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Eesti naised on ilusad, targad ja kangekaelsed

Florian Marcus (23, sakslane) 
magistrant Tartu ja Londoni 
ülikoolides rahvusvaheliste 
suhete ja julgeolekupoliitika 
alal, Eestiga seotud viimased 
poolteist aastat 

Kiindusin Eestisse jäägitult pool-
teist aastat tagasi. Viis kuud tagasi 
alustasin ka eesti keele intensiiv-

seid õpinguid. Enamik eesti naisi tun-
duvad olevat väga atraktiivsed, samal 
ajal intellektuaalsed. Algul on nad veidi 
häbelikud, kuid tuttavamaks saades väga 
külalislahked ja sõbralikud. Tavaliselt on 
eesti naised hästi ausad, mis mulle väga 
meeldib.

Esimest korda tutvusin eestlanna-
ga Inglismaal, kui otsisin eestlast, kes 
aitaks mind mu eesti keele õpingutes. 
Üks eestlanna lubaski aidata. Ta on era-
kordselt ilus, jutukas ja eelarvamusteta. 
Mulle tundub, et paljud eestlased, kes on 
hästi seltskondlikud (mis on vist harul-
dane), suunduvad kahjuks välismaale, 
samas kui Eesti on üks maailma ilusa-
maid riike.

Eestlannasid pole lihtne üheselt 
kirjeldada, kuna olen Eestis väga 
erinevaid naisi kohanud. Määrav 

on ka põlvkond. Beebibuumipõlvkond 
on matriarhaalne, kergete nõukogude 
elementidega, X-generatsioon tahab 
kiiret tunnustust ja edu, millenniumi-
põlvkond jumaldab maailmas ringirei-
simist. Siiski arvan vaatamata masku-
liinsele territoriaalsele instinktile, et 
Eesti on väga naiselik maa (aga see on 
juba pikem ja detailsem teema). 

Esimest korda puutusin eestlanna-
dega kokku lihtsa turistina Tallinnas. 
Mäletan kaht väga erinevat naist. Üks 
oli baaridaam vanalinnas. Mu näda-

lase Tallinnas viibimise jooksul jutus-
tasime seal baaris palju. See oli tüü-
piline olukord – ta oli välismaalase-
ga saadud lapse 20. eluaastates üksik-
ema, kes kehastas sajaprotsendiliselt 
seda, mida eestlased nimetavad “tei-
seks Eestiks”. 

Teine kohatud eestlanna oli mu 
elus suure mõjuga, noor kunstitudeng 
EKAst, kes seletas mulle Eesti elu nii 
huvitavalt, et sain seda maad täius-
likult nautida. Tegelikult oligi tema 
süü, et otsustasin Tallinnasse korteri 
üürida. Huvitaval moel emigreerusid 
mõlemad eestlannad hiljem anglosak-
si riikidesse.

João Lopes Marques (43, portugallane)
kirjanik ja ajakirjanik, elanud siin üle kümne aasta
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