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I. Sotsialismus ja abielu.
Sotsialismus wõib kerge südamega taewa teoloogidele 

<theolog — usuteadlane) ja „asja eneses" metafiisiklastele 
(metaphysiker — üleloomuliste wõimude uurija) jätta. Aga 
inimese realse olemise põhjusküsimustes piab ta kindla seisu
koha tootma; ainult sel tingimisel wõib ta toõltsimata ja 
toõimukas ilmamaade olla, milles wõidupant peitub, ja mis 
uusi jõudusid suudab enese poole tõmmata; ainult sel tingi
misel wõib ta oma poolehoidjatele traditsionide (põliste eel- 
arwamiste) hulka, millest nad lahti ütlesitoad, ära tasuda. 
Sellepärast piab sotsialismus ka sugulise armastuse küsimuses 
ja nendes tingimistes, mis sellega ühendatult uues sotsialses 
korras toõiwad tekkida, kindla seisupaiga tootma.

Meie ei pia aga ka wõimalikuks sellega leppida, et me 
paljalt seda kordame, mis toiimase aastasaja jooksul ja toeel 
enne seda toanemate ja uuemate sotsialistiiste tooolude esi
tajate poolt selle küsimuse kohta on atoaldatud, ega toõi siis 
nende arwamistega ka kõigiti nõus olla. Just selle toastu, 
ka selles osakonnas piame me aegajalt oma Maimlist intoen- 
Laari (toara) läbi waatama. Järgnewad riad ei taha muud 
midagi, kui selleks läbiwaatamiseks natuke hoogu anda.

Ümberpanekutes piab, et wõimalikult alguskirja lähedale jääda, 
rohkem wõeraid sõnu tarwitama, kui seda algupäralises kirjutuses just 
Larwis olcks. Pealeselle piame püüdma oma keelde wõimalikult rohkem 
rahwasiewahelisi sõnu toastu wõtta. Wõeramate sõnade tähenduse lisan 
Aamriles lühidelt juurde. Tõlkija.



— 4 —

Selles seltskonnas, milles meie elame ja millest meie 
kõige jõuga püiame Mälja pääseda, peetakse abielu ainsaks 
lubatuks wai ametliseks sugulise ühenduse wormiks. Selle 
juures on kõne alati ainult kohustamast ühenaiseliscst abi
elust, ükskõik kas laulatus katoliku-, ewangeliumi- ehk juuda- 
usu kiriku poolt toimetati, wai olgu see lihtsalt kodanline abi
elu^ sarnase abielu leping kinnitatakse selles mõttes, et see 
jäädawalt maksma jääb. Sest abielulahutus uue abielu
lepinguga on kas koguni lubamata ehk jälle — ja sedagi 
ainult erakorral — sallitakse seda ainult kui ärahoidmata 
halbtust, ja on alati lugemata pahalahtliste takistustega 
ühendatud. Meie kõik tunneme, et siin wananenud seadused' 
ja kombed tuhandetel kordadel õnnelise elu wõimulusi, mille 
wastu praeguse aja õigeksarwamisel midagi ei ole ütelda^ 
algidus ära surmawad ja tuhandesuguseid piinasid tekitamas 
mis meie paremteadmine millegagi ei wõi wabandada. Ja 
meie kõik tunneme, et meie selle juures kaassüüdlased oleme,, 
et meie seda ülekohut oleksime wõinud ära hoida, kuna meie 
seda mitte ei teinud. Ja justnagu nõidade protsessid — 
oma aja Stöckerite, Gröberite ja Roen uite*)  suureks rõemuks — 
Weel sel ajal õitsewalt edasi kestsiwad, kui parem jagu selts
konda juba ära tundis, et nõidade nime all ilmasüüta ohw-- 
rid piinatakse ja surmatakse, nõnda aitab ka praegusel ajal, 
hoolimatus, argtus ja täielik silmakirjaline wagadus pimeda 
aja määruseid alal hoida, mille mõttetus ammu juba ou 
ära tuntud.

*) Tagurlised ja ägedad Saksa riigipäewamehed. Ctöcker — 
suur juudiwastane, Preisi keisrikoja jutlustaja; et töölisi sotsialdemo- 
kraatiast ära meelitada, asutas kristliksotsialse partei; 1879 waliti Preisi 
maapäewale, 1881 riigipäewaliikmeks, kus ta äärmiste wanameelsete- 
kilda astus. Roeren (loe Röören) on katoliku precstripartei- ja tsen» 
rumi-juht. Tõlkija.
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Aga Wõitlust selle metsikuse wastu ja inimlistema abi
eluliste waadete elussewiimist raskendab see, et traditfion- 
line abielu kahe isesuguse tingimise ühenduse peale on raja
tud, ja et ainult wäga ja wäga wäike hulk sellest seisukor
rast täiesti aru saab. Traditsionline abielu annaks nagu 
kaks isesugust wastust kahe isesuguse küsimuse peale: Esimine: 
.Missuguste tingimiste juures sugulist ühendust meeste- ja 
naisterahwa wahel kölbliselt lubatuks wõib pidada?" Selle 
peale wastawad abielu poolehoidjad: „Kui neil laulatuse- 
tunnistus on ette näidata, siis on nende ühendus kõlblik; 
kui neil niisugust ei ole, siis on nende ülespidamine patune 
ja häbistaw."

Mis ühist on meil, sotsialistidel, niisuguste hottentot- 
liste eelarwamistega? Mitte misgisugnst. Laulatusttun- 
nistus on meie silmis niisamasugune fetisch (ebajumal), 
kui iga teine. Ta ei pühitse wäljamaksetud prostitutsioni, 
ega määri tema puudus puhast wastastikkust armas
tust. Kui selles terwe abielu küsimus seisaks, siis oleks 
igaühele korrapealt selge, et abielu meie juures igasuguse 
tähenduse on ära kautanud.

Siin aga astub teine küsimus ette: „Kes piab lapse 
ja ema ühiselulist ja ainelist ülespidamise kohustust kandma?" 
Abielu poolehoidjad wastawad sellepeale: „Mees."

See pole muidugi idealne wastus, aga wastus ta ikka 
on. Miljonitel kordadel täidab mees oma naise ja laste 
kaitsemise ülesannet rahuloldawalt ja muretseb oma järelsugu 
õitsewuse eest — mitte halwemalt kui mõni schimpanse (ahw), 
kes oksa peal öö mööda saadab, et emast ja poegi, kes 
puulatwas pehmes pesas rahulikult magawad, werejänuliste 
panterite eest kaitseda. Siin on meil inimesesoo algaega
dest saadik juba tegewuses olewate ja pärast järkjärgult 
oma kuju muutuwate kaitseabinõudega tegemist, mis inimese 
elu kehalist nõrkust järelsoo edasikestmiseks warjawad. Kui 
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me selle kaitsewiisi ära äwitaksime, ilma et selle asemele teist 
paremat paneksime, ja raskejalgse sünnitama ja imetawa ema 
tema lapsega saatuse hooleks jätaksime, ja teda laseksime 
iseseiswalt rasket wõitlust olemise eest tunda, siis ei oleks see 
mitte ainult meie hariduslistes oludes samm tagasi, maid 
ka mustanahaliste Kesk-Ahwrika elanikkude ja isegi schim- 
panse ja gorilla (ahmide) seisukohalt.

Nõnda seisab sotsialismusel ülesanne ees: püüda suguküsi- 
niuses uut, täielisemat moraali elule Miia ja sealjuures ka 
tänini makswat ema ja lapse eest hoolitsemise sisteemi, mis 
nüüd kõik hoole mehe kaela lükkab, wähemalt niisama mõ
juma ja kui wõimalik siis täielikuma sisteemi wastu ümber 
wahetada.

Cö
VH ö*



IL Abielu sotsialiseerimise 
ettekuulutajad.

