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Sirje Kiin on kaitsnud oma teose
„Marie Under. Elu, luuletaja identiteet
ja teoste vastuvõtt” Soomes Turu Üli-
koolis väitekirjana käesoleva aasta jaa-
nuaris. Hindan järgnevas arvustuses
tema uurimust soome akadeemilise
väitekirjažanri kontekstis.

Sirje Kiini töö põhineb paar aasta-

kümmet tagasi alanud usinal uurimis-
tööl Marie Underi tohutu arhiivimater-
jaliga. Kiin on teinud tubli töö, otsides,
korrastades ja uurides paljudes riikides
Underiga seotud arhiivimaterjale. Lõpp-
tulemus näitab leitud materjali põhja-
likku tundmist. Teos sisaldab ka rikka-
likult huvitavat fotomaterjali Underi ja
tema kaasaegsete kirjanike kohta, sa-
muti väljavõtteid käsikirjadest ja muud
pildimaterjali. Raamatu kujundus on
stiilne.
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Kiini töö väärtus on Underi arhiivi
kogumises ja tutvustamises, mitte teo-
reetilises analüüsis. Akadeemilise väite-
kirjana on tema töös rohkesti tõsiseid
puudusi, mis seonduvad esmajoones
valdkonna piiritlemisega ehk uurimis-
küsimustega, töö teoreetilise taustsüs-
teemiga, allikate kasutamise ja tule-
muste kriitilise hindamisega. 

Eluloo-osa teoreetiline taust on väga-
gi lühike (12 lehekülge). Eluloo käsitle-
misel (u 570 lehekülge) ei kasutata al-
gul tutvustatud biograafiateooriat, sel-
lele ei viidata. Seetõttu jääb teooria
irdu eluloost, teoreetiline sissejuhatus
ja elulugu ei seostu ega põimu omava-
hel. Elulugu esitatakse kronoloogiliselt
ja Kiin oskab tuua oma teksti põnevust
ja hoogu. Käsitlus on siiski liiga detail-
ne, kohati liiane ja teose põhitekstis on
palju selliseid pisiasju, mille õige koht
olnuks pigem viidetes või lisades. Ei
näidata, mil määral ja kuidas aitavad
üksikasjalikult käsitletud eluloo erine-
vad perioodid mõista ja analüüsida
Underi luulet. Lisaks on kirjaniku elu-
loo ja teoste suhe, nagu teada, üsna
keeruliste põhjuslike seostega teoreeti-
line pundar. Põhjendatult võib küsida,
kas elulugu ei oleks võinud avaldada
eraldi ja käsitleda väitekirjas ainult
Underi teoste retseptsiooni. 

Marie Underi luule vastuvõtu uuri-
mus moodustab teoses eraldiseisva osa.
Siin tutvustab Kiin kõigepealt retsept-
siooniteoreetilisi lähtekohti (5 lehekül-
ge) ja siirdub siis käsitlema Underi
teoste vastuvõttu (u 180 lehekülge). Ta
tugineb Hans Robert Jaussi ootushori-
sondi mõistele ja loob selle põhjal luge-
mise kohta oma retseptsioonimalli.
Käsitlus on teoreetilisem kui biograafia-
osas ja autor esitab Underi luule vastu-
võtu seisukohalt huvitavaid vaatenurki,
näiteks feministlikku ja poliitilist luge-
misviisi. Probleemiks on see, et luge-
misviise (näiteks just feministlikku,
pedagoogilist või moraalset) ei seostata
nende valdkondade rohke teoreetilise

kirjandusega. Teine probleem on see, et
jaotus on võrdlemisi mehaaniline ega
arvesta alati tasakaalustatult kriitiku-
te ja uurimuste mitmehäälsusega.

Uurimisprobleeme on töös ühe väite-
kirja jaoks liigagi palju: erinevaid ja
osalt kattuvaid küsimusi loetletakse
töö eri kohtades kokku mõnikümmend.
Lisaks on hulk „variküsimusi”, mida
autor pole nimetanud, kuid mida ta
teoses siiski käsitleb: uurija esitab refe-
reerivalt ja üsna põhjalikult Underi
loomingu teemasid, motiive, sisu, stiili
ja ülesehitust (mõnikord korrates sama
nii esimeses kui ka teises osas). Kogu
tööle oleks tulnud kasuks, kui autor
olnuks kriitilisem algmaterjali, allikate
ja omaenda valikute suhtes.

Mõistete määratlemine jätab soovi-
da: näiteks pealkirjas esile tõstetud
luuletaja identiteedi mõistet ei käsitle-
ta pikemalt. Viited on sageli liiga umb-
kaudsed ja osa teostest on vaid kasuta-
tud kirjanduse nimekirjas, neile ei ole
viidatud Underi elu ja loomingut käsit-
ledes. Retseptsiooniosas ei ole nimeta-
tud suurt pagulaskirjanduse ajalugu
„Eesti kirjandus paguluses” (2008, eral-
di osadena ilmunud juba varem).
Lisaks puudub teosest kõige uuem väl-
jaspool Eestit ilmunud eesti kirjan-
duse ajalugu, Cornelius Hasselblatti
„Geschichte der estnischen Literatur”
(2006), kuigi peatükis „Rahvusvaheline
lugemine” on oma alajaotus ka saksa-
keelse retseptsiooni jaoks. 

Arhiiviainesele ja mitmesugusele
kirjanduslikule materjalile tuginevas
töös tuleb leitud allikaid muidugi tut-
vustada. Siiski oleks tööle tulnud
kasuks rohke tsiteerimise vähendami-
ne, seda nii eluloo- kui ka retseptsiooni-
osas. Käsitledes Underi-müüdi sündi,
olnuks huvitav arutleda selle üle, kui-
das Ants Orase ja Ivar Ivaski rolli
Underi uurijatena mõjutasid nii nende
omavahelised suhted kui ka teised rol-
lid oma karjääri loovate professoritena,
pagulaseestlastest kultuurimõjutajate-
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na ja luuletajatena (Ivask). Praegu
käsitletakse nende kirjutisi „üks ühele”
taustu problematiseerimata. Underi
elukaaslase Artur Adsoni keskne osa
Underi elu dokumenteerimisel ja Unde-
ri-müüdi loomisel tõuseb Kiini käsitlu-
ses hästi esile. 

Marie Underi tulevase uurimise pea-
le mõeldes on Sirje Kiin teinud ära suu-
re alustöö. Tema töö põhjal saab kavan-
dada mitmesuguseid uurimist ootavaid
huvitavaid probleeme – peale Underi
loomingu ka kodu- ja pagulaseesti kir-
jandussuhetest, kirjanikumüütide sün-
nist ning toetajate, uurijate ja kriitiku-

te osast ühelt poolt identiteedi, teiselt
poolt müüdi arenemises. 

Autor on teeninud ära tunnustuse
ka selle eest, et on viinud aastakümneid
väldanud projekti visalt lõpule: kõik me
tunneme ettevõtmisi, mis headest
kavatsustest hoolimata ei saa kunagi
valmis.

S AT U  G R Ü N T H A L

Soomekeelsest käsikirjast tõlkinud
M A L L  J Õ G I
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