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24. aprillil k.a kaitses Tallinna Ülikooli
humanitaarteaduste doktorinõukogu
ees oma väitekirja „Identiteedi suundu-
musi eesti luules” samas doktorantuuri
lõpetanud Õnne Kepp. Teda juhendasid
filoloogiakandidaadid Toomas Liiv ja
Maie Kalda. Tegemist on pikaajalise,
vähemalt neljateist aastat hõlmava
uurimis- ja mõtestamistöö tulemusega. 

Selle uurimistöö jooksvat aprobat-
siooni võib leida aastatel 1994–1997
Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjandus-
keskuses teostatud uurimisprojekti
„Eesti kirjanduse faktuur” raames toi-
munud  kahel rahvusvahelisel konve-
rentsil „Iseendaks saamine: tagapõhi,
tekst, isikupära” (1995) ja „Iseendaks
jäämine: tagapõhi, tekst, isikupära”
(1996) ning konverentside põhjal Õnne
Kepi ja Maie Kalda toimetatud kogumi-
kus „Mis on see ISE: tekst, tagapõhi, isi-
kupära” (1999). Kõik väitekirjaks koon-
datud artiklid olid läbinud eelretsen-
seerimise ja akadeemilise toimetamis-
kuuri, mistõttu nende kontseptuaalne
vaidlustamine, allikakriitiline sõelumi-
ne ja keelekasutuse jälgimine, ehk siis
metakeele analüüs, päädiks tagantjäre-
le tarkusega. Nüüd tuleb neid asuda
edasi arendama, täiendama, täpsusta-
ma ehk teisisõnu loovalt jätkama Õnne
Kepi poolt eesti kirjandusuurimise põl-
lul sisseküntud vagu. Kinnitan, et see
vagu on sügav ja inspireeriv.

Väärib tähelepanu, et kuigi ajaliselt
eristab ühtesid artikleid teistest kohati
mitu aastat, ilmneb ometi nende koos-
olus monograafiline terviklikkus. See
leiab kinnitust ka artikleid sissejuhata-
vas analüütilises kirjutises, mida võib

võtta kui monograafia laiendatud kok-
kuvõtet. 

Niisiis on meil tegemist eesti luuleloo
„läbikammimisega” eesti identiteedi
aspektist. Väitekirja üldiseloomustuse-
na tuleb tunnistada Õnne Kepi akadee-
milist vilumust, sisseelamisvõimet ees-
ti luuleilma, samal ajal distsiplineeritud
ja distantseeritud pilku selle luuleilma
kujundisüsteemi toimimisele.

Uurimismeetodiks oli valitud diskur-
suseanalüüs, mis omakorda toetus
Michel Foucault’ diskursuse käsitlusel.
See on olnud ambitsioonikas väljakutse,
sest diskursuseanalüüsi on edukalt
rakendatud epistemoloogias, politoloo-
gias, meediauuringutes, kuid eesti kir-
jandusloo (resp. luuleloo) käsitlemisel
on tegemist novaatorliku katsega. 

Kui dissertant on rõhutanud Fou-
cault’lt laenatud diskursuseanalüüsi
põhjendatust eesti luuleloos aset leidva
identiteedi muutuste kirjeldamiseks ja
peab seetõttu analüütilist ülevaadet
doktoritöö struktuuris keskseks –  sest
tõepoolest, artiklite endi kasutatud kir-
janduse loetelus ei kohta me Foucault’
nime –, siis oletan ma, et seesuguse
metodoloogilise valiku tegemist ei
mõjutanud lihtsalt katse mängida ühe
atraktiivse, kuid vastuolulise teooria
„ehituskividega”, vaid kaks üldiselt tea-
da olevat äratundmist: 1) eesti luule on
olnud enamuses angafieeritud, s.t üli-
malt seotud keelelise identiteedi sügavi-
ke, aga ka ideoloogiliste kontseptidega
ja 2) eesti identiteet ise – nagu Jaan
Undusk on veenvalt osutanud – on
vägagi kinni siinses geokultuurilises
ruumis. 