Kas wõib juba praeguse aja seltskonnas — selles rule- 
wikuseenmega rikkalikult ülekülwatud pinnas — uue, parema 
sisteemi idusid leida, selle aja idusid, kus mees nagu oma 
kaste ja o m a naise toitja ja patenteeritud kaitsja ülearune on, 
— kus kõik seltskond meie laste ja meie naiste 
eest hoolitseb? — Jah, wõib küll.

Neid idusid ja ettekuulutajaid wõib kõige kergemini 
nimelt sealt leida, kus wana kord oma jõuetust awaldab. 
Kõigepealt, abielu kaitseb ainult „seaduslist" naist ja „sea- 
duslisi" lapsi. Lapse eest, kelle isa teadmata, ei ole kesgi 
kohustatud hoolitsema; kui wäljaspool abielu sündinud 
lapse isa teada on, siis, nii rikas kui ta ka on, wõib ta 
tühise summaga, mis ta lapse ülespidamiseks maksab, asjast 
lahti saada. Kummasgi juhtumises ei taha tõsised wagad 
inimesed „patuwiljale", sellele olewusele, mis salakaubana 
maapeale ilmus, misgisugust eluõigust anda. Naisterahwas, 
kes ilma abielulepinguta raskeks jäi, on jumalakartlikkude 
katoliklaste, wagade protestantlaste ja usklikkude juutide 
silmis ühtewiisi kurjategija, kes ärapesemata häbiteuga ennast on 
roojastanud; kõige tiutawamad nimed, kõige karedam ümber
käimine on sarnase „liiderliku" kohta lubatud. Aga mida roh
kem meie usuline tunne kirjeldatud jumalate, pühade, inglite ja 
muude heade ja kurjade waimude looduseloo juurest setgrooeta- 
jate ja inimese bioloogia walda kaldub, seda snurema põlgtusega 
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piame meie seda hulluseni ulatawat eelarwamist tagasi tõrjuma, 
et terwel inimeselapsel ainult sellepärast eluõigust ei ole, et 
tal mõnda paberist fetischt ei ole, seda püham piab meie 
meelest iga raskejalgne naisterahwas olema, kes eneses, 
igawesti halja inimesesoo puu küljes, tulewiku idu kannab, 
— ükskõik^ kas tal taskus wai kastis ülemalnimetatud pa
berilipakat on, wai pole tal seda olemasgi. Ja paljudgi, 
kes nende sõnade juures etteheitwalt pead wangutawad, on 
ise ammugi sellega leppinud, et meil juba teatud asutused 
olemas on, mis praeguawaldatud ilmawaate põhjal on tekkinud, 
— millede arw muidugi aga liiga wäike on. Sest meil 
õu juba ammugi sünnitamisemajad ja leitudlastemajad 
olemas, majad, mis ka wäljaspool abielu olewatele emadele 
ja nende lastele on awatud. Oma wäärtuse poolest on need 
majad sagedasti wäga madalal järjel, ja arwu poolt on 
nendest enamasti igalpool puudus) siisgi on nad kindlaks 
proowiks, mis meile tulewik piab andma; nad, nõndaüelda, 
töötawad tehnika wälja, mida pärast täiendada ja üleüldis- 
tada wõib. Ja mida enam nende asutuste juhtimine pappide 
ja nunnade käest kultuuraliseltmõtlejate arstide ja nendele 
abiksolewate inimeste kätte läheb, seda enam kaub nendes 
asutustes wahetegemine „abieluliste" ja „abielutate" wahel. 
Edasi, meil on töökaitseseadused ja niisugused asutused, 
mis töölisi kinnitawad, mis naisterahwastele nende wiimase 
käimapeal olemise ajajärgul ja nurganaistele puhkeaja ja 
materjaalilise tuetuse minimumi (kõige wäiksema määra), kodan- 
lise seisukorra peale waatamata, ära määrawad. Ja wiimaks, 
nõudmist, et „seadusewastaselt sündinud" lapsed 
„seaduslistega" täitsa ühesuguse õiguse osa
liseks saaksiwad, on enam kui ükskord awaldatud, 
ja see nõudmine ei kustu enam.

Teisest küljest, laiade rahwahulkade majanduslise orja- 
põlwe tagajärjena ilmub se kurb nähtus, et miljonid „sea- 
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duslistest" wanematest ei jõua endi taste elamise eest 
õigel kombel hoolitseda. Mis selle puuduse ärakautamise 
asjasse puutub, siis ei tule siingi uusi põhjusmõtteid otsida 
ja elusse wiia, waid ainult juba olemasolewaid tuketoiku- 
idusid edendada ja laiendada. Juba nüüd on linnades 
head üleüldised rahwakoolid ja külades ehk küll halwad, siisgi 
ikka ka koolid*).  Abirahade ja kehwematele õpilastele ilma- 
hinnata kooliandmise asjus hakkab see põhjusmõte ikka roh
kem maad tootma, et siin toastutoõtmise juures mitte muude 
mõjude, toait) ainult sootoija isikliste omaduste järele sisse
pääsemiseks eesõigust antakse. Heltoeetsias on hinnata alg
haridus suurte sgmmudega edasi jõudnud; Zürichis on isegi 
kõrgem kooliharidus maksuta; seal antakse ka kõik õpeabi- 
nõud ilma Hiynata. Prantsusemaal söödatoad sotsialistlised 
linnade kogukonnad — näit. Roubaix**)  linna kogukond 
— koolilapsi oma kulul. Siit täielise laste ülespida
miseni ja tuletoasoo kaswatamiseni seltskonna kulul on 
teoretikaliselt ainult üks samm; praktikaliselt on see muidugi 
toeel kaugel.

*) Muidugi mõistab lugeja, et siin mitte Venemaast jutt ei ole, waid 
Õhtu-Eroopast. Tõlk.

**) RouKaix (l. Rubää) linn Prantsusemaal on sotsialistide pesa- 
paik ja nende walitsuse all. Nad on seal siis ka niisuguse meeletuse 
toime pannud, millega ainult sotsialistid walmis saawad: annawad 
11OOO rahwakoolilapsele linna kulul süia ja riideid. Lõunat süiakse 
koolis, kus lastele leiba, suppi, aiawilja, liha ja klaas weini antakse. 
Suweks ja talweks tehakse igale lapsele täielik ülikond. Sotsialistide 
meelest on nälginud laste õpetamine metsik inimesepiinamine, ja nad- 
uõuawad, et lastele enne korralikult süia ning siis wast õpetust antagu.

Tõlkija.

