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ZisscjiihMeks Reotßkkklsk iväljaandk ktskönest.

^^^^Aagu jooned peopesas kokku jooksewad, üksteisest läbilöika- 
wad lahku lähawad, nönda kujutawad ka ajamotted
üksteisele wastutulewatel ehk risti läbikäiwatel teedel sala- 
duslist joontewörku. Ettekuulutaja otsib peopesast elujoont: 

aja seletaja otsib sedasama joont igalt poolt.
Seda ölen ma selle kirjatööga selle wälja pääl teinud, kus 

mulle „nooruse ekfitaja" nimi anti. Ma loodan, et ma selle nime 
wääriliseks woin jääda, mida enne mind juba mönele minust suure- 
male , .
tema hinge ülendada ja elu ilustada sell«e julgusmki läbi katsusin, et 
hinge ja unenäo nsse uskuda wöib, siin ilmas, kus igal teel hingelld 
kinni siduda ja unistajaid hirwitada püütakse.

antud on. <^>est minu nooruse eksitamine seisab selles, et ma

Nahulise südamega ölen ma sellega ühenduses seiswat wastutust 
kandnud, teades, et igat südamesunnil awaldatud arwamift teataw 
osa poolehoidjaid niisama körgel kraadil'knrjaste pruugib, kui paliu 
seda osa waenlasi kurjasti seletab. Kui hirm niisuguste ärajäämata 
järelduste eeft töe otfimist oleks takistada jöudnud, siis oleks nüüd 
usu-ilm niisama kole ja paljas naqu seda mötte-ilm on.

Wanemad inirnesed kiidawad nooresuo elu önnelikuks ... Nende 
arwates seisab see onn kül! selles, et noortel tuqewad kopsud on, mille 
abil nad isade idealidele ehk aadetele hästi kowaste „elagu" jbuawad 
karjuda ja tubli jouga isadest tasaseks sökuiud teedel edasi rännata 
Sellewastu aga näewad nad nooresuo önnetust tema julguses ja wöi- 
maluses, uusi aateid luua ja uusi teesid rajada.

Minu usk on et noorepölwe önn selles seisab, et tal woimalus 
ees on, oma olukorda ikka rohkcm täiendada, senini ülesleidmata 
määrtusi kättepüüda. Kui keegi noor ini nene minulr nöu on küsi- 
nttd, siis ölen ma sinna iqakord hoiatuse juurde lisanud, et seda esiti 
katsetel kindlustama piab, fest et rga noor olewus ise enesele kohast 
leed piab leidma. . uuaa yädaahrliseinaks see lee muutub, seda 
suuremaks labab wascuramine, seda raskenu ks walimine.



Aga kes woiks ühelt noorelt inimeselt nöuda, et ta oma isikiise 
walimise töttu omaft ülesandest alati öieti jagu saaks? Kui pea 
wöib la elumerel sihti kaotada ja eesmärgist körwale kalduda! Selle 
tagajärg on, et ta köik süü oma nöndanimetatud „eksiteele juhnja" 
kaela keerutab, fest loomulikult leiawad haawatud selleft kergitust, kui 
nad haawa pärast, mida nad oma hoolimatusest saanud, teisi kiruda 
wöiwad. Ja kui meil wöimalik on, haawa kinnisiduda aidata, siis 
pole midagi imet, kui möni tükk meie enese nahka mähiseks lähab!

Aga ainult see, mille pärast me' kannatanud oleme, teeb meie 
ettewötet arwamiste mitmekesiduse seas sihikindlaks.

Pööran siis nooresuo poole, kes minu mötteid mönes tükis 
omaks tunnistawad, nöudmisega, et nad neid ise isikliselt läbikarsuk- 
siwad Ja kes pääle selle weel nendega kokkulepiwad, need pidagu 
meeles: et kellegil öiguft ei ole. minu ütelufi enese isikutunde waba- 
duse kaitseks tarwitada, ega minu nime enese kombetest lahkumise 
tegtwuste kilbiks pruukida, kes mitte oma terwe elukombega töele tun
nistust ei anna — töele, mille eest mina oma jöudu mööda wäljaas- 
tuda ölen püüdnud, nagu Göthe töendab: „Elu otstarbe on ela- 
mine ise."

Minute antakse süüks, et mu kirjatöö mitte süstematilisel sel- 
gusel kokkuseatud ei ole See on tösi, et minu kirjad pole mitte 
mötteteadlaste möödupuu tarwis walmistatud. Ka hingemaal on 
omad mäed, orud, metsad ja jöed. Koolitatud möttetark teeb neist 
koguni teistsuguse pildi, kui lihtmees Kui maaler maakohast pildi 
ia maamöötja temast kaardi walmistab, siis wöiwad mölemad loo- 
mulikud saada, aga kui maamöötja pilti oma tollipulgaga möödab, 
siis peab La tema körwale wiskama. Et minu töös wärwide wäär- 
rust tuleb terasemalc tähele panna, siis on mul ka öigus, Nenani 
sönu meelde tuletada:

Loogika ei taha wärwide segamisest ialgi midagi teada. Aga 
iga töde, mis waimlisest loodusest pärit on, pöhjeneb terwelt wär
wide warjunduse (nüance) pääl.

Ellen Key.



Snguliku kölblufe kofuminr

Iga mötleja saab aru, et Öhtumaa sugulikn kölbluse 
möisled, mida uskude kombed ja seadused tuetawad, meie päe- 
wil nahtawalt muntuwao.

9tagn igale unendusele, nönda seisab sellelegi seltskondlise 
elu umbusaldus wastu, arwates, et inimesel küllalt jöudu ei 
olla, omast mäest seda kosumist kindlale sihile juhtida. Selle juhti- 
mine olla elus öpitud arusaamise asi. Praegune abielu on 
ajaluoliknlt kindlustatud elunöue ja selle järele ka möistlisel 
alnsel. Ajalno edasikestwus ja usulised kui ka kombluse nöuded 
nöuawad praeguse abielu edasikestmist, kui tingimata wajadust 
seltskondlise elu ülespidamiseks.

Unenduste soowijad jatawad elutarkuslise möiste körwale. 
Siiski tuninsrawad nad töeks, et tegelik elu möislusega teatud 
maaral ühenduses seisab, nimelt, et see, mis tegelikuks on saa- 
nud, ka möistük on olnud, nii pikalt, kui teatawate selts- 
kondliste elutiugimiste ja hingeliste seisukordade all mingil 
sihil inimeste wajadusi köige paremal möödul rahustatud on. 
Nemad tunnistawad töeks, et kindlaid seadusi ja kombeid tarwis 
on, fest ainult need ajawad tundmusi tahtmisejöun hallikate 
jnurde, mis tugewad küllalt on, endid wälimistest kommetest 
wabastama. Nemad teadwad, et tagasihoidwad, kinnipidawad 
tundmused Hingele sedasama on, mis kondikama kehale.
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Ajaluolik töde, et inimesesugu neid juhlumist, mida ta. 
ise sünnitanud ei ole, kandma ja nendega kaasa elama peab, 
on uueltmötlejate arust meeletus. See „ajaluolik töde" pole 
muud, kui arwu ehk sugu poolest tugewamate inimeste taht- 
mine, mis sel möödul makswaks on tunnistatud, kui palju 
nende haridus ehk loomus hääks on arwanud. Need uuelt- 
mötlejad teadwad, et Ohtumaa abielu osalt sellest on töusnud, 
et sugude ülewalpidamise füsikalised ehk kehalised, pfühologi- 
lised ehk hingeteaduslised pöhjused muutmataks jääwad, osalt 
ajaluolistest pöhjustest, mis küll möödaminewad oliwad, kuna 
aga nende möjud abielu kui ka mitme teise eluwalla kohta 
järele jäimad — ja nüüd edasi kestawad. Nemad teadwad, et 
köigist seltskondlise elu sünnitustest abielu köige seltskondlisem, 
kindlam ja tähenduserikkam on; ja nemad teadwad ka, et kvle 
hirm suurema hulga inimeste seas maad wötab, kui keegr selle 
lugemata rahwapölwede pühaduse külge kätt tahaks panna

Aga — ka seegi pole neil teadmata, et elu muud ei ole, 
kui alaline muutumine; et aga iga muutumine jüllegi muud 
midagi ei ole, kui endiste elule kölbuliste olewuste surm ja 
uute olewuste elule astumine. Nemad teadwad, et elust kadu- 
mine ja elusse astumine ialgi ühekujuliselt.ei sünni; et sea- 
dused ja kornbed, mis körgemal astmel olejatele takistuseks nm- 
tawad olewat, suuremale hulgale weel edasiawitajateks on, ja 
sellepärast ka nii kauaks seisma piawad jaama, kni pikalt nad 
seda omadust alal hoida jöuawad. Aga ühes sellega teadwad 
nad ka, et nende wüheste körgemal seisjate kaudu, nende kandu, 
kellede jöud ja tahtmised leistest kaunimad on, löpuks ka oal- 
judele leistete parem elujärg osaks saab. Iga edasipüüdmise 
eessihiks on, settega, mis olemas on, mitte rahul »lla, waid 
küsida jnlgeda, kuidas köiki asju parennne wöiks seada, ja 
seda önne tunda, et inöttes ehk teos selle kusimuse pääle öige 
wastuse oled leidnud.

Körgemal seisjate rahulolemataus nende wastik-olude kohta, 
mis armnwajaduste ja tiende täitmiste öigekspeetud wormide 
wahel olemas on, käib abielu kohta, nnllega uende esiwanemad 
rahul oliwad ja ka praegugi weel lugematad hulgad kaas- 
kodanikka rahul on. Need inimesed teadwad kül, et nende rahul- 
olemataus abielule mingit muudatust tuua ei jöua, nii kann 
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kui hingelised ja seltskondlised eluolud, mis teda tuetawad^ 
edasi kestawad. Aga — nad leadwad ka, et nende tahtmine 
aegamööda neid olusid ümbermuuta jöuab. Ja juba näewadki 
nad yingede ilmawölwil tählesi ja märkisi ülestöusma, mis 
wanaaja löppu kuulutawad.

Uueltmötlejad ei usu mitte, et wastik-olusid, mis inimese- 
sugu ülewalpidamisega ühenduses on, möne seaduse läbi kör
wale saaks toimetada. Ja et nad aru saawad, et täielik 
wabadus üks möiste on, mis ainult täielise kosumisega ühen
duses wöib olla, siis saawad nad ka sellest wäga hästi aru, 
kt uued määrused mitte üksnes uusi wabaduse awarusi, ward 
ka wabaduse kitsendusi ühes enestega toowad.

Mida nemad tahawad, need on niisugused määrused, mis 
— üksköik, kas nad tegewuse wabadust kitsendawad ehk awar- 
dawad — iga üksiku isiku ja terwe inimeste sugu armujöudude 
eluedendawale tarwidusele kasuks oleks. Nad ei looda mitte, et 
uus määrus iseenesest walmis kaswaks, niisama wüha ootawad 
nad, et köik inimesed temaga kohe päri oleksiwad. Aga nad 
loodawad körgemaid tundeid kosutada, öigemaid jöudusid elule 
aratada wöima, nönda et löpulikult uus ümberkujutus ka suu- 
remale hulgale waraduseks wöiks faada. See lootuS teeb neude 
sihikindlat püüdmist tulisemaks, kuna fiin kindel teadruine 
juhtijaks on, et isiklik armastus elus kölgesuureul warandus 
on, otsekoheselt iga üksiku isiku, kaudselt aga ka nende uute 
elude kohta, mida armastus loob.

Ja see kindel teadmine wötab päew päewalt ilnms ikka 
rohkem ja rohkem maad.

Jlma mingi üliinimliku möistuse sisse uskumata, mis 
seda kosumist juhib, piaks küll ignüks inimliku möistuse sisse 
uskuma, kui ühe liikumisejöuu sisse, millel iga üksiku rahwa 
tahtmisejöuu kohta niisama palju juhtiwat möni on, kui üksikul 
organil terwe organismuse kohta. See möiStuS kaswab, mida 
rohkem inimesesugu ühineb. Ikka wähemaks jäüwad üksikure 
rahwaste iselaadid Leiste rahwaste inöju all. Ja see seadus 
maksab kn armuwallas. Kuna Pöhjamaade ja Auglo-Saksi 
rahwaste suguelu kölbluse aated Romani rahwaste kirjau- 
duses liiga heledalt silma paistawad, on Romani rahwaste 
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waatepunktid armastuse kohta Pöhjamaal seda, uns „uueaja 
kombluieta elu" nime kanuawad.

Nii rändawad maade ja rahwaste wahel kuld- ja teras- 
piiritsed ja tömbawgd peenikesi, kirjusid, ajanöuete tundmiste 
kuelöngasid kangetest löimelülidest läbi, mida mitmesugused rah- 
wad oma seadustest ja kombetest ilmatelgedele pinguli ou 
tömbanud. Järgnew selems on osalt selle kunstkanga uue 
mustri joonistus, osalt kujutab ta neid uusi kirju, mis selle 
mustri täiendamiseks juurde tulewad lisada.

Need, kes ainuabielu suguliku kölbluse ainukeseks eesmär- 
giks ja isiklise armastuse ainukeseks öigeks kujuks peawad, luöl- 
lewad sellega silmanählawat abielu, mida seadus ette kirjutab, 
nullest aga kombed körwale kalduwad. Möeldakse tösist atnu- 
abielu: üksainus mees üheainukese naese tarwis, niikaua kui 
see mees elab; üksainus naene üheannnna mehe tarwis, nii. 
kaua kui see naene elab, ja köigist leistest täielikku körwale- 
hoidmist. Mida kindlamine seda määruft peelakse, seda suu- 
remale täiusele kosub ainuabielu aade; muid körwalisi sihtisid 
selles elus tarwilada, tähendab ainuabielu häwitada — ja just 
selles möttes on ka söna ainuabielu (monogamia) eelolewas 
kirjatöös tarwitatud.

Need aga, kes elu enese pärast elada tahawad, näewad 
inimeste anderes ainult oma eneste elutarwiduste körgendamist. 
Aated, mis kord kosumiseks on olnud, muutuwad rakistusteks, 
kui eluwajadused uusi maärusi nöuawad, mida käesolew Ide
alismus hääks ei kiida Ainult see, kes eneses üliinimlikka, 
Iumalast antud idealisid ehk aateid tunneb, teeb neid köikide 
aegade ja loomude jaoks seadusteks. Evolutionismus ehk edu- 
meelsus teab aga selle wastu, et see köiki neid olewusr, keda 
meie ühe sönaga „inimesesugu" nimetame, mille alla aga 
veaaegu niisama palju mitmetliiki sugusid tuleb arwata, kur 
elajategi ilrnas, ühe ja sellesama aaiega rahustada ei saa ja 
ei wöigi saada. Ja edasijöudmise poolehoidjad röömustawad 
selle üle, et inimesesugu ennast ühesuguse usu, ühiste kommete, 
ühesarnaste aadete läbi ühisesse wormi suruda ei läse, sest er 
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nad elu mitmekesiduses suurt osa tema wäärtusest näewad. 
9Lad arwawad, et sellest küllalt on, kui möned üksikud mönel 
ajal ehk möne rahwa seas mabalt sammuwad, mis selle ehk 
teise aja, selle ehk teise rahwa loomu kohaline on, sest et tea- 
tawates piirides elades ka teatawatel wormidel wabadust wöib 
maitseda. Nagu rahwaste ja aegade wahel geografialised, klir- 
malised, ajaluolised ja majanduslised tarwidused ja jöuud lahku 
lähawad, niisama suur wahe on ka inimeste hingeomaduste 
wahel ja see, millega üks rahul wöib olla, ei wöi leist am- 
mngi mitte rahustada.