Identiteeti defineerib Õnne Kepp
enesest arusaamisena („kes ma olen ja
millisena ma end näen”) ja selle enese-
arusaama suhestamisega teiste arusaa-
maga iseendast. See on ratsionaliseeriv
identiteedikäsitlus, mida ootuspäraselt
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kroonib „diskursiivne konstrueeritus”
ja autonarratiivsus. Selline lähenemine
on mõeldav grupi-, sh rahvusliku iden-
titeedi puhul, mida autori refereeritud
asjaomane teoreetiline allikas, Wodaki,
Cillia, Reisigli ja Liebharti „The Discur-
sive Construction of National Identity”,
ka toetab. See raamat väidab, et saab
olla vaid üks rahvuslik identiteet, mis
ilmutavat samas haprust, mõjutatavust
ja laialivalguvust. Dissertant eelistab
siiski põhjendatult rääkida ühe (ühise)
invariandi ümber toimuvast rahvusliku
identiteedi muutumisest (selle kujundi-
lisi vasteid ta eesti luules seeriatena
otsib ja leiabki). Ta leiab selle invarian-
di kehastuse J. V. Jannsenis, kelle „isik
ja [---] tegevus moodustasid eesti rahva
ajaloos sündmuse, mis pani aluse eesti
rahva uuele identiteedile – oli diskur-
siivsuse rajaja”. 

Eesti luule identiteedi mõistmiseks
peab Õ. Kepp oluliseks  Jannseni 1860.
aastal ilmunud „Eesti Laulikut” ja sel-
les sisalduvat fundamentaalset küsi-
must „Kus on mo armas issama?”: see
olevat eesti luuletajate enesemääratle-
misdiskursuse alguslausung, diskursiiv-
ne sündmus. Tähelepanuväärselt osuta-
takse, et „rahvuslus on kõigepealt topo-
loogia, ruumisuhete küsimus”. Edasi
keskendubki dissertant õnneliku ruumi
– õnnetu ruumi binaarse opositsiooni-
paari ja eriti selle esimest liiget puudu-
tava utoopia iseloomustamisele. 

Omaette huvi pakub, kuidas Õnne
Kepp jälgib eesti luules linna metafoo-
rikat „õnneliku – õnnetu ruumi” dis-
kursuse kontekstis. See tekkis „hea
kohana” (varasemad näited Reiner
Brocmannilt ja Käsu Hansult), jätkus
sellisena ärkamisaja vaimu keskustena

(Viljandi, Tartu), millesse ühtäkki disso-
nantsina lõikub Carl Robert Jakobsoni
linn kui „halb ja õnnetu koht” ja saavu-
tab domineeriva positsiooni Eesti Vaba-
riigi esimesel kümnendil kui „võimalik
õnnelik ruum”. Sellega seoses maini-
takse Barbaruse luulet, seejärel näiteid
Ralf Rondilt, Juhan Sütistelt, paraku
jääb kõrvale Valmar Adamsi kui puhta-
kujulise linnapoeedi luule. Hilisemast
kihistusest nimetatakse Debora Vaa-
randit, Bernard Kangrot, Ivar Grün-
thali. „Õnneliku ruumi” diskursus oli
utoopiline ka stalinistlikul ajajärgul ja
samas ka paguluses. Karl Ristikivi luu-
lekujunditega seoses mainib autor glo-
baalset ruumi. 

„Õnneliku ruumi” diskursus pakub
rohkelt võimalusi edasiarendusteks. Se-
da, et „õnneliku ruumi” diskursus, vaa-
tamata eesti kirjanduse lõhenemisele
Kodu-Eesti ja pagulaskirjanduseks,
kuhugi ei kadunud, vaid et me võime
rääkida pigem kujundlikult eesti rah-
vusliku identiteedi refuugiumist, n-ö
talvitumiskohast, sellest annab märku
„õnneliku ruumi” plahvatus näiteks
1960. aastate vahetuse Jaan Krossi ja
Ellen Niidu luules ning sellele järgne-
nud kassetipõlvkonna manifestaalsus.

Õnne Kepi doktoridissertatsioon on
arvestatav panus eesti luuleloo ja eesti
luule kujundisemantika uurimisse, aga
see on ka kinnitus, et doktoritööga ei
suleta akadeemilise näitelava eesriiet,
vaid tähistatakse üksnes vaatuste
vaheaega.
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