Sellega ühel ajal toäheneb halbtuste summa, mis tooja 
on kõrtoale saata, õige jõudsasti ka nende naistera^- 
toaste hulga kaswamisega, kes oma tööst ela toad. 
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Muidugi oleks see mõtteta, kui me igas juhtumises, kus 
naisterühmas mõnesse töö- wõi tegewuseharusse sisse pää
seb, naisterahwa wabastamist (emancipatsioni) näeksime; 
koguni sellewastu, me näeme niisugustes juhtumistes sage
dasti orjastamist. Kui töö terwise peale otsekohe äwitamalt 
mõjub; kui ta enneaegsete sünnitamiste põhjuseks on; kui 
pika ja raske päewatöö palk nii maike on, et „prostitutsion 
kui abiteenistus" nähtawale tuleb; kui naise tööjõu eksploa- 
teerimine (tarwitamine, wäljakmmamine) mehe tööpalka, ja 
lastetöö wanemate palka alla surub, nii et terme pere
kond rohkem ei teeni, kui mees üksi, kuna enne perekonna 
elu enam ehk wähem loomulikku rada käis, nüüd aga pere
kond laguneb ja lastekaswatamine päris korratusesse jääb; 
kõigis nendes juhtumistes tähendab naisterahwatöö muidugi 
suure hulga enam wähem wäljakannatawa seisukorra wälja- 
kannatamata orjuseks muutumist, mitte aga naisterahwawa- 
bastamist. Paljudest täitsa sunnitööstuslistest töökohtadest, 
kuhu naisterahwaid üksi kõige suurem häda ajas, lahkuwad 
nad heameelega, kui wiletsus wäheneb ehk kudagi wõimalik 
on natuke paremat teenistust leida. Kui aga töö terwiseolude 
poolest enam wähem wäljakannatataw, tööpalk enam wähem 
rahuloldaw on, siis annab naisterahwale tema töö meeste- 
rahwa kõrwal palju enam iseseiswuse ja wabaduse wõimaluft 
kui enne. Ma ütlen w õ ima lust, sest inimene ei ole auto
mai (masin), ja elusad meeste- ning naisterahwad ei awalda 
igasuguse majanduslise elutingimiste muutumise juures mitte 
kohe wiibimata ega teatud plaani järele tundmuste muutu
miste kohaselt wastumõju; monogamia (ainuabielu) wõib 
weel kaua aega pärast seda alal seista, kui juba majandus- 
line põhjus kadunud on, mille Põhjal ta tekkis ja täienes. 
Teisest küljest ei tule ära unustada, et praegusel ajal tööd- 
tegew naisterahwas enamatel kordadel mitte demokraatlise 
(rcchwaliku) ühisuse juures teenistuses ei ole, waid mõne 
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omawoliliselt talitama eraettewõtja juures. See ettewõtja 
ja tema teenijad wõiwad mõnikord naistöölise sugulist waba- 
dust wäga tuntawalt kitsendada, (kui tuntawalt, see tuli 
küllalt selgesti tööandjate kohta käiwa paragrahwi waieluste 
juures ilmsiks,) nõnda, et näit, noor naisterahwas, kes 
ennast eluks ajaks oma wäljawalitud inimese külge köidab, 
ikkagi wabam on kui müüjanaisterahwas poes, kelle kaisu
tust wastik peremees ähwarduste abil omandab. Aga ka sar
nastest häbematadest wägiwallatarwitamistest mööda minnes 
tuleb tunnistada, et mäjandusline wabaarmastuse wõimalus, 
nagu me juba tähendasime, sellest ajast peale algab, kui 
naisterahwas oma töö tõttu majandusliselt meesterahwa 
wastu iseseiswaks saab. Oige on, et selleläbi naisterühma 
juures weel iseäralise tnetamise wajadus täieliselt ei lõpe, 
aga kahtlemata wähendab ta seda wajadust tuntawalt; eluaeg 
majaperemehe mõju all olew perenaine annab ruumi naiste
rühmale, kes ainult ajuti, nendel elujärkudel, kus loodus 
talle kõige raskemad kohused kanda annab, abi tarwitab. Ja 
tulewiku kollektiwistlise (sotsialistlise) seltskonna kohustus — 
kõigele naisterahwaste ja laste kogule seda kaitset anda, 
mis nüüd üksik naistrahwas enesele ja oma lastele mehe 
käest sai — saab selleläbi palju kergemaks.

Meie näeme, kuda edenemised kõik kahest küljest ülemal- 
tähendatud eesmärgi poole wiiwad. Mida enam, ühest küljest, 
üleüldine hoolitsemine laste ja nende emade eest laieneb, 
seda enam wõtab naisterahwa tegewus kölbulistes tööstusc- 
harudes maad, ja mida paremad tingimised on, mille all nais
terühma tööpõld laieneb, seda wähem on tal abielu maja. 
Selle peale aga lähebgi kõik asi wälja, et abielu naisterüh
male mitte enam niisugune tingimata wajadus ei oleks, 
nagu see talle seni ajani oli. Kui meesterahwad 
ütlewad, et nad kergesti ilma abieluta läbi saamad, siis 
on see niisama tõenäuline, nagu wabrikandi tõendus, et ta 
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sugugi niklist töökaitset ei tarwita. Alles siis, kui naiste- 
rahwas ütleb, kui tal jõudu on ütelda: „Mul ei ole 
abielu tarwis, sest et seltskond mulle ja minu lastele 
tarwilist tuetust annab", — alles siis heidetakse abielu wana- 
aja kolikambrisse, alles siis omandab wabaarmastus haritud 
inimesesoo suguelus normalkuju.

'M K



III. Kvllektiwislline seltskond.
Puudutame möödaminnes neid w õrnusid, mis wabaar- 

mastus juba sisseseatud kollektiwistlises seltskonnas enesele 
rvõsks wõtta. Kõigepealt aga joonistame endile, wähemalt 
Peajoontes, kollektiwistlise seltskonna pildi ette. Mui
dugi jätan ma küsimuse kõrwaliseks asjaks, kas kollektiwis- 
rnus 30, 60 ehk 90 aasta pärast elusse tõuseb, kas „kogu 
ilmas" korraga wõi esiti Uuel-Meremaal ja pealeselle Aust- 
ralias. Niisama jätan ma ka selle eraküsimuse kõrwale, 
kas juba sisseseatud kollektiwistlise korra juures mõnes kohas 
(näit, mõnesse mägedetagusesse orgu sattunud talupoegade 
juures) aastasadade wältusel Weel mõnda wanu kombeid 
ennekollekuwistlisest ajast, olgugi juba sotsialistlise sisuga, 
alal hoitakse wai ei. Praegu on meil ainult idealne ees
kuju tarwilik, mille abil me seda küsimust wõiksime selgitada, 
missugune praeguste mitmekesiste ewolutsioni tendentside 
(edenemise woolude) seast see on, millele meie walmis oleme 
jõudumööda kaasa aitama ja seda täiendada püüdma; lühi- 
delr üelda, meil on wormelli tarwis, mis selgelt wälja 
ütleb, m i § meie tahame. Teadagi, et sarnased tule- 
wikupildid tahes ehk tahtmata enam wähem indiwidualilist 
(tsiklist) wärwi omandawad, kui õige üleüldiste katketega ei 
taheta leppida; siisgi püian ma wõimalikult objektiwline 
(asjalik) olla.

Ma oletan kõigepealt, et kõik wähegi tähtsad tööabi- 
nõud juba organisatsiouide (ühisuste) omanduseks on läinud. 
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kel õigus on endid teatud piirini kõige seltskonna 
asemikkudeks lugeda. Niisuguste organisatsionide juures 
kujunewad mulle esimise plaani peal ette territoorialsed 
(maa-) ühisused: kogukonnad, prowintsid, riigid, nõndasama 
ka määratud otstarbel rahwastewahelised föderatsionid 
(ühendused); nende kõrwal on tarwitajateseltsid ja ülepea 
kõik fakultatiiwlised (wabatahtlised) tarwitamiseühisused; ise
äralistel leatud kordadel ja teatawate kitsendustega wõib 
siia juurde arwata ka ametiühisuslist laadi ühisust, umbes 
nagu praegused töölisteühisused ehk eitewõttelised artellid 
on. Kõik need ühisused piawad lahtised olema, s.o. 
nende liikmete arw piab määramata olema. Need ei olc 
endised „bürgerite" seltsid, ei ole üksikute „põliste" eesõigus- 
laste ühisused, mis uute juurdetulejate hääleõigust mitmeks 
põlweks kitsendawad, waid lahtised demokraatlised organisat- 
sionid, kus iga sisseastuja mõne kuu jooksul kodanikuks 
saab; need ei ole, wiimaks, ka tarwitajate aktsionääride- wai 
osaühisused, mis laiu ostjatehulkasid eksploateeriwad, waid 
tarwitajateühisused, kuhu iga kohaline elanik wõib liikmeks 
astuda; kui ette tuleks, et nendes kohtades saadustewalmis- 
tamiseühisused tegewad oleksiwad, siis igas juhtumises ainult 
sel tingimisel, et nad igaühele õppinud töölisele selles töö- 
harus awatud oleksiwad. Nõnda oleks juba sarnaste ühi
suste juures, kelle käes tööstuseabinõud on ja kes töölistele 
palka maksawad, nende õigusline ehitus niisugune, mis neid 
juba ette selle eest kindlustab, et nad mitte kinnisteks mono- 
polistidegrupedeks ei saaks. Laiematel ühisustel piab endi 
osakondade wastu muidugi, kui nõnda üelda wõib, „ülemat 
omanduseõigust" olema; riigil, näituseks, piaks õigus olema 
— tungiwal korral ka ühe ehk teise kitsama ühisuse taht
mise wastu — mõnda kommunal- (kogukonna-) maatükki 
mõneks üleüldiseks riikliseks ehk kultuuraliseks otstarbeks ära 
wõtta (eksproprieerida). Pealegi hoiaks see „ülemomanduse- 
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õigus" ka selle eest, et ta waesemate ja rikkamate kogukondade 
ja ühisuste wahel wastolusid ei laseks tekkida.

