

Piret Paal

Kommentaarid

1  Samamoodi on soome folkloristidest sellist tihedat tekstikorpust oma monograafia-
tes analüüsinud ka Satu Apo (Viinan voima, 2000), Ulla-Maija Peltonen (Muistin
paikat, 2003; Punakapinan muistot, 1996), Jyrki Pöysä (Jätkan synty, 1997) ja
Pauliina Latvala (Katse menneisyyteen, 2005).

2 ‘Tarina’ mõiste on just nooremate folkloristide ja teiste Soome kultuuriuurijate töödes
muutunud rahvusvahelise termini ‘narratiiv’ sünonüümiks (sisäinen tarina, elämän-
tarina jne). Folkloristide vanema põlvkonna silmis tähistab ‘tarina’ siiski eelkõige
muistendit, ‘narratiivi’ korrektseks vasteks peetakse sõna ‘kertomus’.
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