Pöhjendatud ei ole sugugi, et ainuabielu rahwaste elu- 
jöuu ja kultura kosutamiseks tingimataks wormiks piaks olema 
Ei ole ajalugu ega rahwateadust selle üteluse töenduseks wa- 
jagi ette tuua, sest küllalt selgelt töendab seda see, et ainu
abielu, kui leda ainult ülemalnimetatud tingimistel öigeks 
pidada, isegi kristlikkude rahwaste seas weel ku- 
nagi tösiselt olemas ei ole olnud — pääle wäikese, 
reiste sekka Üra kaduwa, osa inimeste; et köik edenemised, mida 
kristliku kultura tööks peetakse, on nii korda saadetud, et mo- 
nvgalnia (ainuabielu) küll seaduses seisis, aga polügamia (hulga 
abielu) tegelikus elus äset wöttis. Sel ajal, mida iluköne 
„wooruse ja mehejöuu" ajaks nimetab, Pöhjamaa rahwaste 
vaganuse^ ajal, walitsesiwad seadused ja kombed, milledest nüüd 

tubandeaastalise kristliku kultura ja tundeelu järele — ar-- 
watakse, et nad seltskondlise elu häwttuseks oleksiwad! Mew 
mlitublrd esiisad, kellede kölblusetunded nceie omadest kaugelt 
üle käisiwad, oliwad köik kodanlises abielus sündinud, ühes 
kodus üles kaswanud, kus liignaene pärisnaesega sagedasle ühise 
kolde üüres asus, ja kust seda wiiulast tühiste pöhjuste pärast 
ära wöis töugam ja isegi täitsa lahntada wöis lasta. Iah, 
möuikord oliwad need isad „waba armastuse" lapsed, kes oma 
pesa uretsa rügastikku oliwad ehitanud, kui wöimmnehed armas- 
rawat paari muidu seadusliselt ühineda ei lasknud. Et katho- 
liku kirrk lahutamata abielu sisse seadis, ei takisranud mere 
Rootsi rahwast mitte, kesknjal hukatuse äärele jöudmast.^ Ka- 
heksateistkümnendamal aastasajal ei wöinud Prautsusemaal 
küll keegi ainuabielulise kölbluse üle suurustada. Aga siisü 
olr tal jöudu küllalt, oma majanduslise, waimlise ja söjawäe- 
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lise kangusega Europa ajaluos otsust andew olla. Iah, 
Prantsuse rahwal on, köige ta armuelulise ebakölbtuse pääle 
waa'anlara, terwist ja sitkust, tublit kodanlikku wooruft ja 
rsöjöudu küllalt.

Need, kes nii südidalt töendawad, et lahutamata ainu
abielu rahwaste elus otsustandew olla, teadwad rahwaste mi- 
newikuft ja olewikust wäga wäha, ehk nad lasewad oma pa- 
rcma arusaamiie selle oma arwamise sisse ära kaduda, nagu 
piaks tü>:a keskpüewal Europa waltete inimeste seas walitsewad 
aated igal Pool ja igawesti terwe inimesesuo kölbluse ja usu 
oöhjusseaduseks olema!

Mida töendada wöib, on we, et ühe rahwa elujöud köige 
päält sellest tuleb, kui tema naesed wabatahtüselt walmis on, 
elukölbulisi lapsi sünnitama ja kaswatama, je mehed niisama 
häätahtliselt walmis on, oma rahwa iseseiswust kattsema. Teiseks 
on siin terwe rahwa tööhimu otsustandew, ja see, kas ta ka 
küllalt kölbuline on, paremat käekäiku enesele ja teistele mu- 
retsema, ja lvpuks möjub selleks iga üksiku tahtmine »>ma enese 
kasusid ohwerdada, kui seda üleüldiue kasu nöuab.

Edasi wöib töendada, et kui üks rahwas oma jöudu su- 
guliselr ära raiskab, siis see teda sagedaste takistab, olna elu- 
kestwuse tingimisi täitmast ja tema otsa lähemale toolw

Aga -sellega ei ole weel töendatu-, et üks rahwas siis 
hukka lähaks, kui ta snguelu wormisid ühe uue, möistlikuma 
juguelulise kombe järele muudab.

Ainuabielu jöudis wöidule paljude pöhjuste, iseäranis 
selle eluteaduse töttu, et tema läbi mitmedki olud kindlustatrid 
on. Tema kaotas meeste wöitlused naeste pärast ära ja jättis 
nende jöuu leiste sihtide kätresaamiseks järele; tema kihutas 
rövle järeltulewa sugu kasuks; tema kaswatas suguliStes-ühen-- 
dustes häbelikkust ja örnsnst ja töstis rraeseseisusega ka tema 
lastekaswatamise tähendust körgemale; tema pakkus lastete >a 
naesele kaitset mehe tujude cest; tema kosutas perekonna elu 
läbi iseenese üle walitsemise jöudu ja koostegewust. El abi- 
kaasad üksleise kaasas elasiwad, see kaswatas wastastrkust HÜad 
ioowimist. Mehe jöudu kaunistas wastutuse tundmus ja 
kaitsewalmidus; naese nörkust ilustas poolehoidmine ja truudus. 
Seda kvwenda naese kartus peremehe-öiguslise mehe armuka- 
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deduse eest; mehe öigus, et tema omandus tema enese lastete 
pärantzuseks jääb; usk, mille järele wööra were segamine sugu- 
konnale hukatuseks oli; ristiusu lvotus, et pärast maiset elu 
leises ilmas koos elatakse: ühised lapsed, kellede kohta koos- 
elades ühine örnusetundmus kaswas. Ja seda kommete ja hin- 
gede ilustawat «öju awaldab ainuabielu nüüdki weel. Sellest 
wöiks järeldada, et need tundemärgrd, midk puudulisegi ainu- 
abteln juures mahasalata ei saa, küllalt töenduseks on, et su- 
guliku kölbluse kosumine ainult ikka täielikuma ainuabielu 
läbi kindlustatud on. Aga töendajad unustawad ära, et mo- 
nogamialine abielu, mis juba ammu enne ristiusku kombes 
»!:, sellest silmapilgust Pääle, kni kirik teda 
ainukeseks kölbluse wormiks kuulntas, päris- 
kölblusele niisama paljn kahju on teinud, kui 
ta kasu on toonud.

Häriliku möttehüppega anti löpuotsus, et hariduse Wägew 
ednsijöitdmine, mis ainuabielu ajal nüha oli, ilma selleta 
wöunata oleks olnud. Ja nönda tunnismti m lihtsalt iga 
körgema kultura eestingimiseks!

Praegusel ajal ikka sagedarnalt ettetnlewa kölblnseläsi- 
muse sisu on järeluurimine, kas wabal abielul ehk lahu- 
tamata armastusel mitte körgemat wäärtust ei ole 
öige suguliku kölbluse kohta.

Niikaua, kur immene uskus, et ta köigiti täielikult lov- 
önd, siis aga langenud ja nnüd igaweses wöitluses waimu ja 
liha wahel on, ei wöinud mingi kahtlus kristlikku kvlbluseaate 
kohta temas maad wötta. Isegi need, kes aate kättesaamise 
pärast wöitiema pidiwad, isegi need, kes wöitluses alla jüimad, 
tuitNlstasiwad endid patusteks, sellel möödul, kuidas liha wai- 
nlust tagu oli saanud. Alles waimliselt kaswamine andis ini- 
-uesele lulgust küsida, kas La ka wahest siis „pattu" ei Lee, Lui 
waim liha ära wöidab; kas abielu mitte Inimeste pärast ole
mas ei ole ja need mitte abielu pärast; löpuks jnlgust, elu- 
teaduses omandatud praegnse aja nöuete öigusi hüäks kiidetnd 
suguliste kombete wasm kaitsta. Aga eluteadusi ei saa mitte 
igakülgselt omandada nii Lana kui usk ja seadns ühte ainnkest 
kombet öigeks kuulutawad ja selle läbi leist waljult hukka 
möistawad ehk raskendawad — kui nad awalikutt etteastuwad
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— kuna aga salajaid pattusid ainuabielu aate wastu sallitakse 
ehk koguni neile päri ollaksegi. Muidugi on selle aate maks- 
mapanek möndagi kindlaste arwama pannud, et ta töesti olemas 
on, ja isegi temast silmakirjaline lugupidamine tuleb kaudsel 
teel temale auuandmiseks arwata. Aga edasijöudwale kosumi- 
sele on ta kahjuks.

» Ä-

Nagu leisteski asjus, nii seisab ka abielus Lutheri kiriku 
övetus poole tee pääl ja nagu sillaks kahe järjekindla ilma- 
waate wahel; katoliku kiriklise ja üksikult-isiklise wabel. Ja 
sillad on selle tarwis olemas, et neid mööda üle minna, aga 
mitte, et nende pääle seisma jääda.

Keegi meie „kölbluseta" kirjanikkudest ei ole suguelu wöimu 
waljumine kiitnud, kui Luther. Jlma abieluta töendab ta 
wöimatu karske olla. Tema näeb abielus Jumalast antud 
abinöuu, ihaldusi waigistada, uagu toit Jumalast antud abi- 
nöuu on nälja waigistamiseks! Aga nagu inimene seda wii- 
mast mitte warguse läbl omandada ei tohi, mi ei tohi esimest 
ka mitte sugulise kölwatuse läbi waigistada. Selle wastu ei 
oleks midagi ütelda, kui mitte igat ühinemist, mis wäljaspool 
avielu juhtub, otsekohe kölwatuseks ei oleks nimetatud, kuna 
igat abielu kölbuliseks runnistatakse.

Lutheril oliwad mönedki loodusescadused tuttawad, kui 
ta öpetas, et inimene wäljaspool abielu küll oma tegewusi talt- 
sumda jöuab, aga mitte oma mötteid ja ihaldusi. Selle wastu 
ei readnud ta sellest kultura sünnitusest midagi, mida armas- 
tuieks uimetatakse. Ja sellepärast ei teadnud ta ka, et seda- 
saaia lauset, millega ta mungaelu wastu rääkis, niisama häsri 
ka abielu wastu käända wöib. Sest nagu karskusewanne tösist 
karskust ja puhtust ühes ei too, niisama ei jöua ka truuduse- 
töutus tösist trundust elule kursuda. See wöib ainult siis 
jüadida, kui abielu ja armastus ühewäürtuslisteks aimeteks 
saawad. Lutheri wöitlusel, abielu pärast, ei olnud mingit kör- 
gemat aadet sihiks, kui katoliku kirikulgi, waid et kloostriela- 
nikkudele ja kirikumeestele abielu jälle kätte anda. Tema wöidu 
witjaks on protestandiusu kirikumöisa, ja sellega suur lisandus 



luulelisele maaelule, rahwaharimisele, suurte waimude sün- 
nitamisele ja kaudsel teel, kirgliste wabamötlejate kaswatusele! 
Sellewastu ei ole aga Lutheri abielu-öpetus mingi tänu waürl, 
sest et ta — nagu terwe protestantismuski — wastik-oludesse 
seisma jäi. Selle asemel, et Kristuse ja katholiku kiriku wai- 
mus abielu mittelahutainise juurde jüäda ja lihameelte sur- 
mamist nöuda, kui seda hinge rahule tarwis tuleb, lubas 
Luther, sest et ta lomusundi töeks tunnistas, körwale kaldu- 
inisi, mis kuni — üsna piiblikvhaselt — hääkskiidetud kahe- 
kordsete abieludeni läksiwad. Usuvuhastuse aja silumata meelte 
kohta ei tähendanud isikuwaliw armastus midagi. Oli abielu 
looduse waatepunktist wöimalik, siis wöis temasse igaühega 
astuda, jah, tösine wagadus arwas öigemaks abielusse astuda 
ilma maapäülse armastuseta, mis armastusele Jumala wastu 
kahju teeks. Lutherl abielu-öpetus tegi Jumalat „erapooletuks" 
toikide mustuste wastu, mida suguelu abielu lubjatud hauda- 
desse peitis. Tema on köigi nende naestetapmiste juures, 
mida sugusigitamise käst enesega kaasa löi, teise silma kinni 
pigistanud; köigi nende elule kölbmatate laste tuures, mis 
kokkusündmata ja puhtuseta abielu-ühenduste töttu ilmale tu- 
liwad. Tema on köiki, ka köige alatumatel pöhjustel ja lvo- 
muwastalistel oludel pöhjendatud ühendusi „pühitsenud^: ühen- 
dusi wigase ja terwe, wann ja noore wahel, ka siis, kui üks 
tahtis abielusse astuda ja teine ei tahtnud, ehk kui ka kumbki 
ei tahtnud, keda sugulased kokku paaritasiwad. Ja ikka weel 
kuulutatakse niisugustele „kristlikkudele abieludele" Jumala 
önnistust, sigitamise käsku ia naese allaheitmist. Lugemata 
Hulk naesi langewad selle abielu-öpetuse ja tema tagajärgede 
ohwriks: nende ärawaewatud süled tehakse uue suo wiletsaks 
kodupaigaks: nende ikke all maharöhutud hinged katkisteks tu-- 
gedeks nute tahtnuste kaswatamise juitres. Ühe ainukese naese 
kohta, kes iseennast kaitsra jöuab, tuleb tuhandeid arwata, 
kes oma lapsi wastu tahtmist jaanud on ja weelgi saawad. 
Ühe ainukese abikaasa kohta, kes armastuse örna palwet samal 
kombel wastab, tuleb tuhandeid, kes wöimsamale poolele ainult 
sellepärast abikaasa öigust annawad, et Lutheri kiriku abielu- 
öpetus ja kristlik allaheitnnse möiste seda nöuawad. Aga ka 
Lutheri kirikus näitab ennast aja wöim. Juba astuwad noo- 
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remad mehed üles ja nöuawad, et selleks armastust peab olema 
— mitte üksnes laulatamise könes armastnsest räägitama -— 
kui tahetakse, et abielu kölbliseks pcetakse. Ja wististe pane
wad uus-protestantilised armastuse kuulutajad oma möju nii 
laialt maksma, et suur Hulk wastu tahtmist abielusse astu- 
misi ära jääb. Siiski ei tule neil ega ka kogudusel meeldegi, 
alamatel pöhjustel asutatud abielu pääle pölastusega waadata. 
Kui aga kaks noort, terwet ja örna armastusega ühendatud 
inimest koos hakkawad elama ja sigituse käsku täitma, siis, 
kui mitte noore, armastust kuulutawa waimuliku mehe enese 
läbi, siis ometi koguduse poolt tehtakse neile igatsugu teotuse 
ja pölastusega selgeks, et ainult seadusest pühendatud sugude 
ühendamisest lugu peetakse; et« mitte sugugi isiklikku armastust, 
waid seltskondlises elus makswaks saanud wälimist märki waja 
on, et kahe iuimese armuelule kölblist pöhja panna! Ja kui 
keegi ennast armutühjast abielust wabastab, et uut kooselu 
„abielu kölblisel pöhjusel, isiklikul armastusel" algada, siis 
ruttawad kirikumehed seletama, et abielu kölbliseks pöhjaks 
olla — kohus!

Ütelus, et abielu kölbliseks aluseks armastus olla, on 
esiotsa alles sönakölin. Tema töekstegemine oli protestantli- 
ses ilmas kaua aega nuhtluse wüäriline kuritöö, ja weel aas
tal 2000 saab tedn wististe karistuse wääriliseks üleastumi- 
seks peeiama.