Niisuguses seltskonnas sündinud lapsed, poeg- ehk tütar
lapsed, kaswatatakse seltskonna kulul üles ja on kohustatud 
rahwakoolis käima. Pärast seda jautatakse nad mitmesu
gustesse, muidugi spetsial- (eri-) õpeasutustesse, kuhu aga 
piiratud armul kaswandikka sisse pääseb. Jseenesestmõista, 
et õpetuseandmine plaanilikult seda piab püüdma, et igale 
kcswandikule — wähemalt ühes tööharus (olgu see puutöö 
ehk arstiteadus, näitekunst ehk müüritöö) -- wõimalikultlaia
lisi teoretikalisi ja tehnikalisi (teadlisi ja tegelisi) teadmisi anda, 
et iseäralist õppimata töölisteklassi sugugi ei oleksgi, ja et 
^teoretikerite" ja „praktikameeste" (teadlaste ja tegeliste oska
jate) wahel mitte sarnane ülepäüsemata kuristik ei aigutaks, 
nagu nüüdsel ajal.

Õpeajalõpetamise järel saaksiwad noored inimesed, nii 
meeste- kui naisterahwad, seltskondlises teenistuses töölise- 
koha — sõna „tööline" mõistetakse siin muidugi selle sõna 
kõige laiemas mõttes ja käib kõigi kohta, kes seltskonna ees 
endid kohustawad mõnda kindlat ametitööd tegema: — olgu 
ametnikuna ehk kooliõpetajana, õpetlasena ehk kustnikuna, 
ehk jälle wabriku- wai põllutööstuses. Töölise kõige wäiksem 
sissetuleku määr igas tööstuseosas tuleks seaduseandlisel teel 
kindlaks määrata, niisama ka kõige kõrgem (maksimum) 
palk; nende kahe äärmise normi wahel määraks töölise palka 
organiseeritud (korraldatud) töönõudmine töö eest 
maksjate organisatsiouide ja organiseeritud tööpak
kumine tööliste ametiühisuste ja tööbörsede (töökuulamise- 
asutuste) wahel. Ja nende, wõimalikult koomale määratud 
piiride wahel otsustaks juba isikline tootmine wõistlejate 
wahel. Mõned tööharud tuleksiwad nende iseäralise laadi 
tõttu ainult naisterahwaste, teised ainult meesterahwaste 
kätte anda, kuna suuremalt osalt aga meeste- ja naisterah- 
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was üheskoos töötaksiwad, ja ühesuguse töö eest ka ühtewiisr 
maksetaks. Saadud koht oleks enamasti alaline, sest et plaa
nikindla ja kollektiwistlise saadustewalmistamise juures töö- 
kitsikust ega walmistatud kraami wedelemajäämist, nõnda siis 
ka mitte tööliste hulgakaupa lahtilaskmist ei wõi ette tulla; 
teisest küljest kaitseksiwad ametiühisused, kel selleks laialine 
woli käes oleks, igaühte töölist omawolilise rõhumise eest 
täiel mõedul. Kes oma peale wõetud kohuseid ei suuda 
täita, see kautab koha. Siis on aga terme hästi tsentrali
seeritud (koondatud) ja ühtlasi ka hästi lihtne kollektiwistlme 
töökuulamise aparat kohe walmis teda awitama, nii et ta 
harilikult enne toana teenistuse lõppu juba uue koha leiab. 
Halwemas juhtumises, kui see tal korda ei lähe, saab ta mitu 
kuud kas selle organisatsioni poolt, kus ta seni töötas, ehk 
oma ametiühisuse poolt „töötatöölise renti", mis tema üles
pidamiseks täiesti ette lööb) töötatöölisi selles kohutawas 
mõttes, nagu see sõna praegusel ajal tähendab — nimelt 
kohaotsijaid, kes igasugusest ülespidamise wõi- 
malusest ilma on — töölisteturul ei ole siis enam ole
mas. Kes kas tahes ehk jälle tahtmata oma koha maha 
jätab, see wõib rahulikult omale uut kohta otsida) niisugune 
inimene ei ole sunnitud tööpalka rikkuma. Seda kindlamalt 
toõib iga organisatsion, tartoitajate tulusid silmas pidades, 
oma õigust tartoitada ja aegajalt toähemkõlblikka tööjõudusid 
kõlblikumate, paremate ja osawamate elementide wastu ümber 
lvahetada, oma rahwa kui ka rahwastewaheliselt turult neid 
Wälja walides ja paremaid jõudusid, teadagi, paremate 
kohtade Peale tõmmates, kus juba ligikaudu seaduses mää
ratud maksimumpalka maksetakse. See alatine jõududeüm- 
berwahetamine mõjuks selleks kaasa, et kohane ka omakohase 
koha saaks. See toõib niikaua wäldata, kui isik ja tema 
paik tööorganisatsionis niisugusesse kokkukõlasse jõuab, nagu 
oleks igaühele tema koht ettemääratud. Tagajärjena saadakse



kõiksugu sündimise- ja seisukorra-eesõiguste poolt rikkumata 
sotsialne wäljawalik, mis oma tegewuses indiwiduumi (ini- 
meseisiku) wastu kõrgema järguni pehmendatud ja kõigele 
seltskonnale kõrgema järguni kasulik oleks. Sellele sotsial- 
fele wäljawalikule (millel, möödaminnes üelda, darwinismuse 
mõistelise „ loomuliku wäljawalikuga", kus elujõulised teised 
ära lämmatawad, kuna nõrgemad enneaegu lasteta wälja 
surewad, ei oluliselt ega tagajärje poolt midagi ühist ei ole,) 
tuleks muidugi ainult nendes tööstuseharudes olemisewõima- 
lust anda, mille laad sagedat töölistewahetust lubab. 
Teistes juhtumistes ei pia tööline kollektitwlises mõttes mitte 
palgatöölise, waid rentniku seisukorras olema; põl- 
lumajapidamises, näit., iseäralise kindla ühenduse tõttu maa
harija ja haritama maa wahel, oleks sarnane seisukord koguni 
sagedam. Rendilepingu wõiks pika aja peale teha, ja rent
nikule tuleks täieline kindlustus enneaegse lepingurikkumise 
wastu anda. Muidu ei hakkaks ta juba puidgi istutama, 
mis alles hulga aastate järele wilja ja warju annawad. 
Meel enam, rentnikule, kes ära läheb ehk oma surma ligi 
tunneb olewat, wõiks õiguse anda, et ta sellele organisatsio- 
nile, kes talle maa rentis, oma järeltuleja wõib ette panna, 
mis ainult sel korral wõiks tagasi lükata, kui soowitataw 
isik koguni selleks kohane pole. Kõik need erandused, mis 
põllupidamise iseäralises loomuses põhjenewad, sünniwad 
Wägahästi kollektiwismuse põhjusmõttega kokku, niikaua kui 
omanduseõigus, nõnda siis ka maa rentimiseõigus, aga ka 
kõrgem ülewalwamine rentniku tegewuse kohta terme selts
konna käes on, ja niikaua kui tarwistulewate abitööjõudude 
eest terme seltskond maksab, mitte rentnik. Põllumehele aega 
ja rahu anda, et ta oma renditud maaga nagu kokku kas- 
waks, on sellepärast tingimata tarwis, et maa tõesti hari
tud saaks ja mitte üksi tarwitatud. Wõimalikult täie
list kokkukõla põllutöölise ja tema tegewuseringi wahel saab
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enam sündsa kokkuseade kui wäljawaliku abil. Kuid igas 
juhtumises — olgu see põllu- ehk käsitöös, rendi- ehk palga
töös — määrab sissetuleku kõrgust kõigi tööwõimuliste täis- 
ialiste seltskonnaliigete juures nende tööwiljakus.