Elu-iisu kölbluseaime järele on Lutheri, kui ka köige 
kristliku kiriku abielu-öpetus — ebakölbluseks kuulutatud, sest 

" et ta sugude eesöigust paremate elutmgimiste kohta niisama 
wnha kaitseb, kui ta üksikutele öigust annab, oma armastust 
isiklikkude kölblusenöuete järele makswaks teha. Luthcri öpe- 
tuse siht oli, üksköik kas armastusega ehk ilma selleta, meest 
ja naest paari panna, nagu wastastikka kölbluse abinöuusid, 
lastekaswaiajateks seltskonna tarwis, ja ühes sellega meest pe- 
rekonna eest hoolitsejaks teha. Et kirik seda sihti järeljätma- 
talt taga ajas, on tal korda läinud, tundmusi hämardada, 
aga mittestettsttada, küll wastutuse tundmust kaswatada, aga 
mitte armastust. Nii on ta toorest materjali jämedalt ule 
hööweldanud ja körgemaks kölbluseks kuulutanud. See jäme
dalt hööweldatud ehirus peaks nüüd üleüldiselt muutumataks 
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iaäma. Aga nende Hulk kaswab ikka suuremaks, kes peenema 
ehituse järele igatsewad.

Uus kölbluseaine kaswab lootusest wülja, et inimesesugu 
ikka suureruale täienemise astmele seadmiseks kohaline olla. 
Suguelu wormid, uns seda täienemist köige paremine edenda- 
wad, pcaksiwad selle järele uuele kölblusemöistele piiriks olema. 
Aga nagu iga asjaluo wüärtust ainult tema järelduste töttu 
olsustada wöib, nii tahawad elu-usu tunnistajad sugulistes 
eluoludes nöndanimetatnd „tingiwat" otsust maksma panna. 
Alles kooselu ise wöib kooselu kölbluse üle otsust anda, ehk 
Leiste sönadega ütelda, selgeks teha, kas kooselul on häid ta- 
gajärgesid kooselawate isikule ja nende järeltulewa suo elujärje 
töstmiseks. Selle järele ei wöiks mingit adie lu
llst ühen da mist enneaegselt pühendada. Iga 
uils paar — olgu ta kooselu wäline worin missugune ta- 
ches — peab esite oma eluga nüitama, kas tal sel
leks kölbliselt öigus on.

Seda uut kölbluie möistet möistawad oracgusel ajal sa- 
mameelelised inimesed hukka, kes Lutheritk: omal ajal komblu-^ 
setaks tunnistasiwad. Katholiku ilinas räägitakse ikkagi weel 
wahetpidamata teotawalt „kasinuseta mungast," niisama, nagu 
Lutheri koguduse elus „waba armastuse" poolehoidjatestki. 
Praeguse aja „wabameelsetel" Lutheri järelküijatel seisawad kaks 
teed ees: kas tagasi pöörata, ehk edasi minna. Tagasi, tingi- 
mata autoriteedi kummardamise pinnale, ehk edasi üle silla 
waba-isiklise usu tundmata maale; tagasi, lahutamata abielu 
juurde, ehk abielu-sunduse sillast üle armastuse eesöiause juurde. 
Kolniandat wöimalust ei ole.

Uusprotestantlaste abielu-öpems on korratum, kui Lutheri 
oma. Lutheri järele tunnistawad nad, et umdmustel armas- 
tuses eesöigus on, oma-aegsete meeste järele aga, et armastu
sel inimese elus eesöigus on. Aga kui nad mölematele öpe- 
tustele piirisid panewad, leiawad nad, et need selleks liiga köi- 
kuwad on

Mitte sellepürast, et nad seespool kui ka wäljaspool abi
elu enese taltsutamist nöuawad, ja et iga ettewalmistus löpu- 
liku eluparanduse kohta möödaminewaid eluraskusi kaasa toob, 
waid et need encsetaltsutamised, mida nod nöuawad, nii laia- 
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lised on, et nad tösiselt eluraskendusi sünnitawad, ilma et 
nad mingit sellekohast löpulikku parandust tooks. Nimelt 
kitsendasiwad nad armastuse sugulikku silmapilku sugusigituse 
ülesandeks, ja armastust inimese elus selle üheainuma otstarbe 
pääle kokku. Neid abikaasasid, kes uue elu ilmumist mitte ei 
soowi, ei taha, ega jöua ehk wöi tahta, kästakse abielus mun- 
gaelu elada, ja abikaasad, kes oma abielu armastuse pääle 
pöhjendanud oliwad, peawad teda nüüd ilma armastuseta 
edasi elama.

Aga need nöudmised on inimliku loomu wastu hoolima- 
tamad, kui see sundus, mille wastu Luther wöitles. Üksik- 
völwes on mungaelu palju kergem pidada, kui abielus. Hinge 
nöuded on tugewamad, kui tundmuste omad. Nöudmisi, mis 
nende wastu käiwad, wöiks ainult siis öiglasteks pidada, kui 
nad ka töesti mönele suguliselt körgemale elule edendamiseks 
oleksiwad. Aga ainult tösisest elust möödawaataja — ja triste 
lane on harilikult niisugune möödawaataja — wöib isiklikku 
armastust suguliku kölbluse pöhjuseks seada ja ühtlasi tema 
oigusi ülemaltähendatud piiride wahele kinni sulguda.

Sest nagu nüüd kultura isiklikku armastust täiendanud 
on^ on sellel nii laialised ja kaugeleulamwad piirid, et ta 
mitte üksnes iseenese sunrt elu wäärtust ei näita 

mille juurde ka sugu ülewalpidamist tuleb arwata — waid 
ka köiki teisi wäärtusi töstab wöi aland ab. Tema 
esialglise tühenduse körwale on weel nus tulnud: elu leeki ühe 
sugu juurest teise juurde kanda. Keegi ei nimeta kedagi kölblu- 
semks, kes nahes, et teda armastuses petetud on, armastu
seta abielus sugu sigitamata jätab; ka neid abikaasasid ei ni- 
metata kolbluseiaks, kelle abielu armastuse läbi önnestatud 
on, aga siiski ilma lasteta on jäänud. Aga mölematel jnh- 
tu mistel käiwad need inimesed oma isiklikkude tund
muste järele tulewase soo arwete kohta, ja tarwi- 
tawad oma armastust iseeneste otstarbeks. 
Niisugustel üksikutel juhtumistel öigekstunnistatud eesöigused 
töusewad sugu sigitamise arwetest ikka körgemale, sel möödul, 
kuidas armastuse tähtsusest arusaadakse. Selle wastu nöuab 
aga uus kölblusetunne armastuse käest ikka suuremat waba- 
tahtlift eesöiguste kitsendamist, sel ajal, kui 
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uus elu walmimas on, ehk ka tahes ehk tahtmata 
armastuse eesöiguste löpetamist, kui uuedelud 
niisugustel tingimistel ilmuwad, mis nende 
olemisele tuluks ei ole.

Uusprotestantismuse kui ka Tolstoi abielu-öpetuses wa- 
litseb liigwaga umbusaldus suguelu wastu. Kumbki neist ei 
luba sugulistele ühinemistele muidu lugupidamist, kui ainult 
ja igakord sugusigitamise otstarbeks. See waatepunkt on löpuks 
köikide kristlikkude kölblusainete juures otsustandwaks. Ristiusu 
öpetuse päätueks on kindel usk, et inimese maapäälse elu ees- 
märgiks on täienemine ja walmimine igawesti kestwaks olewu- 
seks. Sellepärast ei wöi mingi tema eluawaldustest iseenese 
hääks olla, Waid piab körgema eesmärgi Poole Püüdma, kui 
ajalik elu, üksiku inimese ehk ka terwe inimesesugu eluönn on.

Kuna suguliku kölbluse alust üliilmlise olewuse sisse 
pandi, wöeti temalt inimesesugu edasikestmisega koosolemise 
wöimalus ära ja satluti nii iseenesega tülisse. See'p see Pöhjus 
ongi, miks ristiusu öpetusel Lorda ei ole läinud, üksiku nöu- 
deid terwe sugu omadega ja hinge wajadusi meelte omadega kok- 
kulepitada. Meüldiseks jääb ainult kölbluse pöhjusmöte, mida 
usk kinnitab, et öige elu muud ei ole, kui üksikute ja ikka 
enam ja enam körgemale püüdwate elumormide kaudu täiusele 
Püüdmine terwe inimesesugu kasuks. See pöhjusmöte ei Pia 
mingit woorust kölbliseks, mille sihiks on hinge tundmuste 
paeltest wabastada — Hommikumaa kombewooruse suur ees- 
märk. Ainult enesetaltsutamist, mis hinge tahtmist ihu taht- 
misest ikka rohkem ära lahutab, piab ta öigeks. Niisugune 
enesetoltsutamine jätab enese lähemast ja alamast tulust kau
gema ja suurema tulu pärast ilma. Aga seda tulu leiab ta 
armastuse wallas hingerikkas tundmuse-elus ehk 
tundmuserikkas hinge-elus, aga mitte tundmustest 
wabastatud kombewooruse waimus. Selle waimu pühapaika 
wiib üks kitsas teeraakene, mida mööda käia kül raske on, aga 
iga samm wiib siiski sihile lähemale. Hingerikas-tundmuse 
elu on aga kamber, mille Poole terwe rägastik teesi wiib. 
Käimine nende pääl ei ole kuigi waewaline, aga siiski on 
temaga wördlemata suuremad hädaohud ühenduses. See'p see 
Pöhjus ongi, miks selle sihi Poole ainult tugewamad rändajad 

2
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usaldawad astuda — need, kes ennast elumaitsemisest ialgi 
lahti ei ütle, sest kuigi nad lahti ütleksiwad, nad maitseksiwad 
siiski! Neile, kes wiimase sihi Poole püüawad, lähab üks ai- 
nukene kölbluse pöhjusmöte liiga labaseks — Usna lihtsalt, 
kuna inimesed mitmesugused on. Sugulik karskus noorespölwes 
wöib näituseks kümne seast üheksale noorelemehele kasuks olla. 
Aga kümnes wöib selle läbi niisuguseks Pool - lojuseks muu- 
tunud olla, kes, ehk ta kül enne abielusse heitmist „kasinaste 
ja puhtaste" on elanud, abielus oma tooruse ja roppuse läbi 
oma naese koguni alatumale seisukorrale kisub ehk tema ja 
enese wahele pöhjata kuristiku kaewab. Selle wastu wöiwad 
sugulise ühinemise läbi kümne juhte seast üheksa niihästi naest 
kui ka meest alamale järjele saata. Kümnendal juhtel aga 
wöib niisugune ühinemine elujuhtiwat tundmust köwendada, 
ja abielu, millele ta neid inimesi wiib, awaldab palju suu- 
remaid önne wöimalusi, kui möne noorepaari elu, mida köige 
selle korra järele algati, mida ainukeseks önnetöotajaks kiide- 
takse. Nii on kümne seast ühel juhtel wöimalik, et armastus, 
mille jaoks noor mees ennast kuni abielusse astumiseni puh- 
taks hoidis, töesti isiklik armastus on. Üheksal juhtel ei ole 
ta seda mitte, Waid koguni wastupidiselt köige ebaisiklikum 
köikidest armastuse seltsidest. Selle järele on ka kümne seast 
üheksal juhtel wöimalik, et pettasaamise tundmust ainult kohuse- 
tundmuse läbi ärakanda suudetakse, nii et isikutundmus selle 
juures kaswab. Kümnendas aga wiib eksituses paigal wahti- 
mine isikutundmuse otsa Poole.

Aga need, kes täielikku Puhtust enne abielusse astumist 
ja abielus isiklikku armastust köigi ta öigustega kölbluse pöh- 
jusmötteks piawad, piaksiwad lugemata hulga niisuguste ja 
nendesarnaste elujuhtumiste töttu otsusele jöudma, et seda igale 
inimesele tema enese hooleks jätta, kuidas seda Puhtust enne 
kui ka Pärast abielusse astumist köigeparemine kätte saab, ja 
missugune selle isiklise armastuse sisu olema piab. Kas ei 
tohi ta midagi abielu pühaduse Poolt ega wastu tähendada; 
ehk kui ta abielu alguse ajal selle pühadust tähendama Piab, 
siis Piab see tähendus köigel abielu kestwuse ajal edasi kestma. 
Aga ainult iga üksik isik teab, kui kauaks tema abielu isiklise 
armastuse töttu pühaks jääb, ehk kunas see pühadus otsa saab.
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Kellegile ei tohiks aga kohust pääle sundida, pühaduseta olu- 
korrasse seisma jääda, ja järelikult piaks uusprotestantismus 
kas isiklist armastust abielu kölbliseks aluseks, ehk jälle tingi- 
mata truudust kölbliseks isikutundmuseks kuulutamast jätma 
— s. o. emba kumba, aga mitte mölemaid.

Armuihaldaw isik ei küsi mitte, kas see sugulik ühine- 
mine esimene ja ainukeue on, enne kui ta tale kölbluse wäär- 
tust omaks tunnistab. Tema tahab ainult teada, kas ta nii- 
sugune on, mis armastajate isikutundmust mitte körwale ei 
jätnud. Kas ta kooselu on nii, kus „hing tundmust (meeli), 
ega tundmused (meeledj hinge ei petnud."

Nende sönadega awaldab George Sand uue kasinuse möistet.

-r- *
*

Uue sugulise kölbluse nöuded ilmutawad iieäralisi sarna- 
dusi kui ka wastikolusi neile nöuetele, mis rüütliaeg üles sea- 
dis. Näitused armulugudest kinnitawad, et abielul armastu
sega tegemist ei ole. Selle wastu on aga isikutundmus eral- 
dawat tahtmist kaswatanud, mille järele möteldagi ei wöi, nii- 
suguses abielus elada, kus abikaasade hingede ja tundmuste 
ihaldused üksteise pääle juhitud ei ole. Rüütliaeg töukas jä- 
reltulewa sugu armastuse osasaamisest wälja. Olewiku lootus 
on aga selle wastu, uut rahwa pölwe armastuse läbi niisama 
täiendada, nagu armastajaid endaidki.

Ka uus kölblus lubab paljudele, kellel weel wöimalik ei 
ole olnud, öigest isiklisest armastusest undki näha, abielusse 
astuda, mis nende wiletsas elujärjes neile wähemalt wanemate- 
röömu ja kodu-tundmust anda wöib. Aga see abielu saab 
wali olema nende wastu, kes juba armastust tunnud ehk teda 
aimanud, aga siiski ilma temata ühte abielusse astuwad, mis 
nende eneste elu kibedaks teeb ja pääle selle weel teiste elu- 
dele rikkujaks saab. Teadus wöib kül nöuda, et teatawatel 
ükstkutel kordadel pehmemat otsust antakse, sest suur Hulk mi
mest öpib alles hilja ehk ei sugugi oma enese südant tundma. 
Aga juhtiwa kölblise pöhjusmöttena piab abi
elu ja armastuse üksustköikumata kindlakspee- 
tama. Tema aateid kujutaw wöim, tema ikka körgemale töu- 

2*
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sew önneihaldus teeb inimeses tungi waimliste wajaduste jä
rele tugewamaks, ja seesama aateid sünnitaw wöim tömbab su- 
guliku kölbluse wälimised tued ära ja paneb nende asemele ük- 
suse möiste omad. Et selleläbi lonkrud ja lombakud oma kar- 
kudest ilma jääwad, see asjalugu ei jöua seda mitte eksiteele 
wiia, kes lonkrutest mööda, tulewa aja ilusamate ja terwemate 
inimeste Poole waatab.