Jseenesestmõistew täiendus selle sisseseade juures on 
haigete maksuta arstimine ja täieline hoolitsemine tööwõi- 
metute ja wanade eest. Maksuta rawitsemisest nurganaiste 
eest me juba rääkisime.

Töösaadustejautamisest kollektiwistlises seltskonnas siin 
lähemalt arutada ei ole maja. Jautamine on mitmesugune ja 
oma wäliste wormide poolest ei lähe ta mitte praeguse aja jau- 
tamise wiisist nii wäga palju lahku, nagu mõned seda arwawad. 
Ka siis tuleb restoraanides nõutud portsjoni ja poodides 
ostetud kauba eest täielikult maksta. Wahe on wast ehk 
selles, et toitude- ja jookidewäljaandmine ja kaubamüümine 
mitte eraäride käes ei ole, waid seltskondliste organisatsionide 
käes, ja et raha, mis ostja kauba eest maksab — olgu see 
metall- ehk paberiraha — mitte päewawarga tööta sis
setulek pole, mis mõne eesõiguse läbi saadi, waid töö- 
palk, ja ainult tööpalk. Isegi ülemalnimetatud abirahad 
töötatöölistele, tööwõimetutele ja manadele ei ole oma sisn 
järele muud midagi kui tööpalk muudetud näul.

Mis tuleb siis sarnases seltskonnas mõnes ametis ole- 
wal naisterahwal ette wõtta, kui ta ennast ema tunneb 
olewat? Kas hakkab ta lapse isalt tuetust paluma? See 
oleks juba kõigepealt sellepärast asjata, et isa sissetulek ainult 
ühe inimese, s.o. tema enese elamiseks ette lööb; pealegi pole 
selleks misgisugust wajadust, sest ei seltskond niisugusele 
naisterühmale isegi tarwilist tuetust pakub, mitte aga kui 
kodaniku naisele Mai kooselanikule, waid naisterühma isik- 
liste õiguste põhjal kui töölisele. Arusaadaw, et kui ta oma 
seisukorra peale tähendab, siis talle kergem töö antakse ja 
pealeseda täieline tööpuhkus; kui aeg tuleb, läheb ta sünni- 
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tamisemajasse, kus praeguse aja häbist warjugi pole; ta jääb 
peale sünnitamist mõneks ajaks sellesse asutusesse, kus ta eest 
wilunud spetsialistid (asjatundjad) hoolitsewad. Ja kui ta 
oma tegewuse juurde tagasi tuleb, antakse talle esiotsa ker
gem töö, aga kui ta juba täitsa paranenud on, siis ta ha- 
riline töö. Oma lapse kaswatamisega on tal ainult niipalju 
tegemist, kui ta omadused ja tema tegewuse laad lubawad. 
Igatahes on lastekaswatamine tingimata seltskonna töö; 
kui ema ise seda tööd teeb, siis saab ta selle eest waran- 
duslist tasu, ja kui ta oma lapse spetsialistide hoole alla 
annab, siis saab sellekohane tööpalk nendele.

Aga kas niisuguste asutuste tõttu liiga palju lapsi ci 
sünni? Ei. Ainult iseseiswuseta abielu-orjanaine, kellel otsus
tamise- ning tahtmisewõim ja wabadus puudub, toob õnne
tuma järjekindlusega iga aasta ühe lapse ilmale, kuni 
tosin täis saab; ilmasgi aga ei wõi seda iseseiswate naiste- 
rahwaste kohta üelda. Üleüldise elujärje paranemine, nais- 

terahwaste koolihariduse suurendamine ja kõigepealt teadmiste 
laiendamine, kuda ennast sündsate abinõude waral soowi- 
mata sigitamise eest hoida — need on kõik järgnewad 
saktorid, mille abil wõimalik on sündimiste arwu soowitawa 
mõeduni alandada, ühtlasi sündiwate laste tublidust tõstes. 
Piab tunnistama, et ilma ärahoidmisenõude tarwitamiseta 
sotsialistline seltskond kaua wastu ei piaks; kuid nende tar- 
wituselewõtmiseks ei ole sugugi tõsiseid takistusi: ei wõi ju 
ometi kõlwatumat ja rumalat wilistrilist (wäikekodanlist) 
eelarwamist selleks pidada.

WWW 
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IV. Armastus kollektiwistlises 
seltskonnas.

Nende esialgsete seletuste järele wõime endi fantaasiale 
(ettekujutusele) wabamat lendu anda.

Missugune on nende wabade meeste- ja naisterahwaste 
armastus?

Et mitte eksiteele sattuda, tuleb kõigepealt üks põhjus- 
asi enesele kindlalt meelde panna: kollektiwistline seltskond 
on ilma prostitutsionita seltskond. ^Porduelu" selles 
mõttes, nagu seda silmakirjateendrid mõistawad, nimelt 
armastus ilma papi õnnistuseta, saab ilma wähemagi kaht
luseta sagedaseks nähtuseks; aga milgi juhtumisel ei ole see 
prostitutsion, s.o. oma kaisutuste äramüümine materjaaliliie 
kasu pärast, kas papi õnnistamisega wai ilma selleta. Ärgu 
mulle seda rumalat wastulauset awaldatagu, et paljud 
tüdrukud loomupoolest wäga tundelised on. Ülearu suur 
ehk iseäranis tujukas tundelikkus wõib, kõige rohkem, ennast 
selles awaldada, et tüdruk sagedasti oma austajaid wahetab; 
kuipalju ta selle juures aga oma ihade mõju all on, sel 
kõigel ei ole prostitutsioniga midagi ühist, ehk olgu siis 
ainult parandamata nürimeelsete wilistrite silmis, kes kõige 
selle wastu üles astuwad, mis ametliselt õigeks pole tun
nistatud. Kui aga mõni naisterühmas ennast oma ihadest 
walitseda ei lase ja materjaalilise kasu Pärast ennast paremast 
ja kõrgemast inimlisest õigusest — waba kokkuleppimise ja 
äraütlemise õigusest — lahti ütleb, siis on meil ilmatingi- 
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mata , prostitutsioniga tegemist, kusjuures meie aga mitte 
tundelikkust ei wõi süüdistada, waid majanduslist iseseiswu- 
setust ja abitaolekut.

Meil tuleb weel üht teadusliseks peetawat tõde, õieti 
aga lihtsat moodikssaanud lollust tagasi lükata. Ma mõtlen 
siin halekuulsaid kõnesid „sündinud" prostitutsioninaisterah- 
Wastest. Ütleme, nagu oleks see tõendatud, et saja „pros- 
titueera" seas suurem osa awaliste kehaliste ja waimliste 
nõrkuste all kannatab, kui saja „ausa" tüdruku seas. Mis 
sellest siis wõib järeldada? Ainult seda, et tüdrukud, kes 
wiletsuses sündisiwad ja enamalt jault üles kaswasiwad, 
prostitutsioni kiusatusele kergemini järel annawad kui teised. 
Muud midagi. Meile räägitakse alkoholikerite (joomarite) 
nõrgameelsetest tütardest, kel tahtewõim puudub endid sugu
lise rikkumise eest hoida, aga mis sellest siis wõib järeldada? 
Ega nad ometi siis jõukatele isandatele, kes sarnase teenistuse 
eest maksta jaksawad, lõbukanniks määratud ole! Niisu
gusel korral piaks nöörimeest, kes ülemääralise õllepruulimise 
kiusatusele wastu ei suuda panna, ilma pikema jututa 
„sündinud alko h o likeriks" nimetama ja siis otsus
tama: tingimata on tarwis teda õllepruualiks panna, et ta 
ilmatakistamata oma loodusest määratud ülesannet wõiks 
Läita. Nõnda piaks ka noort pillajat, kes oma ega wõerast 
raha ei suuda hoida, „sündinud wargaks" nimetama 
ja otsustama: seltskond on kohustatud teda wiibimata hoiu- 
kassadirektoriks nimetama, et ta takistamata oma loomulist 
kutset wõiks täita. Ei! Kui küll kapitalistline seltskond 
selleks kõlbuline on, et oma lõbuks wigaste ja alatsemise- 
Wääriliste haiglast nõrkust alatumalt eksploateerida, aga 
sotsialismus hoolitseb nende haigete eest, nagu ülepea iga
suguste haigete eest ja kaitseb neid äratiutamise eest.