Üksuse-möte tunnistab muidugi iga inimese eesöigust, 
oma suguelu enese isikliste nöuete korrapäraliselt kujutada, 
öigeks, kui ta mitte meelega üksust ja sellega ühes otsekohesel 
ehk kaudsel teel nende olewuste eesöigust ei riku, kelledele tema 
armastus elu kinkida wöib. Niijääb armastus ikka 
enam ja enaminimese eraasjaks, sellewastu aga 
lapsed ikka enam ja enam seltskonna eluküsi- 
museks, ja sellest järgneb, et mölemad alatumad ja selts- 
kondades sallitud suguelu wastikolud (dualismus) sunnitud 
abielu ja sugulik kölwatus (prostitutsion), Pikka- 
mööda wöimatuks saawad, fest et nad üksuse- 
mötte wöidu järele inimeste wajadustele enam 
kohased ei jöua olla.

Sunnitud abielu on see, mida mitte üksnes kooselu kölb
luse tunne ja laste eest hoolirsemise mure koos ei hoia, Waid 
ka hirm, et teise Poole käes lahutuse wöimalus seisab. Sugu- 
likuks kölwatuseks nimetatakse seda, kui keegi, olgu ta naene 
ehk mees, oma suguelu kaubaasjaks teeb, ennast häda ehk himu 
sundusel wäljaspool abielu ehk ka abielus eneses teisele müüb. 
Mölemaid toimetatakse jämedamatel ja peenematel wormidel. 
Niihästi armastuseta abielusi kui ka armastuseta „armastust" 
wöib mitmesse liiki jagada. Kui näitujeks möne suurtsugu 
mehe armukese ehk Raskolnikowi Sonja ühe pulga pääle ja 
Rinnsteini metsiku teise pulga pääle paneme, siis jääb nende 
wahele weel määratu suur wahe. Niisama suur on wahe 
kahe naese wahel, kelledest üks emakssaamise ihaldusest, teine 
aga toreda elu ihaldusest abielusse on heitnud, ehk kahe mehe 
wahel, kelledest üks omale kaas-töötegijat, teine aga trööstijat 
wölauskujate wastu otsib. Aga ostetagu oma enese isiku 
teise poolega ennast näljast ehk wölgadest, igawusest ehk hi- 
mudest lahti, missugusel tegewusel omajagu wäärtust ka ikka 
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on, siiski jääb see Hangeldamine üksusemöttelise sugulise kölb
luse waatepunktist waadates niihästi ostjale kui ka müüale 
häbistawaks ja alandawaks.

Arrnastusesse puutuwa isikutundele on takistuseks selts- 
konna poolt kindlaks-määratud „kölblus" kui ka tema poolt 
ülesseatud „ebakölblus." Kui tarwis on esimest tuetada ehk 
teist wabandada, siis seletatakse kohe, et idealismus „tösise elu 
nöuetele" allaheitma pidada. Needsamad inimesed, kes koguni 
öieti kardawad, et siis seltskondlise elu ots kätte tuleks, kui 
nälgiwatele inimestele „tösise elu nöuete" waigistamiseks war- 
gust lubataks, piawad endid elutarkadeks, kui nad löpmata 
palju tähtsamas küsimuses warguse wöimalust — sugulise 
kölwatuse kujul — kuulutawad!

Tösisel elul on muidugi omad nöuded. Esiteks, et toidu 
järele nälgiwatele tööd antaks ja töö eest niipalju palka, et 
inimene lahedalt süüa saaks. Teiseks, et suguelule walminutel 
wöimalus oleks, öigel ajal abielusse astuda. Aga et seda olla 
wöiks, Piawad elutingimised muutuma; kuid muutused jääwad 
tulemata, senikaua kui seltskond arwamise juurde jääb, et 
sugulik kölwatus niisugune paha on, mida lubada ei wöi, selle 
järeldustest ei hooli ja ennast oma eksimötte hällis kiigutab, 
et hädaohtusi ei ollagi. Öieti toimetatakse siis, kui paremaid 
teesi otsitakse, mis mölemaid päänöudeid — armastust ja 
söögiisu — paremine waigistaksiwad, kuna nüüd paljudele meeste- 
ja naesterahwastele sugulik kölwatus ainukeseks abinöuks on.

Ja need muutused jääwad ka tulemata, senikaua, kui 
seltskond laulatust tingimata tarwiliseks önnistuseks piab ja 
temast kui määrusest, mis ilma töendamata makswaks piab 
tunnistatama, kinni piab.

Sest nagu sugulik kölwatus otsekohesel, nii juhib laulatus 
kaudsel teel kuritegudele sündimata ihusugu wastu, kuritegu- 
dele, millega wörreldes rööwimine ja tapmine elusate kallal 
kurjuseta teoks tuleks arwata!

Selles asjaluos teewad ka kölbluse-jutlustajad endid kaas- 
süüdlasteks, kes omale pöhjusmötteks on teinud, et ainult ikka 
waljumalt Peetud ainuabielu-nöuded paranduse abinöudeks paha 
wastu olla. Nemad kardawad igat töendust elu mitmekesiduse, 
önne-unistuse, ja elu-joowastuse kohta. Nemad jutlustawad 
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ainult kohusetundmusest seltskonna wastu ja wastutamisest oma 
eneste hingede eest. Aga— seda on juba ristiusu algusest pääle 
jutlustatud, ilma et sugulik kölblus suurelt paranenud oleks! 
See annab asja järelmötlemiseks. Ja seda enam weel, et 
kartust armastuse eest kuni Tolstoi — ehk öigemine Hom- 
mikumaa — liha himu jälestuseks üleskruwitakse; kui abielu 
ainult üheks kardetawaks takistuse abinöuks wanematest Päri- 
tud haiguse wastu peetakse, millest muidu jagu ei saada, kui 
et temale rohtu Ulearu kaela aetakse!

Kui hingelugu niisama uurida wöiks, nagu maakera aja- 
lugu, küllap siis nüeks, et ka armastusel oma kumatologia 
ehk laenete teadus on. Siis wöiks aja jooksul muutunud 
tundmuste laenetekäiku näha, selle käigu töuswat ja alanewat 
liikumist, wastu- ja küllewoolusi,„mis töusmiseks ehk alane- 
miseks oma möju awaldasiwad. Üht niisugust töuswat kämet 
kujutab meie ajal noorte meeste seas kaswaw läilus seltskonna 
poolt kaitstud ebakölbluse wastu. Wastikwoolu aga kujutab 
ühe osa noorte naeste pölgtus armastuse wastu. Sellega, 
mis uusprotestantlised waimulikud nöuawad, et tundmuseid, 
ehk teise sönaga, lihameelt piaks pühitsetama, ei ole nad rahul: 
nemad tahawad neid surmata. Nemad ei pölga mitte üksnes 
ilma armastuseta himu - milleks neil öigus on, — Waid 
pölgawad armastust ennastki, isegi siis, kui ta hinge ja tund
muste üksust awaldab. Abielu tohib nende mötte järele sü- 
damliku söbruse körgem worm olla, milles laste sünnitamiseks 
ja kaswatamiseks määratud kohusetundmused awalikuks tehakse. 
Kui abielu lihalikudest ihaldustest ja isiklistest önneigatsustest 
wabaks saab, kui ta paljalt kahe söbra kooselu, kelle ainukene 
kohus ja rööm on oma laste hääks elada, kujutab, — siis 
olla ta alles „kölbliseks" saanud!

Armastus, see waimlise Poolehoidmise ja suguelu ühendaw 
side, see elujöud, mis inimese elu suurendab ja ilustab, on 
nende meelest tühine. Niisama tähtsuseta on nende arust see 
möte, et mehe ja naese loomu wahel wahet on. Nad nöuawad 
wäljaspool abielu täielist sugulikku karskust; ja abielus elades 
lubawad nad sellest wähestel kordadel körwale kalduda, kuna 
seda weel alles Puudulik looduse sisseseade sugu sigitamiseks 
tarwilijeks Piab. Aga nad loodawad, et kui inimesed kemias 
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ehk lahutusteaduses ja biologias ehk eluolewuste teaduses kau- 
gemale jöuawad, et küllap nad siis ka sellestki alandusest, mida 
neile nüüd armastus kaela ajab, pääsewad, niisama nagu 
Verner von Heidenstam „söögi-pulbrist" nälja-alandusest pääse- 
mist loodab. Wöib olla, et neil mölematel öigus on. Aga 
selle „wöib olla^ga" ei ole inimestel 20. aastasajal weel mi
dagi teha. Mida meie köige esiti tarwitame, see on: enam 
armastust — ja enam toitu — muud midagi!

Sellepärast ei ole kahtlust, et praegu nimetatud siht see- 
sama on, mida mööda suguliku kölbluse kaswamine edasi liigub. 
Sest ikka suuremal hulgal wötab armu nöue inimestes maad, 
mis ülemal kirjeldaiud puhtuse aate tagasi törjub. Mingi 
möte eesmärgi Paale ei jöua neil abinöusid pühendada, mis 
ilma armastuseta inetumad näitawad olewat.

Kohusetundmusest siginenud lapsed piaksiwad pääle selle 
ühest osast tarwilikkudest elutingimistest ilma jääma. Köige 
päält ei leiaks nad oma wanemates mitte eluröömsaid, önnest 
särawaid isikuid, mis lastete köigeparemat waimlist elujöuu 
kosutust annab; pääle selle on need wanemad, „kes ainult 
oma laste kasuks elawad," neile wiimastele koguni wiletsateks 
seltsilisteks.

Siin tähendatud kölbluse eeskawa awaldab öiglast pölgtust 
seltskondliselt kaitstud ebakölbluse wastu, ja, osalt öiget, paha- 
meelt last pölgawa armastuse wastu. Aga armuelu sügawamas 
kokkupörkamises üksiku inimese ja tulewa sugu wahel otsuse 
andmine on niisama hästi looduse nöuetele, kui ka kultura 
pöhjusmöietele liiga tegemine. Hoolimata mist mölematest 
möödaminnes, usuwad südistajad siit sugumustuse ilmast ühte 
paremasse, walgesse puhtuseilma jöuda. Nad unustawad ära, 
et lumepiirist ülewalpool ainult wiletsad eluawaldused jöua
wad sigineda. Aga inimlik kosumine tüürib ikka rikkama ja 
jöukama wormikujutuse Poole. Ja mitte ainult sugulises elus, 
waid igas tegewuse wallas on tundeelu toitwaks ja kandwaks 
mullapinnaks, köige Päält aga armatsew tundeelu. Iga katse, 
kölblust tundeelust lahutada, wöib täienemisele ainult kahju 
teha, fest sugutungi tundeelust ehk lihameelest mujale istutada 
on meie maisete elutinginriste juures kulü arwamata kauguseni 
lihtsalt wöimatu.



24

Lihalikudest tundmustest waba puhtuse nöudmine wöib 
ehk wäikeste hädaohtude wastu kaitset pakkuda. Suuremate 
wastu on ta niisama tähtsuseta, nagu aid metsapölemise wastu. 
Jhalduste teistele teedele juhtimine, mitte nende maharöhu- 
mine, waigistab neid töesti. Ainult tugewamate kirgede läbi 
saab kirgesi taltsutada. Jhaldustes ja ktrgedes, milles häda- 
oht pesitab, armastuse sunnis eneses, on ka tee nende kaunis- 
tuseks olemas. See, kellel oma loomusunni surmamise taht- 
mine kirgliseks nöudeks muutub, jöuab ka selle kire läbi oma 
eluwaenulist eesmärki kätte saada. Kes aga selle wastu sugu- 
tungi mitte ärasurmata, Waid ainult tema üle waigistada 
tahab, jääb omas wöitluses oma wanematelt päritud ja ühis- 
eluliste kombete läbi korratumalt ülestorgitud himu wastu 
ainult siis tugewaks wöidumeheks, kui ta armastuse üksusest 
unistab ja sellest löpulikult aru saab. On ka körwalisi abi 
nöusi. Köige esiti wanemate werest Päritud karskuse loomu- 
sund; lapsepölwes pääle hakatud harjutamine elupehmuse ja 
hädaohtude wastu wöitlemises; suure eesmärgi ja sugueluliste 
kiusatuste peenetundeline ja wagamötteline äraseletamine; üle- 
üldise arwamise läbi enesewalitsuse wöimalusest ja selle tähen- 
dusest üksiku inimese ja tulewa sugu önne kohta arusaamine; 
igasugu maitseabinöuude, iseäranis joowastawate jookide kurjaste 
pruukimise pölgamine, mis otsekohesel kui ka kaudsel teel taht- 
mise wastupaneku jöudu sugulistes, kui ka teistes kiusatustes 
nörgendawad. Teatawaste awitawad ka kaunikombelised keha 
harjutused — ja kaunikombelised on ainult need, mida hinge 
ja ihn wäärilises ilusas kokkukölas harjutatakse — tants ja 
mäng sugutungi ümbermuuta ja tema üle walitseda. Niisama 
kindel abinöuu on kehalik ehk waimlik töö iseenese hääks ehk 
möne ühiseluliselt kasuliku ettewötte juures, sest et ta armat- 
semise jöuudusi ümbermuudetud kujul tarwitusele wötab. Iga 
kaum kunstilöbu maitsemine on suguelu kaunistuse kohta köige- 
körgemal kraadil tähtjas, sest et ta mimest „alasti ja warja- 
mata tösiduse" ette seab, millele elu wälimised kombed weel 
maad ei anna, aga mis ükskord üheks paremaks kaswatamise 
abinöuuks sugulise kölblusele wöib saada. Aga köik see enese- 
walitsus, köik need abinöuud iluduse ilmast, köik töö ja keha- 
liku jöuu ja terwise karastus, on sihid ilma eesmärgita, niikaua 
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kui nad mitte armastuse juurde ei wii, armastuse juurde, mida 
teatud kölbluse jutlustajad hädaohu ja kiusatuse nime all 
mängust koguni wälja tahawad jätta! Keegi ei salga, et terwed 
elukombed ja Mali enesewalitsus mönede kohta eluülendawalt 
möjuwad, ka siis, kui armastus nende elus enesele mingit 
tähendust ei nöua. Aga elu omas üleüldsuses ei saa mingit 
kasu kalestatud ja tühjustatud wooruse tüüpuste ilmumisest, 
kes kehawäsitawa löbujahi (sporti) kujutuswöimu kuiwatajate 
lugemiste ja kaetud kunsti abil on jöudnud tundmust ehk liha- 
Meelt magama uinutada, sest et ühel päewal ikkagi häkiline 
ärkamine tuleb. Nemad on oma enese „körgema" looduse 
öuewärawatel karude purejateks wahtideks, ja elu tunneb neist 
niisama wäha röömu, nagu nemad ise elustki. Meie ei ole 
mitte palju wöitnud, kui meie noorsugu niisama körgewüär- 
tusliste omaduste arwetel sugulise karskusele on jöudnud. See 
on siis noorsugu, kellel suured lapid kahelpool stlmi on, et 
Pelgliku hobuse kombel midagi hirmutawat ei näeks; noorsugu, 
kes meelte röömu, eluiha mängu, äritust ja kujutuswöimu 
kardab; noorsugu ilma mingi waimlise julguseta — niisugune 
noorsugu on köige oma Puhtuse juures — — surnud elu!

Sellewastu on neil, kes rikkalikka waimustusi suguelu 
kohta alalhoidnud, aga neid tagasi surunud — kuigi see tagast- 
surumine ikka alati täielik ei olnud —, palju suurem wäärtus 
elu tarwis.

Ristiusu mötte abil tehtud otsus, et sugulikul Puhtusel 
iseenesest nii suur eluwäärtus olla, et see igat muud ohwrit 
üleskaalub - see otsus on ümberlükataw. Inimene on oma 
sugulise Puhtuse läbi ainult sel möödul tähtjas, kui ta selle 
läbi ikka enam ja enam enese ja järeltulewa sugu hääks elu 
mötet täitma kaldub: nimelt ikka körgemale töuswat elu elama. 
Oma Puhtuse eest maksab ta siis liiga kallist hinda, kui ta 
enesele ja enese läbi inimesesugule tagasi tasumata kahju elu- 
röömu, elujulguse ja elujöuu kallal teeb.