Nõnda siis prostitutsioni sel ajal enam ei ole. Ei ole 
naisterahwaklassi, keda, nende müüdawuse pärast, tarwis 
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pole naiseks toõtta; ei ole naisterahwaklassi,kedakaisuta- 
takse, ehk neid küll halwaks peetakse, ehk õigemini just selle
pärast, et neid halwaks peetakse, et nendega kõik mis tahes 
wõib teha. Ja ühes prostitutsioniga kaub ka see hirmus 
mõju, mis suurema osa meesterahwaste suguelu ära kihtoti- 
tab, ja mitte üksi suuremat osa burshuasiast (kodanlasteklassist), 
waid ka palju töömehi; wiimased käiwad odawamate naiSte- 
rahwaste juures, see aga asja sisu ei muuda. Kaub kõige
pealt see kroonikaline tätdimatus, millesse liig wirgad prosti- 
tutsioni kliendid (tarwitajad) nii kergesti langemad ja millest 
neil nii raske on terweks saada; kaub häbiwäärt pettus, 
mis selles seisab, et alati ja igalpool terwe kehaga ja terwe mai
muga tüdruk maksetud häbielus meesterahtoalt ära- 
rikutud armastuse ja kaisutuse riismed omandab; kauwad 
igasugused inetumad kõlwatused, mis nüüd müüdawast kiima
lusest tõsise armastuse walda üle kantakse, kus sugugi nende 
koht ei ole. Siis ei ole enam naisterahwaid täiskaswamata 
poisikeste, „äraaetute", ogarate ega alkoholikerite jauks. Nagu 
ülepea terwete, õitswate rahwatõugude juures, tõuseb naiste- 
rahwaomakssaamine jälle oma täielisesse wäärtusesse, mille 
kättewõitmiseks meesterahwas oma wõistlejate wastu terwe jõu 
piab kokku tootma. Siis aga ei hakka meesterahwas niipalju 
energiat (tahtejõudu) esimise wastujuhtuwa naisterahwa pärast 
Wõitluses raiskama; ta on oma wäljawalikus juba palju ette- 
waatlikum ja hoolsam kui nüüd. Siis on iga armastuse- 
ühendus selle lootva jõu awaldus, millele meie kõrgete ja 
ilusate kunstiõite olemasolemise eest tänu wõlgneme, milleta 
inimene toist küll ilmasgi sarnaseks ilutundjaks ja kunsti- 
loojaks loomaks poleks saanud: siis on iga ühendus sugulise 
toäljatoaliku ühendus, kuid seda toäljatvalikut ei tehta 
mitte toõitluses elu eest, toaid wõitluses armastuseõnne eest.

Wäga arusaadato, et nii toõimsa ühtluse peale rajatud 
ühendus nii kergesti ei lagune; just selletoastu, niisama km 
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sarnane ühendamine, nii ka selle lahutamine on siis wäga 
tõsine asi. Mille poole hakkaks siis kinnitatud ühenduste 
tendents sihtima? Kas mitte korralise ühenaisepidamise, 
priitahtliku eluaegse ainuabielu (monogamia) poole, ehk küll 
selleks majandusline sundus puudub? Ehk jälle just wastu- 
öksa: kas püie, ikka jälle uusi sugulist mõjusid teise soo poolt 
tunda õppida, ei lühendaks armastuseühisuse wältust weel enam 
kui Furier (L Furjee) poolt tähendatud keskmine määr, 6 kuud?

Seda ma ei tea. Ja kesgi ei tea seda. Aga ma 
arwan, et siin mõlemale poole kõige kaugema piirini minnakse, 
ja sellega ühel ajal ka wäga mitmemõedulisi wahejärkusid 
nähtawale tuleb. Kuid kõik need wormid on siis sotsialselt 
üheõiguslised.

Siisgi, üks õige tähtis järelkaalumine räägib minu 
arwates selle poolt, et armastuseühisuste wältus enamatel 
kordadel lüheneb. Eluaegse ainuabielu juured on päris 
wanameelses seltskonnas, seal, kus kõike elu ühed ja need
samad traditsionid juhiwad; nendes traditsionides üleskas- 
wanud poiss ja tüdruk wõiwad kindlasti sellepeale wälja 
minna, et nad elulõpuni waimllselt üksteise lähedale jää- 
wad. Praegusel ajal aga ei ole lugu meie kultuura-tsen- 
rumites (suuremates linnades) mitte sedawiisi. Ja meie 
jõuame nendest lapsekinglastest ikka kaugemale ja kaugemale, 
sedamööda kuda meie kultuura, mis kaugustekautamise 
peal põhjeneb, edasi jõuab. Meie oleme nüüd juba niisugusel 
kultuuraastmel seisew inimesesugu, nagu seda enne weel 
Äksgi inimlik seltskond maakera peal pole olnud, ei olnud 
isegi hilisema periodi Rooma ilm. Sadade rahwatõugude 
weri waheldab alaliselt mitmesugustes kokkuseadetes meie 
soontes, sadade rahwaste traditsionid puutuwad, wastamisi 
üksteist rikastades ja täiendades, meie kirjanduses kokku. Iga 
ajalehe nummer, iga telegrahwisäde toob meile uusi harul
dasi teateid. Midagi sellesarnast ei olnud meie esiwanema- 
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tel. Selsamal ajal, kui maa ja rahwa lõpulised tüüpuseb 
(algkujud) tumenema hakkawad, tuleb inimese isikline kuju, 
indiwiduum, ikka rohkem ja rohkem nähtawale iseseiswalt, 
omamoodi edasi wõrsudes, wälja arenedes. Juba üksi selle
pärast wäheneb wõimalus, et ühe meesterahwa ja teise 
naisterahwa indiwidualne edenemise tee terme eluaja jooksul 
lahku ei läheks. Palju wõimalikum on, et needsamad jõud, 
mille mõjul kokkupõrkamine tuli, mõlemate teed jäädawalt 
lahku wiiwad, kuna Mahe wäheaawal ikka suuremaks läheb, 
mis arwatawasti enamatel kordadel mõne aasta pärast mi 
kaugele wiib, et mana ühendus lõpeb ja kumbgi pool teisele 
uueks walikuks wabaduse jätab.

Igas juhtumises aga ei awalda siis armastusesidemed — 
olgu need pika- Mai lühikeseajalised — misgisugust mõju üksiku 
isiku ühiselulise seisukorra peale. Isiku seisukorda määrab 
tema — nagu töölise — tööwõim. Ja nimelt sellepärast, 
et kõik, mis oma loomu poolest terwet seltskonda puutub, 
organiseeritakse nagu seliskondlist teenistust, ja korraldatakse 
ja tasandatakse kindla plaani järele, just sellepärast on selts
konnal kõige wähem sellega tegemist, kuda üksikud isikud tee
nistusest mabal ajal endi tsiklist õnne otsiwad ja leiawad. 
Nagu emade ja kaswawa nooresoo eest hoolitsemine terme 
seltskonna asi on, nii tõsi on ka ühe lauliku naljatusi „Ar- 
mastus on eraasi".