Ja kaugele tulewiku sisse — kuni abielu ja kaswatus 
mitmete rahwapölwede jooksul inimeste, iseäranis meeste, loo- 
must ümber muutnud — nöuab Puhtuse nöue niisugusi suuri 
ohwrid, iseäranis weel siis, kui see nöue uusprotestantismuse 
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ehk koguni Tolstoi öpetuse piiride sisse on mahutatud. (Lue 
Tolstoi „Kreutzen sonate").

* -r-
2-

Wagawooruslised, kes sugutungi ülijöuu murdmiseks 
ainult ihalduste mahasurumist soowitawad — kuigi see elule 
kahjuliselt möjuks — on arsti sarnased, kelle pääpüüdmine 
oli, et palawik haigest lahkuks: et haige sellel toherdamisel 
ära suri, see oli tema arust üks ta köik!

Need wooruslised wöiwad kahel teel oma sögedusele jöud
nud olla. Esimene salk — enamiste naiswooruslised — pöl- 
gawad armastuse-jumalat, sest et ta nende wastu küllalt helde 
ei olnud. Teine salk — suuremalt osalt meeswooruslised — 
neawad teda ära, sest et ta neid wahetpidamata ködistab! 
Puhtusehullud ja maitsenäljased lepiwad aga armastuse kosu- 
mise wöimaluste wastu wöitlemises kokku. Armastus on nende 
arust himu ja muud midagi; ühendab temaga hing ennast, 
siis on ta söbrus ja muud midagi. Nad ei ole ialgi armas
tust tundnud, mis selle söna igatt'llgses möttes tegew oli. 
Hinge ehk keha ehk ka mölemate sigimatus on selle armastuse 
tundemärgiks, mida need mölemad salgud tunnewad. Armas- 
tuse-jumala pärisorjasi on üks ilmamees (Lord Chesterfield) 
osawalt iseloomuliselt kujutanud, kui ta iseenesest tunnistas, 
et ta „köigewähemalt kahtekümmend naesterahwast kirgliselt 
ihaldanud olla, kuna neist igaüks isikliselt temale üks ta köik 
olnud." Nemad ei tea midagi hinge igatsusest ühe ainukese, 
lugemata hulga seast wäljawalitud olewuse järele, igatsusest, 
millele, kui ta hinge sügawuses kindlustatud on, ka selle teise 
olewuse igatsus wastu tuleb. Nemad ei tea, et kokkusündi- 
wuse walimise-sugulus teise olewuse silmadest köike wöitwat, 
köike wabastawat jöudu wötab. Sest ise leiawad nad oma 
himude wägewusest ainult oma körgema olewuse jöuetust ja 
alandust. Muidu nii tubli mees wöib ennast armunäljas nii 
wiletsa tunda, et ta mönigi kord köigile naestele surma soowib, 
et sellega omast orjapölwest pääseda; teinekord soowib ta, et 
neil, nagu leiser Caligula roomlaste kohta soowis, löigil kokku 
üksainus kael oleks — kuid mitte selleks, et seda ära raiuda, 
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(Waid kaela hakata)! Nende meeste wiha armujumala walitsuse 
wastu on metslaste wiha sarnane oma tigedate jumalate wastu, 
keda nad eneste üle walitsema usllwad, kes aga neile wahet- 
pidamata näitawad wingerpussi mangima. Ja kui armastusest 
selkombel arusaadakse, siis on kindel, et ta mimest alandab 
ja naeruwääriliseks teeb. Kas see, kes omast sügawamast hinge 
Pöhjast kurbmängu armastab ja naljapalasi wihkab, jääb selle 
armastuse külgetömbamise jöuu all mölemate wahele seisma 
ja teeb enese elust ühe rragikomödia ehk halenaljaka etenduse. 
Sest et tösise tragilise ehk kurbmängulise suuruseni jöuda, piab 
inimene ennast oma loomuse köigesuuremast suurusest, oma 
enese sisemisest „minast" juhtida laskma ja selle all hukka 
minema. Aga tragiline saatus Pörkab inimese sisemise taht- 
misega wastastikku, ja siis ilmubki praegu nimetatud rikutud 
tragiline ehk halenaljakas worm. Mehed ja naesed, kes armu- 
jahtides ainult uusi külgetömbawusi on otsinud, juhtuwad 
löpuks inimesega kokku, kes armastusest mitte nende kombel 
aru ei saa ja nende mängule otsa teeb. Ehk wöib ka juhtuda, 
et nende eneste hingedes suur ja tösine tundmus äset wötab, 
aga nende minewik rööwib neilt iga lootuse, ühes Pühas temp- 
lis selle jumaluse ees palwetada wöida, kelle ees nad senisaa- 
dik laadamäsfus paberi laternaid Pölema on süütanud. Ena- 
mates juhtumistes kujuneb see halenaljakas mäng joodiku luoga 
ühe sarnaseks, kelle januwaigistamine ikka wöimatumaks lähab, 
nii et piiripidamata isik löpuks ennast sunnitud näeb olewat, 
ikka suurema mööduga jänupalawikule suuremat kogu uputuse- 
materjali kaela kühweldama, joowastusi ikka sagedamalt kor- 
dama. Jooma ori muutub pikkamööda häbitundmataks, taht- 
mise wöimetuks, südametaks ja kindlusetaks; niisama ka kölb- 
mataks oma wajaduste walimises ja Hindamises. Köige puh- 
tam ja ilusam naesterahwa armastus on tema kohta niisama 
möjuta, nagil joodikule Rheini weini wirwendaw topaasi-kiwi 
würw, päikfehiilgus ja käste jahedus. „Armastuse wabadus" 
muutub tema meelest löpuks wabastamiseks wastutamise, hoo- 
limise, hädaohu ja rahakulu käest. Sedasugu „waba armas
tusest" on prostitntsion ehk sugulik kölwatus kül terwise kur- 
nawam, aga Paljil wähem isikutundmuse rikkuw. Prosti- 
tutsion alandab isikutundmust selle läbi, et ta mängust hinge 
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wälja jätab. Aga tema ei tarwita isikuid mitte nii kurjaste, 
nagu Wale „armastus," millega mees naesi ostab, kes muidu 
müüdawad ei ole. Kui need ostetud naesed usuwad, et see 
ostu paberiraha kulla wastu wahetataw on, siis on nad suu- 
res eksituses. Sarnase mehe armastusel ei wöi mingit kulla- 
wäärtust olla: tema on ja jääb wale-paberirahaks, mille läbi 
loodus inimese, iseäranis naese kaastegewust oma eesmärgiks 
kätte saabz

Seesugune armastus tunneb ainult woodite öhku, kust 
ta ostetud ehk warastatud löbu otsib. Laialisema ilma öhku 
ei ole ta ilmaski hinganud, öhku, mis Päikese kües wirwendab 
ja tormi käes wäriseb; öhku, kust uuenduse järele igatsew elu 
läbi woolab, terwe igawduse aimamine ja önneihaldus äset 
on, mida mööda üks rahwapölw teife järele körgemale töuseb, 
tundmata eesmärgi Poole. Üht öhku, mis jöuudusi möötmata 
körgusesse töstab ja neid löpmata awarusesse laiali laotalu 
kauge ilma awaruse öhku, kus weel metsikus ja toorus paiguti 
mässawad, kus mees ja naene oma igawesi wöitlusi wöitlewad 
ja nende igawesed hallikad kannatawad, hallikad, milledest juba 
Lukrez teadis, et dualismus (kaks jöudu, mis wahetpidamata 
üks teise wastu töötawad, aga milledest üks ilma teiseta ole- 
mas olla ei saa) nende algushallikas on.

Aga et ainult üksus seda hallikat sulguda wöib, seda ei 
teadnud waremad ajad.

Kirjanduses töstetakse kord woodi-öhust, kord ilma awa
ruse öhust kaebtusi sugutungi wägewuse üle (Tolstoi, Moupas- 
santi, Gunnari, Heibergi, Strindbergi, Heidenstami j. t. poolt.)

Aga kölbluse-kirjades leitakse waewalt aimugi inimese elu 
metsikuse wäljalt. Nemad näitawad oma teadmatust oma pii- 
rita kitsameele läbi ülesse, mis terwet inimesesugu puutuwat 
küsimust — gümnastika ja suplemise wahele kinnipanna tahab! 
Selle wäikefe silmaringi anist on „waba armastuse" ebakölblus 
seesama, mis ostetawa armastuse oma. Nemad ei aima, et 
waba armastus niisama kui abielugi hulka kölbtuse ja eba- 
kölbluse kraadisi oma sisse mahutab, wooruslise^ nullpunktist 
körgemal, mille Pääl suurem jagu waba ühendusi ja abielusi 
äset on, temast körgemale töustes ja madalamale wajudes.
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Waba ehk seaduslise abielu, mis koledaks kättemaksu himu- 
liseks ja tapjaks wöib saada, ja armastuse wahel, mis kül enese 
elu ohwerdada wöib, aga ei ialgi armastatud inimese elu, on 
päratu suur wahe. Nöndanimetatud „erim^s (kuri-
teod kirgede möjul) nöuawad neidsama pehmendusi, mida nälja 
töttu toimepandud wargustele osaks saada lastakse — fest et 
mölemad kuritegewused köige tugewamatest elunöuetest wälja 
wörsusiwad. Aga elu körgemale jöudmise waatepunktist nähtakse 
siiski suurt wahet waba armastuse wahel, mis usaldaw, julge, 
ohwrimeelne, truu on, ja teise armastuse wahel, mis köiki neid 
inimese ülemaid omadusi tarwitamata jätab. Niisamasugune 
suur wahe on wiletsa tühisuse wiljata armuelu nälja ja selle 
kire wahel, mis inimesele uut loomise jöudu annab. Esimesel 
juhtel on kirel tormis lipu-, teisel aga purje osa.

Kunstniku were iseäraldus awaldab ennast sagedaste armu- 
walla uuenduste nöudmises. Kuna aga üks selletöttu oma 
jöudu ja terwist karastab, lähab teine kehwemaks ja inetumaks. 
Göthe oli esimeste liigist, niisama ka George Sand. Nende 
laadilistel iseloomudel on otsasaamata uuenduse jöud. Nemad 
wöiwad mitu korda armastada, ilma et nende armujöud wä- 
heneks. Nende hinged wöiwad, nagu löuna wulkanimaade 
aasad, järgimööda mitu löikust anda, ilma et nad wäljakur- 
natud oleksiwad. Aga inimeste waimline mullapind ja kliima 
ei ole üleüldiselt mitte niisugune. Ja isegi niisugused Olympia 
jumalad ja jumalannad aimawad, et armastus nendegi eest 
üht warjatud saladust peidab. Göthe, kes saatust Palus. et ta 
ühes teises elus kordki armastada wöiks, Pidi armastusest 
wähem arusaanud olema, kui Dante, kellele imeline ilmutus 
osaks saada lasti, mida ta imelistel sönadel kirjeldab:

Tee oma südametundmise järele.
George Sand kes jumalaid suurema armuleegi pärast 

appi hüüdis, ei olnud temast ialgi nii läbiöhutatud, nagu ta 
Apolli öde, kes oma tundmusi ilusas luulekönes awaldas, mis 
järgmiste sönadega algab:

Möistlik naene on üksi auusameelse mehe kohane.
Aga suur armastus kui ka suur waim ei wöi ialgi kohu- 

seks saada: mölemad on elu armukingitus oma wäljawali- 
tutele. Selle jaoks, kes enam kui ükskord armas- 
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tab, ei wöi mingit teist kölbluse möödupuud 
wötta, kui sellegi jaoks, kes ainult ükskord ar
mast ab: eluülendamise möötu. Kes uue armastuse 
kaudu kuiwaks jäänud hallikaid jälle wulisema, mahla raagu- 
deks jäänud oksadesse töusma, loowat elujöudu uuenema tunneb, 
kes selle töttu körgemate tundmustele, töele, tasandusele ja kalli- 
meelsusele kölbulisemaks saab, kes omas uues armastuses mitte 
ainult joowastust, Waid ka jöudu leiab, mitte ainult pühade- 
röömu, Waid ka äripäewa toitu — sellel on öigus temast kinni 
hakata. Sellewastu aga need — ja neid on suurem Hulk — 
kes iga uue armastuse läbi üleüldistest inimlikudest omadustest 
ja isiklisest jöuutundmusest waesemaks, tahtmisest nörgemaks, 
tööst ja talitusest wiletsamaks jääwad, neil ei ole elu-usu möiste 
järele mitte öigust, iseennast wäljakurnata. Armastust tun- 
takse ta wiljast. Miski töendus ei ole tösisem, kui et „mingit 
kohalikku kölbluse-surma (demoralisatsiom) olemas ei ole." Jni- 
mene, kes köiges töös ja tegewuses terwe ja auus on, kes omas 
ettewötetes kindlaks ja suureks jääb, see on suuremalt osalt ka 
sugulikult kölbline oma südametunnistuse järele — kuigi mitte 
igakord ainuabielu usu järele. Kes aga omas muus elus ja 
tegewuses tuulepüks on, see on seda ka wististe armuwallas, 
olgu ta kombed ainu- ehk paljuabielused. Ja sellepärast on 
puudulisem, kellegi üleüldist kölblust tema sugumoraali järele 
otsustada, kui tema sugulikku kölblust ta üleüldise wooruslise 
seisukorra järele. Ega kül seegi mööt päris wigata ei ole, 
fest on inimesi, kes sügawas armastuses oma loomu körgusele 
jöuawad, aga omas muus üleüldises olemises säält kaugele 
jääwad. Sellewastu ei läha aga teistel ialgi korda, oma 
armuelu enese muude isikliste omaduste körgusele tösta. Aga 
elujuhtumiste peenemaid osasi tähele pannes wöib wiimast 
möötu esimese wastu nii arwata, nagu aptegi kaalu wana turu- 
kaalu wastu. Wöib sagedaste ette tulla, et ühe inimese tege- 
wused ehk omadused teatawal möttel suuremad ehk wähemad 
on, kui see inimene ise, aga tuhandel korral ühe wastu on 
tema armastus tema sisemise enesega üks ja seesama. Nii suur 
ehk wäike, nii rikas ehk waene, nii puhas ehk ropp kui ta 
selles on, nii leitakse teda ka teistes suurtes elu oludes. Selle
pärast ei ole inimese hulgast tundemärkidest mingi muu 
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kindlam, kui: „ma ütlen fülle, mis sa wäärt oled, kui sa 
mulle ütled, kuidas sa armastanud oled."

-i- -t
*

Ehk kül elu-usu tunnistaja Tolstoi sugumoraali (kölblust) 
wäga ebakölbliseks tuunistab, tunneb ta siiski, et sel üks puhtam 
ja teine wähema puhtusega idu wöib olla.

Esimene tärkab nende juures elule, kes nii kangesti kirgede 
all on kannatanud, et nad nüüd teistele, nende rahu Pärast, 
nöuu annawad, neid wäljakihutada. Ka nende juures, kes 
alles esimeses kewades seisawad, kus elu weel uinub ja loodus 
wälispidi sügise wärwisi kannab.

Teine aga sigineb nende juures, kellel terwe eluaeg sügise 
on, fest et nad närtsinult ilmale tuliwad - nende naeste ja 
meeste juures, keda kaswatuse nöuete wastu kodust wälja kisti, 
kes kurjustele ja kirgedele ohwriks langesiwad, kes weel maa- 
päälse elu äivina Oommeäia, ehk taewaliku lustmängu juurde 
armuwalda ehitawad, aga mitte nii, nagu Dante: Pörgu, pu- 
hastuse-tule ja taewa ehituskunstlises korralduses, mis tegelas- 
tele kindla osa, ruumi ja aja kätte määrab, Waid ühes näite- 
mängus, kus köik kolm seisust läbisegi kokkutormawad nagu 
mässawad laened. — Aga olgu suguelu pölgajad elust tüdi- 
nenud ehk elu wööraslapsed, sigimata ehk walmimata, kuiwa- 
tatud ehk mürgitud, — isikliselt nende eneste wastu wöib enam 
ehk wähem Pehmust ülesnäidata, aga nende kölblusejutlus tuleb, 
nagu wäärtuseta asi kunagi, ärawisata.

Samasugune otsus kölbab ka neile, kes sugulist Proble
ms, ehk senini otsustamata küsimust, lühidelt ja kergelt selle 
nöudmisega wastawad, et isikule wabadust piaks antama, tule- 
wast sugust hoolimata.

Need wiimsed seawad sugulise ihalduse waigistamise öigust 
nälja waigistamise öiguse körwale. Esimesed aga lükkawad 
selle wördluse körwale, fest et inimesed eluaegset sugulist karskust 
pidades terwlses elada wöiwad. Selle asemel wördlewad nad 
armu-kirge Leiste kirgedega, nagu mängu ja joomisega, millede 
wastu üleüldine arwamine kasinust soowitab ja millest tahtmise 
jöud alati jagu saab.
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Mölemad aga otsustawad seda küsimust Päälsikaudselt. 
Looduse elu päätingimisi, kultura liikuwaid jöuudusi, armastust 
ja nälga läbisegi wörrelda, see rikub terwe problema ära. 
Armastuse kui ka nälja sundisi wöib teatawa määrani maha 
röhuda: mölemates wöib määratud piirini jöuda. Aga ka 
mölemaid wajadusi Piab öigel wiisil rahustama, kui iuimene 
ja inimese sugu elama piab ja elu mötet kaswamise läbi täita 
tahetakse. Näljakunstnikud on armastuse wallas niisama tühi- 
sed elu kosutamise tingimises, nagu nad seda mujalgi on.

Ristiusu öpetuse möjul on harjutud sugulist Puhtust muust 
elupuhtusest lahus pidama, nii et Puhtuse ega wabaduse nöud- 
jad selle pääle ei mötlegi, et nälga sellepärast kustutakse, et 
ise elada, ja enese idu selleks edasi-istutatakse, et tulew-pölw 
elada wöiks. See teeb waga-wooruslaste töenduse, nagu ei 
teeks suguline karskus kellelegi kahju, niisama päälsikaudseks, 
nagu Pöhjuseta arwamisegi, et sugulist ihaldust sellesama öigu- 
sega waigistada tohib, nagu nälgagi.

Sest kui keegi inimene ilma söögita jäetakse, siis kannatab 
ta elu selle all. Aga wöetakse temalt ta idu edasi- 
istutamise öigus ära, siis kannatab selle all 
selle sugu elu, keda ta oleks wöinud sünnitada. 
Kui inimene ennast surnuks sööb, siis kannatab tema üksinda 
selle all; kui aga sugutungi koratuma elu läbi 
kurjaste tarwitatakse, kannatab selle läbi 
tulew sugu.

Praegune komblvseta elu sünnitab inimesesugu organis- 
muse werekihwtitamist. Praegune ühiskondlik kombluse kor- 
raldus aga näljutab seda organismust. Arwamata Hulk muidu 
tublisi mehi ja naesi Piawad Rootsi luuletajaga kaebama:

„Tuhandate aastasadade wanused were jöuu-sädemed kus- 
tuwad minus!"

Ja see ei ole mitte üksnes kaebtus muutmata saatuse 
wastu, Waid ka kibeduse tundmus, et sarnaseid kannatusi waja 
ei oleks.

Pole siis waja küsidagi, kas see elule edendamiseks ehk 
rikkumiseks on, kui inimene oma tungi, tulewale sugule elu 
anda, maha röhub. Aga iga üksiku kui ka terwe ini- 
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mesesugu eluküsimuseks on: kuidas, mi spür ast 
ja missugusel möödul kasinust tuleb pidada?

Kui noorpölw kasinalt elab, kuni ta täielisele walmidu- 
sele on jöudnud, siis on see üksikult igaühele kui ka üleüldi- 
selt terwele inimesesugule kosutuseks. Jnimesesugu töuseb, kui 
kidur sugu sigitamata jääb. Aga iga üksiku kui ka terwe 
sugu wäärtus wajub, kui walminul, tublil noorpölwel wöi- 
malus puudub, järeltulewat sugu ilma muretseda ja kaswatada.

Kosumise-seaduse madalamal astmel on näljutamisel kui 
ka munga-elul kübenleke kaunistawat tagajärge. Inimene on 
pikkamisi öppinud, wähema toiduga läbi saama, kui toidu 
wäärtust parandama ja tema tarwitamist korraldama. Tema 
teab nüüd, et toidu wäärtus tema maitsest tuleb, kuna hal- 
waste walmistatud toit oma ülesannet ka halwaste täidab. 
Tema teab ka, et organismust mitte üksinda iga wanaduse 
ehk iga tegewuse jaoks kokkuseatud korraldusega toita ei saa, 
Waid et tarwiline täismööt tarwilist wajadust rahustab. Elu 
on näitanud, et liigne nappus niisama kahjulik on, kui liigne 
üleliigstlski ja et selle järele igaühe isiklik wajadus kindlaste 
müärata wöib, kas sellest toidust kullalt saab ja kas ta kasu- 
toowalt möjub. Toiduküsimuses käib see teadmine muidugi 
ees, kui wöimalus, kas inimestel üleüldiselt wöimalik on, tema 
järele elada, Sugutungi asjus oleme meie aga tasakaalu ära- 
tundmises weel kaugel, ja weel kaugemal oleme selle wajaduse 
waigistamises nälja ja üleliigsuse wahel, öige tasakaalu kätte- 
saamises, nagu seda meie Ohtumaa rahwaste elu kujutab.

Oli ju loomulik, et Luther paastumise ja munga-pölwe 
ära kaotas. Mölemad ilmutawad hommikumaalaste igatsust, 
aatelisele, soowidest wabale seisukorrale jöuda; mölemaid oli 
germanlaste kaswatamiseks waja. Aga kahjuks ei jöudnud 
Luther oma wabastusetööd täiusele wiia^ ei jöudnud wanaaja 
usku, inimesesugu jumaliku oleku sisse, loomuliku oleku ees- 
öigusesse üleswötta, kuna ta inimese loomude pühitsemist loo- 
must enesest wäljaspool otsis. Keegi on Lutheri julgust, et 
tema mungana ühe nonniga abielusse astus, palju rohkem 
wäärt arwanud, kui köike ta öpetust. See on tösi. Filippo 
Lippi tegi muidugi sedasama. Ilm sai selle läbi toredaid 
madonnasi (pühaneitsisi) ja ka Filippino Lippi. Aga ei kloostri-

3



34

Wend Filippo, ega ka teised wandemurdjad mungad ei muutnud 
kombeid ümber: seda tegi ainult Luther, kes oma teoga enesele 
Jumalast ja loodusest antud öiguse eest wäljaastus.

Olewiku ülesandeks on, seda looduse öiguse-nöudmist edasi 
awitada.

Aga loodus on niisama wäha wigata kui täielik, niisama 
möistlik kui möistmata, niisama otstarbe kohane kui otstarbe 
wastane — fest et ta köik on. Teda wöib kultura teel 
ümbermuuta -- kaunistada ehk ärarikkuda, — ja sellepärast 
wöib looduse öiguse-nöudmine inimese öigust, loodust 
sihikindlalt' täiendada, tähendada, nii et see ühel 
teatawal sihil oma enese eesmärki ikka täielikumalt kätte saab. 
Ehk teiste sönadega: et need wajadused, mida loodus ühes 
inimesega ja inimese sisse loonud on, inimese läbi ikka kau- 
nimal ja kasulikumal kombel rahustatud saawad. Aga armas- 
tawa looduse kulturat, tema kölblist pöhjusseadust ei saa mitte 
mönesuguste jumalikude käskude ehk möistuse atmete piirides 
kätte. Seda on tal ainult tema enese saladus- 
rikkalises täiusele igatsemises, mis körgemale 
töustes tungi kireks, kirge armastuse ks körgen- 
danud on, ja mis nüüd armastust ikka suure- 
maks armastuseks körgendada püüab.

On inimesi, kes arwawad, et armastus ainult siis omas 
täies ilus ilmub, kui tal ta looduse poolt antud ülesandega, 
sugusigitamisega, ühendust ei ole.

Aga igaüks teab, et iga täienemine esialgusele olukorrale 
palju mitmemguseid lisandusi külge liidab. Ja selles asjas 
wöib armastus köigeparemaks töendajaks olla. Armastus on, 
nagu juba üteldud, uheks suureks, wägewaks waimliseks wöi- 
muks saanud, ta on waimujöuudude kuju, millega mingit teist 
tegewusejöudu kultura wäljal wörrelda ei saa ja tema tegewus 
on sääl niisama tähtjas, kui nöndanimetatud loodusegi wäljal. 
Niisama, nagu nüüd kunstnikul luba on, oma töösi nönda 
kujutada, öpetlasel, oma uurimisi nönda ajada, nagu nad ise 
hääks arwawad, piab ka armastusele eesöigust lubama, oma 
loomise-jöudu nii tarwitada, et see ühel ehk teisel sihil löpuks 
kokkuwöetult köiksusele kasuks tuleks. ' ''
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Selle waate järele ei wöi siis ütelust, et armastus tema 
enese jaoks olla, mitte nii möista, et ta sigiduseta tohils 
jääda. Tema piab elu andma, kui ka igakord mitte uutele 
olewustele, siis ometi uutele wäärtustele; tema Piab armas
tajaid rikastama ja nende kaudu ka terwet inimesesugu. Nagu 
igal Pool, nii ka on elu sisse uskuw, kölblust kaswataw töde 
önneloowa elu sees. Ja „waba armastuse" teatawate wor- 
mide wastu on köigeraskemaks kaebtuseks see, et ta önnetu 
armastus on! Sest önnetumat ei olegi, kui sigiduseta armastus.

Inimese unustamise-wöim on suurem kui öppimise-wöim. 
Kui see mitte nii ei oleks, siis ei oleks waja, ikka ja alati 
meelde tuletada, et iga apostli-salga seas üks Juudas peidus 
on, ja et töde ainult ta jüngrid tema waenlaste kätte äraanda 
saawad. Siis ei möeldaks mitte selle Pääle, et iga uuenduse 
juures omad märatsejad on, kes uuenduste ihaldajaid heidu- 
tawad, nii et need kirwe kül juure külgi panewad, aga esi- 
mese hoobi järele juba seisma jääwad; siis ei imeldataks 
mitte, et kewadine suur-wesi ainult jääd, Waid ka maad 
minema kisub!

Aga inimesed ei taha meeles Pidada. Sellepärast piab 
neile jällegi meeldetuletama, et uue kölbluse eest wöitlew ikka 
suuremaks kaswaw salk oma pikalisest järelwäest ja tulisest 
eelwäest selle kindla teadmisega lahku lähab: et armastus 
sellesama seaduse all elab, nagu iga teinegi 
looduse jöud, nimelt, ennast köiksusest lahutama- 
talt, omaköigekörgemalewäärtusele töusta wöib.

Iah, armastus, mille algushallikas sugutung on, Piab 
igast hingeliigutusest sügawamine inimese suguga ühenduses 
olema. Ja elu näitab, et ta oma elujöudu mitte alalhoida 
ja kaswatada ei saa, kui tal sellega ühendust ei ole, kui ta 
kas andes ehk wöttes inimsuse olukorrasse ei puutu. Selle 
järele jääb wääramata töeks, et armastus, kui teda inimsusest 
lahutatakse, nälga sureb.

Aga köitew side wöib mitmesugustest eietest kuetud olla; 
andmine wöib ennast mitmel wiisil awaldada. Kord kaswab ' 
sügawast tundmusest suur, kurb saatus wälja, mis inimsuse 
silmad nende sügawuste kohta awab, mis temas olemas on. 
Teine kord loob ta nii suure önne, et see önnelikude ümber 
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walguse - wiiruna teistelegi silma paistab. Paljudel kordadel 
kujuneb armastus waimliseks suurriigiks, kasutoowaks ühiselu 
tegewuseks; rohkematel juhtedel kujutab ta täielikumat inimeste- 
Paari ja sünnitab uusi inimesi, kes täielikumad on, kui nende 
eelminewad.

Need armastajad Paarid aga, kes oma ühendatud elu ehk 
surma järele mingit uut elu elama ei jätnud: kes edasikestwa 
inimesesugu kuldredelil mingiks Pulgaks ei olnud; kelledel üks- 
teise wastu ainult elajalik löbuihaldus oli, kuid tahtmine 
puudus, ennast tulewa sugu hääks ohwerdada — need oliwad 
kölbluseta, fest et nende armastus elule mitte kaswamiseks ei 
olnud. Oli see armastus siis lühike ja päälsikaudne, ehk elu- 
aja pikkune ja seadusel Pühitsetud, üksköik, tema ei teinud koos- 
elawa Paari elu mingil wiisil rikkamaks, inimesesugu rikasta- 
misest ei maksa rääkidagi.

Kui armastuse kölbliseks aluseks elu Paranemise-järge 
arwata, siis, nagu juba esiotsa ütlesime, on wöimata esialgu- 
liselt otsustada, kas waba ehk siotud armastus, murtud ehk 
edasipeetud abielu, wabatahtline lastetaks jäämine ehk laste- 
wanemateks saamine kölblisem ehk kölblusetam on. Sest 
igas üksikus juhtumises on tahtmine möödu- 
andwaks juhiks ja elujuhtumiste ja iseloomude 
kujunemine wöib tahtmise ehk walimise sünd- 
suse üle otsustada.

Muidugi on inimesed sagedaste jöuetumamad kordasaatma, 
kui ettewötma. Kui nad siis wann kölbluse möisteid selgitada 
jöuawad, ei jöua nad weel ammugi uusi luua. Mönegi Wale- 
möiste muudab elu ootamata kombel teisiti. Kuid Pöhjus- 
möttelikult on tagajärjed ikka niisugused, nagu Pöhjus oli. 
Name, kes enesearmastuse töttu emakssaamist kardab, on ka 
armukesena suuremalt osalt ilma örnuseta; abikaasa, kes ennast 
abielust lahti kisub, enne kui ta katsunud on, selle elu önne- 
wöimalusi kätte püüda, rikub wististe uues elu-ühenduses 
neid wöimalusi selsamal wiisil. Mingi elukord ei saa parem 
olla, kui need inimesed on, kes temas tegewad on. See seadus 
on nii köikumata kindel, et kölbluse kohtu möistmist julgesti 
aja hooleks jätta wöib. See ei tähenda mitte, et armastust 
rohkem kui mönda muud eluawaldust inimeste wäärtuse-hinda- 
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mise otsuste alt wabastada tuleks, Waid see tähendab, et see 
eksiteel on, kes kahe inimese ühendamise wor- 
misi selle ühendamise tagajärgedest tähtsa- 
maks Piab. Siin on- wana ja une kölbluse teede lahku- 
minek. Esimese teed määrab kahtlus inimlise looduse jöuu- 
hallikate wastu, teile teed — usk nende sisse; esimese kahtlus 
sünnitab üksikute kohustust, ühiselu seaduste alla ennast heitma; 
teise usk saadab wabadusele, ise omale ühiselu kohustusi wa- 
lima. Jnimliku looduse jöuetuse Pöhjusel ja ühiselu tugewuse 
eest hoolitsemisel nöuawad seltskondade tued, et iga üksik ini
mene seltskondliste eesmürkide kasuks piaks elama, ühte osa 
omast wabadusest, mis ta ehk muidu kurjaste wöiks pruukida, 
käest ära andma. Jnimliku looduse rikkuse Pöhjusel ja täie- 
nemisele kosumise hoolitsemisel nöuawad uuenduste püüdjad 
igale üksikule öigust, enese walimise järele oma ar- 
mastusega köiksust teenida ja ise enese wastu- 
tamise all oma armastuse wabadust tarwitada.