Kas kõige selle juures Meel armukadedusele ruumi jääb? 
Ma arwan, et jääb. Wõib olla, õige paljugi. Siis kau- 
tab aga armukadedus oma pealetungiwa laadi ja ilmub 
rahulise wõistlemise kujul, püüdmises, eneses austust ja armas
tust äratada' kautaja läheb waikselt kõrwale ja püiab õnne
tuse Põhjust iseenese puuduste juurest üles leida, ning Mõtab 
kõik jõu kokku, et tulewikus edukamalt üles astuda.

Aga poliandria- (mitmemehelised), poliginia- (mitmenaise- 
lised) ühendused, ^need kolme- ja rohkem-tahulised mahe- 
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korrad, mida need, kes seda küsimust sugugi ei tunne, waba- 
armastuse sisuks piawad? Aga kuulsad waheldamise wiisid: 
üks naisterühmas ja kaks meesterahwast, kaks tüdrukut ja 
üks mees?...

Mis minusse puutub, siis jään ma selle, oma arwates 
küllalt põhjendatud arwamise juurde, et just kollektiwistlises 
seltskonnas sarnased korratused harwa ette tulewad, harwe- 
malt kui nüüd. Seal, kus sarnased korratused kõige sageda
malt ette tulewad, ei ole see mitte wabaduse wili, maid 
orjapõlwe, sugulise rõhumise saadus. Nõnda on abielu
rikkumise ja ara pettuse peal põhjenewad kolmetahulised abi
elud selle tagajärg, et naine mehe külge on siutud, kellest ta 
ammugi enam ei hooli ehk keda ta ei salli. Ehk jälle need 
korratused on ühiselulise parasitismuse (teiste kulul elamise) 
tundemärgid. Niisugused on näit, rikaste türklaste haaremid 
(naistemajad); sest waesed türklased piawad, nagu teada, 
enamasti ühe naisega leppima, ehk küll kirik nendele mitme
naisepidamist lubab. Isegi ülihuwitawad teated mormonlaste*)  
mitmenaiselusest räägiwad minu arwates ennem minu tõenduse 
poolt kui wastu. Nagu teada, on ainult wäiksel osal mormon las
test (6%) luba poligamias (paljuabielus) wai õ gcm poliginras 
(paljunaiselises abielus) elada. Nüüd oleks soowitaw, et wühe- 
malt Utahis sotsialistlised asutused järel uuriksiwad, kas need 
6% mitte eesõiguslaste, kõrgemate waimulikkude ja ametnik
kude seast ei ole. Sellejuures on poligamia Utahis osalt ka 
usu poolt ettekirjutatud abielulahutamatuse korrektiv 
(parandus wai pehmendus), ja kui ühel ilusal päewal mor- 
moni kirik kord kokkupandud abielu lahutamist lubaks, siis 
oleks wäga küsitaw, kas kolmetahulised ja paljutahulised 
abielud õige pea lihtsateks kahetahulisteks (s.o. ainu-) 
abieluühisusteks ümber ei muutuks.

*) Mormonlaste ususelts, mis mitmenaisepidamist ristiusuõpetusega 
ühendab, asub Põhja-Ameerikas, Utahi riigis. Tõlkija.



— 26 —

Ükskõik, wõib selle arwamise poolt ehk wastu olla, nii 

ehk teisiti, aga kui kord kollektiwistlises seltskonnas meeste- 
ja naisterahwaid leidub, kel selle asja kohta teine arwamine 
on, ja kes endi waba tahtmist mööda mitmemehelisesse ja 
mitmenaiselisesse abielusse astuwad, siis waadatakse ka nende 
ühisuste peale kui nende isikute eraasja peale, mis üleüldist 
tungi üksikute isikule juures teisendlisel kujul awaldab, mis 
aga koguni mitte üleüldise ühiselu wastalist mõju ei wõi 
awaldada, ja mille wastu misgisugust Põhjust ega õigust 
pole politsiilisi kitsendusi maksma panna.

WWW



V. Uurndufttöö praegusel ajal.
Pöörame jälle praeguse aja tõsise elu juurde tagasi.
Kollektiwismust meil ei ole. Meil on weel hästimak- 

fetud naisterahwatöödgi wähe. Emade ja laste eest kol- 
lektiiwlisest hoolitsemisest on meil alles nõrk toori olemas. 
Prostitutsion aga õitseb weel. Mis nüüd teha?

Maja kõige õlpsam wastupanemise rada üles leida, mida 
mööda takistamata edukäik toõimalik oleks, sest tähtis on 
fee, et me edasi liigume, kuid nahast toälja kippuda ei maksa. 
Ja ilmasgi ei pia seda unustama, et asi siin mitte selles ei 
seisa, et üksikutele isikutele rahtoa kulul enam ehk toähem „waba- 
dust" atoitada kätte saada, toaid selles, et terwet rahwast 
tõsta ja wabastada. Kõik muu on kõrwaline asi.

Ka indiwidualse rahulolematuse peale su
gulise wabadusepuuduse üle tuleb sellelt seisukohalt waadata, 
— juhtumised, mis kirjanduses toäga sagedasti, elus aga õige 
harwa ette tuletoad. Kui näit. Makay huwitatoas sihilises 
nowellas „Abielu inimesed" rikas Franz Grach ja toähem 
iseseiseto Doora Syk suusõnalise lepingu järele, millest igasu
gune toabadusekitsendus on toälja jäetud, esimise klassi kupees 
Pariisi sõidawad, siis sünnitab see neile isikliselt kaunist lõbu, 
mis teistelegi armastarvatele paaridele eeskujuks wõib soo- 
witada, kel niisama head elutingimised on. Aga midagi selle
sarnast laiadele hulkadele soorvitada, kes toiletsates majan- 
duslistes tingimistes ja piiratud sugulises toabaduses waew- 
letoad, oleks kas pilkamine ehk toähemalt mõistmatus. Tõsi, 
et toastata toõiks: kel majandusline iseseismus puudub, see 
toõitku seda oma enese jõuga kätte; kuid seegi on toäga sage
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dasti ainult kirjanduses wõimalik, tõsises elus aga wäga 
harwa. Meie wõime selle üle rõemu tunda, et meie kirja
nikud sarnaseid toredaid naisterahwatüüpuseid lõiwad, nagu 
Hartleben'i kirjatöös Rita Rcvera ja Wolzogenil Lily von 
Robicek. Aga tuhande naislaulja seast wõib kõige paremal 
korral ainult üks, kui tal hea anne on, suure energia ja ise
äralise õnne tõttu täielise õitsema jõu sees sarnasele kõrgusele 
jõuda, kuhu Rita Revera. Ja tuhandest naisterühmast, kes 
naisterahwariiete ja ehete walmistamisega enesele ülespida
mist teeniwad, wõib waemalt üks niikaugele jõuda, kui ilus 
Wäike madam von Robicek, keda kirjanik suure kunsti
andega, meelitama wälimusega, tubli kapitaliga ja hulga 
hoolitsewate ja kunstiiundjate sõbradega rikastas. Aga ehk 
me küll südamest sarnweid naisterah vakujusid kirjanduses ja 
elus — elus muidugi rohkem kui kirjanduses — terwitame, 
ei wõi me ometi nende iseäralist iseloomu ära unustada. 
Laiadele hulkadele piab aga teisi teesid rajama.

Nendest teedest kõnelesin ma juba selle raamatukese teises 
peatükis. Kõigepealt on maja wõidelda, et wüljaspool abi
elu sündinud lapsed abielu-lastega üheõiguslisteks saaksiwad. 
Edasi tuleb nende asutuste laiendamise, uuendamise ja täien
damise eest wõidelda, mis wüljaspool abielu emakssaamist, 
kui hirmust õnnetust, sarnaseks nähtuseks wõiwad muuta, mis 
wõrdlemisi rahul olles wõib kanda. Esimises rias tuleb 
naisterahwa tööolusid Põhjani uuendada: tarwis 
naisterahwale mitte ükskõik missugust, waid hästimaksetawat, 
rahuloldawat ja korralikkudes tingimistes tehtawat tööd põh
jendada. Mõndagi selles sihis wõib ametiühisuste abil nõu
tada, kuid enam osa tuleb seaduseandlisel teel kätte saada. 
Teadagi, et wäga rählis on kaswawatele tütarlastele pare
mat kooliharidust anda, muu seas head ametiharidust, et 
neid paremini tulewasele tööstuslisele tegewusele ette wal- 
mistada. Selleks aga, et see kool ka tõesti kõigile kättesaadaw 
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oleks, s. o. ka waeste ja kõigewaesemate inimeste tütardele, 
kättesaadav), piame meie igalpool wõitlema, et mitte ainult 
õpetus maksuta ei oleks, waid et ka õpeabinõud hinnata 
antaks ja koolilapsi ilma maksuta toidetaks. Ja kui need 
eesmärgid on kätte saadud, piame ikka edasi wõitlema, kuni 
täieline kollektiwismus niihästi meeste- kui ka naisterahwaste 
kohta maksma hakkab. Siis muutub abielu puhtaks fakulta- 
tiiwliseks asutuseks ja kaub aegajalt iseenesest.

Niikaua aga, kui abielu meie juures weel alal on, piame 
püüdma talle sarnast kuju anda, et temaga wõimalik oleks 
leppida, ja selleks on waja wõimalust mööda lahurust ker
gendada. Paljugi oleks juba kätte saadud, kui Saksamaal, 
ja Austrias, Prantsusemaal ja Inglismaal abielu nii ker
gesti lahutataw oleks kui Helweetsias, rääkimata juba mõ
nest Põhja-Ameerika ühisriigist, mille progressiiwlisi (edulisi) 
seadlusi Eroopa ajakirjanduses ilmaaegu wälja naerdakse. 
Mida kergemini wõimalik abielu lahutada, seda sagedamini 
on abielupaar ühtlasi ka armastajapaar, seda enam ligineb 
abielu oma sisu poolest wabale armastuseühisusele, iseäranis 
kui mehe majandusline ülewõim nõrgeneb. Ja mida enam 
awalik arwamine harjub abielulaüutuses iseäralise ime asemel 
normal-olemist nägema, seda ennem sünnib laiade rahwahnl- 
kade mõtlemise ja tundmuse wilsis pööre wabaarmastuse 
Poole.

Raudne eluseadus lükkab aga selle ajaga üksikuid isikuid 
ette, kes ei taha ega wõigi oodata; ja just need üksikud kon
fliktid (kokkupõrkamised) nende üksikute isikute ja walitsewate 
eelarwamiste wahel annawadgi meile hästi mõnusaid juhtumisi 
wabaarmastuse idee (mõtte) laialilautamiseks. Meil pole 
waja sarnaseid juhtumisi kunstliselt sünnitada. Kui me näi
tuseks külasse läheksime ja seal kangesti usklikkudele talupoe
gadele hakkaksime jutustama, et nad endi neiusid naiseks ei 
Wõtaks, waid neid „wabalt armastaksiwad", siis oleks see 
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muidugi mõtteta tegu. Külapoisid saaksiwad „wabast ar
mastamisest" nõnda aru, et tüdrukuid on tarwis „maha 
jätta". Pealegi tuleb külas ilma meie wahelesegamata iga 
aasta ^langenud" tüdrukuid ette- aga kui siis kõik maaelani
kud, pastorist alates ja wiimse karjapoisikesega lõpetades, 
endi tigedusenoolid niisuguse õnnetuma inimese wastu wälja 
saadawad, siis on meie, sotsialistide, ülesanne näidata, et 
see kõigist põlatud ja halwakspeetud neiu meie silmis sugugi 
pole langenud, ja meie piame talle seda tuge pakkuma, miS 
tema kui naisteraswas, kui noor ema ja tööotsija tarwitab. 
Linnades aga wõime me igal ajal palju paarisid leida, kes 
nagu mees ja naine elawad, kuid ühe ehk teise Põhjuse 
pärast ei soowi laulatada lasta.

Meie leiame ka üksikuid naisterahwaid, kes halwa ma- 
janduslise seisukorra peale waatamata oma isiklise julguse 
najal ette wõtawad oma wabaarmastuse eest wõidelda, ja 
kes niihästi eluaegse abielu kui ka prostitutsioni eemale 
lükkawad. Jseenesestmõista, et sotsialist sarnase naisterüh
maga täielise lugupidamisega ümber käib, kuna igate sorti 
burshualased ainult puutumata neitsidega ja seadusliste 
naistega arwawad wõimaliku olewat lugupidawalt ümber käia. 
Oleks häbiwäärt asi neid hädasse jätta, keda wali saatuS 
ehk nende eneste waprus esimiste wõitlejate ridadesse ägeda 
kuulirahe alla lükkab.

Aga ka need üksikud, mõnikord kõige suurema sümpaatia 
Wääriliied juhtumised ei ole ikkagi muud, kui üksikud juhtumised. 
Wabaarmastuse eest wõitlemise aluspõhjaks jääb sotsialns 
hulkade wõitlus sotsialse hulkade õiguseta oleku 
wastu, mille Põhjust kõigepealt majanduslistest oludest Maja 
otsida. Ja lõpetatuks seda wõitlust wõib alles siis lugeda, 
kui terme ria majanduslisa uuenduste abil see on kätte saa
dud, milleks kõik meie lõpulised eesmärgid ainult abinõuks 
on: wabadus ja hea käekäik kõigile.
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W Äie olete joba lugei
Klooro ZetKirr — „Naisterahwas ja temc 

jandusline seisukord" 
„SebeLt riigipäewakõne" ja AorrloKi „Naiste° 

rahwa-walimiseõigus" 
A. ArrnerrsKojo — „Wabariik".(Oli Wene keeles 

arresti all. Kohtu palati poolt wabastatud.) ...

„Zekrrkorvi kiri Aleksander nMe". (Kirjutaja saa- 
deii selle kirja pärast Siberisse.) 

J. Aaklonoroskl — „Teejuht". (Annab lugejale 
õige lõbusa tuju.)

Kuskorva — „Esimise mai öösene unenägu".
(Oti Wene keeles keelatud. Palati poolt nüüd lubatud.) 

J Prrhasorg „Ka parem seisus"  
H. Pöögelrrmmr — „Kool ja kirik"  
Nolk — „Ernst Renani Jeesuse elu"  
A. Menger — „Anarhismus"  
Dr. Mary Mood-AUrn — „Ütle mulle õigust,

armas ema". (Juhanis, kuda lapsi suguelusaladus- 
tega tutivustada.) 

A. Deraklidrs — „Eesti usk". piimal. Kurat.
Ela pära t nirma.— Bilöib: >boitja Ämarik. Kalewi- 
poeg ju Sarwik. Kuuiatu Püha-tamm ja Püha-hal- 
nkas. 9ii tnuupupid raiuwad eestlaste püha hiiepuu 

• maha (i. 1220. 

Rokrrt G. Ingersoll — ,,Wastukohad biiblis".
l..Mustade" puult kangesii wihatud ameeriklase In
ge-sotti kirjatööd ohrono Weuemaal keelatud. Wene 
leetes poiu,t tema töödest tänini meel midagi ilmunud. 
Eesti keeles on see "ÜtSleise waslukäiwad kohad biiblis" 
esi ine.)

Leorrid Arrdrejrw — „Jutt seitsmest ülespoodust'
MÕiye iahiiaiu ur.atöö Wene uuemast ilukirjandusest. 55
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Mõnesugustel põhjustel on siinnimetatud raamatud 
ainult parematest raamatukauplustest saada.