Kelle waade mitte nende kergete laastukeste pääle seisma 
ei jää, mis ajawooluga edasi söidawad ja sinna ärauppuwad, 
saab peagi aru, et uus kölblus oma körwalwooluste töttu ikka 
sügawamaks lähab.

-r- -r-
4-

Ristiusulik kölblus kaswab inimlikust loodusest, kui ühest 
määratud, aga weel mitte kulturliselt walmis saauud olewusest 
wälja, ühest waimuks ja kehaks jaotatud inimese olewusest. 
Waim on jumalikust hallikast pärit, aga ta on langenud ja 
piab teda jälle ülestöstetama, usuöpetuse poolt ettemääratud 
kulturlise Harimise läbi, mille eesmärgiks on, et inimesesugu 
usu läbi antud Paleust, Kristust, kätte saaks.

Siis on weel üks teine kölblus, mis inimese loomu sün- 
dimisel-päritud häädusi ja inimeste ühesarnadust pöhjendab ehk 
pöhjendas. See pöhjendamine wiis hariduse töusmise aja- 
järgul püüdmisele, ühiselulist hääd kaekäiku edendada ja kin- 
nitas usku, et sarnadus, wabadus ja wennastus juba nüüd 
käepärast olewa inimeste wahel olemas Piab olema.



38

Selle wastu wötab uus kölblus niihästi humanismust, 
ehk inimese armastust, lln ka evolutsionismust, edumeelsust 
enesesse wastu. Teda määrab üksuse usuöpetus keha ja waimu, 
kui üheainuma olewuse kahe kuju sisse, aga ka edumeelsuse 
töendus, et inimese waimline ja kehaline olewus ei langenud 
ega ka täieline ei ole, kül aga täienemisele harimiseks kölbuline 
on: et ta haritaw on, fest et ta kül määratud, 
aga weel täielikultwalmis ei ole. Omakasu püüdew 
kui ka kristlik inimese-armastus nägi „kulturat," „edasijöud- 
mist" ja „täienemist" inimese ainelistes ja mitte - ainelistes 
abihallikates ainult iseenese sees- ja wäljaspool. Aga edu- 
meelsus (evolutsionismus) teab, et see köik ainult ettewalmistus 
täienemisele on olnud, mis, nönda ütelda, esiotsa ainult 
katsewiisil wöetud inimese aineid (materjali) pa- 
randama ja kaunistama pidi.

Meie praegune „loodus" tähendab ainult, mis selles 
kaswamise ajajärgus hinge- ja kehateadusliselt tarwis on, et 
me' kui inimesed ühel teatawal ajal, teaiawal sugul ja tea- 
tawa rahwuse liikmetena elada wöime. Meie „loodus" oli 
kord karwadega kaetud, nagu ta nüüd alasti on. Naeste- 
wargus oli kord niisama „loomulik," nagu nüüd kosimine. 
Missugustest uutest muudatustest inimesesugu läbikäima piab; 
missugused tänini aimamata kahjud ja wöitlused inimsuse or
ganide ja meelte, sündsuste ja hingeomaduste juures ettetulla 
wöiwad — see on tulewiku saladus. Aga mida enam ini
mesesugu kindlusele jöuab, et ta ise oma täienemises kaasa 
awitama piab, seda tarwilikumaks saab sihikindlus. Piab 
teadma, missugusi takistusi äratörjuda, missugusi teesi kinni- 
panna, missugustele ohwritele allaheita tuleb.

Uus kölblus seisab küsides mitmel Pöllul, — töö-, kuri- 
tegewuse-, kaswatuse-, aga köige esiti suguelu pöllul. Selle 
wälja pääl ei wöta ta enesele käskusi mitte Sinai mäelt ega 
Galilea maalt wastu; siin nagu igalpoolgi, wöib edumeelsus 
ainult edasikestwat eluteadust ilmutustena wastu 
wötta. Edumeelsus ei lükka ajaluolisi eluteadusi mitte ümber, 
ei Pölga kristlikult inimesearmastawat kulturat — kui seda 
üleüldse wöimalik olekski ümberlükata, mis inimesesugu wereks 
ja hingeks on saanud! Aga ta näeb meie seljataga olewas 
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ajaluolises kultura käigus üksteisega wöitlewate mötete ja taht- 
rniste lahinguwälja, kus sihikindel Plaan niisama puudub, 
nagu metsrahwaste söjapidamiseski. Alles siis, kui inimesesugu 
oma eesmärkisi ja abinöuusi walib — ja kui ta lähemaks ees- 
märgiks ta enese körgemale töusmine köigis asjus on, mis teda 
inimsuseks tunnistab —alles siis, kui ta köiki oma teisi wöitusi 
ehk kaotusi sellel määral möötma hakkab, kui palju nad teda 
ta körgemale töusmises awitawad ehk takistawad, — siis jöuab 
ta oma sündimise eesöiguse töttu päritud öige Paiga Pääle. 
Siis töukab ta selle ära, mis takistab, ja walib selle, 
mis tema wöitlust ta inimsuse seisuko ha kind- 
lustamiseks ja üliinimsuseks töusmiseks edasi 
awitab.

Meie seisame ühe kultura ajajärgu algul, mis mitte enam, 
nagu endine, püälsekaudne ei ole, Waid sügawamale tungiw 
saab olema; ajajärk, mille kultura mitte enam üksnes inimeste 
läbi, Waid inimestest enestest sünnitatakse. Senisaadik on ühis- 
konna tegelased inimese-materjali ees seisnud, nagu kord noor 
Michel Angelo seisis, silmis wihapisarad, kui temalt nöuti, et ta 
Medici aia ehteks lumest toreda kuju pidi wormima. Alles 
uuel ajajärgul ei sunnita kultura suuri kujuraidujaid enam 
lumest wormima, Waid siis wöiwad nad marmorist kujustada.

Üksiku inimese ja terwe sugu öige wahekord on armastuse 
wallas niisama tühtis, kui isiku enese ja terwe seltskonna wahe
kord töö wäljal. Töö olud ülendawad ehk alandawad prae- 
guse ehk tulewa aja inimeste wäärtust. Seesama seadus — 
kuid weel körgemal määral - maksab ka armastuse olude 
kohta. Kuidas kummagile juhtele löpulikka Piirisi Pannakse, 
seda ei wöi meie praegu weel teada. Kül süttib juba siin ja 
sääl möni üksik walguse-täheke pölema ja hakkab teed näitama. 
Aga senikaua, kui neid tähekesi ikka weel lüg wäha on, wöib 
inimsus ainult käsikaudu kabades ja komistades seda sihti 
mööda minna, mida mööda ta kord täielikus päewawalguses 
rändama saab.

Paljud, kes suglllist kölblust edumeelsuse (evolutsionis- 
muse) waatepilnktist silmitsewad, ei ole ialgi järeluurinud, kas 
ainuabielu — söna täielikumas möttes — ka töesti köige- 
parem abinöuu inimsuse edenemiseks on. Need edumeelsed ühi- 
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newad hukkamöistwa otsuse andmises kristlikkude aadete ase- 
mikkudega „praeguse aja kombluseta elu" kohta, mida sugude 
wahekord mitmel teel ilmutada, nagu: ühinemistega wäljas- 
Pool abielu, arwurikaste lahutustega. lastewanemateks saamise 
pölgamisega, ja sellega, et naesterahwad, kes metzel ei ole, 
tohiwad mestele ema-öigust nöutada.

Teised edumeelsed arwawad, et see köik sisemist wabadust 
kuulutab, mis armastusele mitte üksnes inimesesugu edasikest- 
wuse kohta tähendust ei anna, Waid ka tema edenemise kohta. 
Nemad hakkawad tegewa, kaswawa elu tahtmisega Praegu maks- 
wuses olewate kölbluse pöhjusmötete ja perekonna-öiguse wastu. 
Wöitluse enese Pöhjus ei ole mitte uus; uus on ainult edu- 
mötetest tuetatud julgus, armastust körgemaks tunnistada, kui 
ühiselu seadlusi, tulewiku kombeid körgemaks hinnata, kui mi- 
newiku omasi.

Aastasadade jooksul on armastus järeljätmata päälekäi- 
mistel seltskondlise elu käest enam ja enam ruumi nöutanud. 
Wähemaks ja ikka wahemaks jääb nende arw, kes enestel öiguse 
arwawad olema, endid Leiste armastuse asjusse segada; ikka 
wähemal ja wähemal möödul lasewad inimesed mestele ette- 
kujutata, et nende armunöuuded üksikult ehk üheskoos siis rahus- 
tatud saawad, kui aga kombluse seaduslised kohused täidetud 
saawad, sellel wäljal, kus loodus nöuude waigistamise juurde 
weel ihalduse on lisanud, ja kus kultura, mida enam ta edenes, 
seda kindlamine armu-önne ja sugunöuuete tahtmise täitmist kokku 
on sidunud.

Uus kölblus teab, et kultura ainult siis laialt ja kestwalt 
looduse üle wöimust saab wötta, kui ta körgemaid önnetund- 
musi nende eessihtidega ühendab, kellede kättesaamiseks elukare- 
dustega tegemist tuleb teha. Elu-usk, mis sugusigituse ülesannet 
isiklise armu-önnega ühendab, nöuab ka wiimase käest seda 
ohwrit, mis esimesel tarwis on. Aga ta ei suurenda neid nöuu- 
deid enam wagawooruslise puhtusenöudmisega, mis sugusigita- 
mise ülesande kohta tähtsuseta on. Selle usu tunnistajad tahawad 
üksiku inimese sugulist tundmusi ja tegewusi armastuse läbi 
määrata, fest et nad usuwad, et iga üksiku inimese önn 
köi gesuuremaks tingimiseks inimsuse elupara- 
nemiseks on.
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Nemad tahawad maad önne järele nälgiwatega täita, fest 
et nad teadwad, et maapäälne elu oma sügawamat tahtmist 
ainult sel teel täita saab, nimelt — aga koguni uues möttes — 
igaweseaja mimest kujutada.

Söna, mis armastuse läbi lihaks ja wereks sai ja meie 
seas elab, on köigist köige sügawam: „Rööm on täius."

Kui meie selles Spinoza sönas elumötte körgemat ilmu- 
tust näeme, awaneb meie pilk ka elusolemise kohta. Meie saame 
aru, et täielikum „rahwasugu" söna köigetäielisemas möttes 
elusse-armastatud piab saama. Aga see sünnib alles 
siis, kui armastus usuöpetuseks on saanud, elukartuse, mitte 
jumalakartuse, körgemaks awalduseks töusnud; kui eluwagadus 
ebausu ja umbusu minema on kihutanud, mis armastust weel 
tagakiusawad. Kui jumalate wanema körwal enam teisi juma- 
laid ei ole, küllap siis kollid, mis neis pimedates sügawustes 
pesitawad, millede kohal Jumala waim lehwitab, uue loomise 
päewa walguse möjul ärasurewad.



II.

Armastuse edenemine.

Nagu hääleköla hinge seisukorda awaldab, niisama awal- 
dab laul rahwa hinge seisukorda. Et Rootsi lauluwara pää- 
asjalikult mitte armastusega tegemist ei tee, see iseäraldus 
näitab, et keegi meie suurtest luuletajatest kuigi suur armu^ 
kangelane ei ole.

Atterbomi muinasaja ruumides kölanud armu tundeluulel 
on sugulust mölemate Rootsi tundeluuletaja Swedenborgi ja 
Almkwisti häälitsemisega, kes armastuses suurt elujöudu nä- 
giwad. Nende körwal näeme Thorildi ühelpool ja Hvasserit 
teiselpool, mölemad tösised mötlejad naesterahwa ja armastuse 
kohta. Aga keegi neist neljast - kuigi nad isekeskes lahku 
lähawad — ei jöudnud Rootsimaal armastuse kultura wäljal 
jutlustades kuigi suurt tähendust kättesaada, sarnast, mis neid 
näituseks Daani Kierkegaardi körwal lubaks seista. Oma suure 
waimu mäemehe loomuse töttu töi see lühikesest kihlaajast 
warandusi ette, mis „abielu ilumaitselise wäärtuse" kuuluta- 
miseks tühjendamata kullaaukudeks on saanud. Temaga ühel 
ajal ilmutas Christian Winther omas lauludes „Ainukesele" 
Peaaegu köigeilusamate sönadega terwes ilmakirjanduses armas
tuse ütsuse tunnet.
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Jsegi Rootsi köigesuuremad naiskirjanikud — proua Lenn- 
gren, Friederike Bremer ja Selma Lagerlöf — ei ole armu- 
tundmuses sügawamale jöudnud. Ja meie tuudeluuletajate 
luuldes ilmub enesetundmusline armastus igatsusena ehk wöi- 
malusena; paistab kaugelt nagu päikese kiir ehk walk, wöi 
üksik kauge tähekene.

Ja praeguseaja kirjanikude kirjadest paistab möni üksik 
iseäraldus selle ühe töenduse wastu, mis üleüldiselt töeks jääb: 
et Rootsi luuletajate meelest armastus kewadine ilus unenägu 
ehk löbusa kodutunde mähe soojus on' siis Weel eneseohwer- 
damise waikne tuluke ehk were Palaw leek, üks osa elust, ja 
ainult arwaste elu-elu, tösise elu tösine elu. Olgu siin pöh- 
juseks mis tahes — kerge meel, külm süda, laijemad tund- 
mused ehk kuiwem hing kui leiste Germania sugu rahwastel, 
tösi on aga, et tuline kustumata kirg, mis elu önnerikkaks ja 
walurikkaks teeb, mis keskpunktiks kujuneb, mille ümber isik- 
line elu liigub, mis ta jöuudusi körgendab ja köikide ta ilmas 
olemise aimete waimliseks ühendajaks on, et niisugune armas
tus tundmata ja — kuigi ta juhtub ettetulema - raskelt 
arusaadaw möiste Rootsi mötteilmale on. Jgaüks teab, et 
kord neid, kes töendasiwad, et maakera päikese ümber käib ja 
päike mitte maakera ümber, lollikesteks söimati ehk ketseritena 
tagakiusati. Samal kombel tulewad Rootsi luuletajad ja möt- 
lejad — ja nendega ühes paljud, kes midagi ei luuleta ja 
midagi ei mötle — igale ühele wastu, kes töendab, et ihaldus 
armastuse ümber keerleb, aga mitte armastus ihalduse ümber.

Nagu rootslased teistest Germania sugu rahwastest ar
mastuse tundmustes taha on jäänud, niisama on köik german- 
lased selles asjas körgemal seiswast Romania suguharust maha 
jäänud. Lutheri abielu-öpetusele ilmus Gallia munga Rabe
lais poolt, kes Lutheriga ühel ajal elas, wastiktükk, milles 
löbusat nöuu anti, uueaja kloostrid jalale seada, kus igal 
mungal oma nonn seltsiliseks oleks, ja et neid armupaarisi 
aastase proowiaja järele jälle lahutada wöiks, — see oli plaan, 
mis inimeste kaswatust öige armu tundmisele kül wist Palju 
köwerama tee Pääle ei oleks wiinud, kui Lutheri abielu-öpetus 
seda tegi?! Mingi asi ei ole wühem tösi, kui ütelus, et usu- 
puhastus olla armastusest ja naesterahwast lugupidamist löst- 
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nud. Tema Löstis kül abielu seisust wallalisest pölwest üle- 
maks, aga ta ei ülendanud uaese tähendust abielu tarwis. 
Juba keskajas auustas romanlaue oma naest sel kombel, nagu 
see germanlasele weel tänapäew arusaamata on. Ja kui see 
auustamine ühtepidi romanlase weres olewa Venuse jumalda- 
mise kujul ilmus, siis awaldas ta teistpidi Maria jumalda- 
mise möjul temas sügawat auukartust naesterahwaliku püha- 
duse, tema emaarmastuse kohta. Weel praegugi ei auustada 
Prantsusemaal naesterahwast mitte ta eluaastade, Waid ta 
omaduste järele. Mitte ainult emad ei jumalda sääl oma 
poegi, Waid need jumaldawad ka oma emasi. Aga ka mitte 
üksi ema, Waid tema körwal weel iga örnatundeline wanem 
naesterahwas leiab seltskonnas kui ka perekonnas igas wana- 
duses meeste poolt tähelepanemist. Keskmise seisuse mehenaene 
on — muidugi oma laste töttu, — sarnase tösidusega, nagu 
see germanlaste keskmisel seisusel tundmata, oma mehe elukut- 
selises ametis kaastegew. Prantsuse ja Italia perekonnaelu 
on südamlik, fest romanlase meeleolul ei ole germanlaste suu- 
relise meele ja iselaadi kujutawaid köweraid jooni ja löikawaid 
wärwisi. Mitte hinge jöud, Waid loomu külmus teeb german- 
last armastuse asjus löunamaalasest wähem osawötlikuks, ja 
pöhja- ja löunamaalaste armukombete mitmekesiduses paistab 
esimeste seast enam hoolimataust, kui tähelepanekut naeste- 
rahwa wastu wälja.

Köike seda ülemalnimetatud olukorda öiglaselt töeks tun- 
nistades, ei wöi aga selle wastu puhtasüdamliselt germanlaste 
püüdmist, armastust ja abielu üksteisest mitte lahutada, auus
tada. Gallia rahwa waimu iseäralduses seisab püüdmine, neid 
lahus pidada. Gallialane on tugew oma mötteid järjekind- 
lalt korraldama, kuid sellega ka neid wastikoludeks jaotama. 
Germanlase tugewus ilmutab aga ennast üksuse igatsuses. See 
teeb teda mötete söölumise wastaseks, kuid elus ühenduse Poole 
püüdjaks. Seesama sügaw enesetunne, mida protestandi usu- 
öpetus elule hüüdis, on Germania rahwaste seas püüdnud, 
armastust ja usku üksiku inimese eraasjaks ja abielu armas- 
tusega üheks tunnistada. Sugukonna poolt kokkuseatud ehk 
möistuse Pääle pohjendatud abielud on pöhjapoolsetes maades 
haritud rahwakihtides weel vlemas, kuigi juba löpukorral, kuna 
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Romania rahwaste seas sarnasel kombel abielusse astumine 
üleüldiselt reegliks on, ehk kül nendegi seas juba wäljawötteid 
leidub. Aga suuremalt osalt waigistab prantslane oma armu- 
tunnet wabas ühinemises oma armsamaga enne abielu ehk 
abielu ajal altkäe. Ja Prantsuse abielu naene näitab köige- 
selgemine ülesse, kui wöimatu see töendamine on, et „naene 
armastada oma laste isa ikka," — see köige kardetawam köi- 
gist waleöpetustest, mis naest abielusse ja abielust abielu-rik- 
kumisele saadawad. Shakespeare meelest oli abikaasa ja armu- 
kene üks ja seesama ja ka mujal Jnglise kirjanduses kujunewad 
köige kaunimal kombel germanlaste armuüksuse tunded. Sest 
saadik, kui keskaja minne-laulud waikisiwad, köneleb Lutheri 
öpetuse walitsuse alune Pöhja-Saksa kirjandus „liha himust." 
Naesi auustatakse sellel möödul, kuidas nad oma elukutset 
lastesünnitajatena ja majaemadena täidawad. Kloostrielu ja 
mungapölwe löpetamine toob siiski seda tulu kaasa, et waim- 
lised jöuud, mis ennemalk ühes isiku surmaga kustusiwad, 
nüüd edasi istutatakse. Ja arwatawaste ei jäta kül keegi kan- 
gemat igatsust suurema ja puhtama armastuse läbi oma poe- 
gade ja tütarde kaudu järele, kui just niisugused, kes endisel ajal 
köigi oma aadetega kloostri müüride wahele oleksiwad pögenenud.

Rootsi kirjanikude seas on köige päält H. CH. Norden- 
slhcht, kellel mitte üksnes iseenesel sügawad tundmused ei ole, 
waid julgust küllalt on, oma wabadust ja Haridust tarwitada, 
et neid tundmusi awaldada ja oma aegsetele kaasnaestele seda- 
sama öigust nöuda. Jgatahes on ta meie maa esimene „nais- 
kangelane": Päris uueaja waim, see on, läbi ja läbi isikline, 
ainult hinge läbi elustatud inimene; täis usulikka tundmusi 
omas wabas mötlemises, täts kirgesi omas tundmustes looduse 
ja kultura kohta; omas armuwallas köige hinge ja köikide 
meeltega armastaw, suures armastuses elades ja sinna surres, 

Saksamaal astub 18. aastasaja möjukam luuletaja Gott
sched naese öiguste eest kultura wäljal üles; Amerikas näita
wad naesed suures wabastuse-söjas oma ühisuse - tunnet üles; 
ja ühes hilisemas wöitluses, neegriorjuse wastu, hakkas sääl 
naesteliikumine pääle.

Prantsusemaal wöib 18. aastasada suurema öigusega, kui 
kusagil mujal „naeste aastasajaks" nimetada. Seltsi-saalid 
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saiwad köigi aadete tulepunktideks; köigesuuremad meeste wai- 
mud kirjutasiwad naeste auuks, ja need kujunesiwad elektri- 
patareideks, kust ajamötted igale Poole sütitawaid sädemeid 
laiali pildusiwad. Nönda töusis ka Prantsnse mass naeste 
kaastegewusel. Sel ajal kirjntas Olympe de Gouges oma 
„Naese öiguste seletuse" wastuseks kirjatöö „Jnimlikkude öi- 
guste seletuse" püäle. On juba uuema aja waim, mis meile 
Mary Wollstonecrasti 1792 aastal ilmunud kirjatööst

ot' löe Kitz-Iits of (naesterahwaste inim-
likkude öiguste tagasi tulekust) wastu lehwib, niisama kui ka 
selsamal aastal ilmunud Hipeli kirjatööst „Naesterahwa ko- 
danlise elukorra paranemisest," ja kohe selle kannul ilmunud 
Rootsi mötleja Thorildi kirjast „Naeste sugu looduslise kör- 
guse üle." Need on kolm tähtsat ajamärki, mis terwe ühesar- 
naduse eeskawa ilmutasiwad: samasugust hariduse öigust, te- 
gewust, seaduse andmises osasaamist naesele nagu mehelgi on, 
ja ühesarnadust seaduse ees ja abielus.

Üksikult wabastatud naesed ei olnud mingi uudis enam: 
Greekamaal leidus iseseiswaid naesi nii sagedalt, et neid juba 
naljamängudes järelkujutama hakati: Romas oli juba naesi, 
kes enestele ise päätoidust teenisiwad; keskajal ei awaldanud 
nütte üksnes kuulus Rootsi naesterahwas Birgitta, Waid weel 
möni teine naene, olgu kas kloostri eestseisjanna ehk möni 
riigiwalitsejanna, iseseiswat, önnistuserikast tegewust. Niihästi 
wanaaeg kui ka keskaeg ja kunstide kosumise ajajärk (16. aas- 
tasajast Paale) toowad hulga naisöpetlasi, naisarstisi ja nais- 
kunstnikka ette. Aga alles suure mässu aastasajast Püäle lei- 
takse naeste eneste ja üksikute meeste juurest sihikindlat 
püüdmist, naesterahwa öigust ja Haridust tösta.

Ja igalpool, kus see püüdmine sügawamale tungis, ühines 
tema juurde tahtmine, naese seisukohta armastuses ja abielus 
ümberkujutada.

Rootsimaal aga julgesiwad waewalt tosina osa naesi H. 
CH. NordenfLychti ehk Thorildi hingeleegist südet wötta, kuna 
tuhanded proua Lenngreni kitsameelse „Nöuu minu armsatell 
tütardele" järel käisiwad. Naesclik nürimeelsus ja möttelagedus 
ja möistuse-abielud leidsiwad sääl weel terwelt Pool aastasada 
luulelist hääkskütmist! Ja mis ilusad naestehinged selle üle- 
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üldise arwamise röhumise all kannatama pidiwad, seda on 
Friederike Bremeri elulugu, tema ülestunnistused nii pöruta- 
walt kirjeldanud, et sellest ühestainsast dokumendist küllalt 
oleks, terwe endise aja ühesarnasusele püüdmist tuetada. Aga 
kahjuks jäi armastuse jumal Friederike Bremerile „tundmata 
jumalaks." Ja nii ei töusnud tema suur wöitlemine naeste
rahwa kodaniku öiguse ja inimliku wäärtuse Pärast mitte 
naesteküsimuse südameni. See oli üks mees, nimega Almkwist, 
kes meile ütelda julges, et Lutheri seadusline abielu naese öigus- 
tele niisama liiga teha, kui armastuse öigustele, — ja ta sai 
selles wöitluses hukka, mis weel Praegugi pooleli on.

-i
*

See on laialine, aga Wale arwamine, et ainuabielu 
olla armastuse sünnitanud. See sigineb juba elajategi juures 
ja näitab ennast sääl, nagu inimeste ilmaski, ainuabielust 
lahus.

Inimeste ühiselus on ainuabielu algust omanduse-öiguse 
oludest, usulistest möistetest, riiklisest kasupüüdest otsida, 
aga mitte armastuse wäljawalimise tähenduse äratundmisest. 
Armastus on aga koguni selle wastu löpmata wöitlusi ainu
abielu wastu pidanud, ja sellepärast on ekslik arwata, nagu 
oleks ta oma körgema tähenduse ainult ainuabielu kaudu 
kätte saanud. Armastus ei ole abielus eneses mitte sugugi 
körgemale möistele jöudnud, kui ta wäljaspool abielugi on.

Kuna wastiktöendustest hoolimata ikka weel ristiusu tä- 
hendust inimliku armastuse edenemises köige tähtsamaks peetakse, 
ei wöeta tema kaudset tähendust, sugulise armastuse edenemises, 
weel küllalt arwustuse alla. Töesti aga leidub maailma awa- 
ruses, Jslandist Jaapanini, laulusi ja lugusi, mis hiilgawat 
tunnistust armastuse wäe kohta inimeste südametes igal ajal 
ja igas usutunistuses annawad. Kui sugutundel oli inimese 
hingeelus senikaua alam tähendus, kuni ristiusk tuli ja tun- 
nistas, et naeselgi hing on, mida äralunastada wöib, ehk Leiste 
sönadega, et tal enesetundmus on, mis sügawusi ilmutab. Pääle 
selle nöudis ristiusu öpetus naeselt rohkem woorusi, kui mehelt 
ja ehk kül Kristus ise naese, armastuse ja perekonna-elu tähele 
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panemata jättis, sai tema kölbluse-öpetus siiski kaudsel teel 
naesest lugupidamise töstjaks. Üksiku inimese hingewäürtuse suu- 
renemine ristiusu läbi wastuseks tema kodanlise wäärtuse 
töusmisele paganuse pöhjusmöttel — oli üks neist körwal- 
wooludest, mis keskajal armastust elujöuks tunnistasiwad.

Wanal ajal oli abielu seltskondlise elu kohustuseks, söbrus 
aga hingede ühtesulawuse wabaks awaldajaks. Kui naene meest 
lähemalt tundma oli öppinud ja temast lugupidama hakkanud, 
alles siis wöis isikline armastus elule töusta. Aga need möjud, 
millede all inimsuse hinged kaswawad, on nii saladuslised, et 
juba wanal ajal nooruse ilutsemised hingede ühtesulawuse tungi 
meeste ja naeste wahel elnsse löiwad; et katholigi wooruse- 
öpetuse möjul mahasurutud hingeline, meeltewangitsew armu- 
tunne ülestöusma hakkas.

Uus arusaamine armasrusest, kui körgemast hinge-seisukor- 
rast, oli ristisödade ajal juba nii kindel, et seda aega ka Prant- 
suse armukohtu-ajaks nimetatakse. Naesterahwas, rüütel ja 
laulja, igaüks kujutab armutundmust ikka sügawauial ja Pee- 
nemal kombel, mun seas ka selle kaebtusega, et teda wöimatu 
olla abieluga ühendada!

Uurijad on näitanud, kuidas luuletustega peenendatud 
armuawaldused körgemate rahwakihtide suguelu kombedega kokku 
käiwad, sest saadik, kui monogamia, ehk ainuabielu, seaduseks, 
aga polügamia, ehk abielu mitmega, kombeks oli. See armu- 
tundmuste kaheks jagamine on ühest küljest nii peensaid ja 
körgeid, testest küljest aga nn tooreid ja madalaid ilmutusi 
awaldanud, et neil kumbagil awaldusel nende pagana rahwaste 
ehk rahwaliikide elus, kus sarnast jagaruist ei tuntud, nende 
kohalist wastiktükki ei leitud, kui sääl suguline walimise-wa- 
badus walitses.

Ja see on loomulik. Sest snguelul on sääl ta Paradiisi 
aegne ilmsüütans alles, igast körgemast teadusest segamata 
loomulik esialgsus (animoliteet). Alles pikema haridusekäigu 
järele wöib seda ilmsüütust körgemal astmel jälle kätte saada. 
Tee sinna lähab läbi osadeks jaotamise, mis ka tundmuste 
Wäljal tegewuse osade jootamist ühes Loob.

Keskaeg jöudis ainult armastust abielust üralahutada. 
Seda töendawad suuremao armulaulud ja ormusaatused. Luule 
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ilmas on Tristan ja Isolde, eluilmas aga Abelard ja Heloise 
selleaegse päälehakkawad nueaja suurernad tüüpused, kes löpuks 
inimlikude tundmuste, kui ka inimlikude mötete eluöiguse nöud- 
misele wiiwad. Need elus ja surmas ühendatud armastajad 
on keskaja köige körgemad eeskujud wabast armastusest, mis 
ise omale seadusi kirjutab ja muid seadusi ümber lükkab; sellest 
suurest armastusest, mis suurte hingede igawtuse tundmus on, 
wäikeste hingede ühepäewalise igatsuse wastu.

Scholastika, ehk koolitarkus, kuna ta oma hooleks wöe- 
tud hingedeuurimisel ikka sügawamale jöuab. mhstika, ehk 
meeltele arusaamata sügawuste uurimine, kuna ta oma Ju- 
mala hooleks antud hingeelu ikka suuremale peensusele wiib, 
walwawad teadmata kombel öli armastuse Punastesse ja usu 
walgetesse leekidesse. See armastuse „uus elu" leegib luule 
tules pölema, mille köigesuuremaks tulekeeleks suremata luule- 
taja Dante sai. See elu elas Romania rahwastes ärawalitud 
hingedes edasi. Plato uueltsündinud öpetus peenendas kesk
aja armutundeid inimese ilusamate omaduste täiendamise abi- 
nöuudeks. Ja nii wabaneb armastajate öigus seltskondliste 
kombete kütketest.

Tähelepanna tuleb, et keskaja armulugudes, kui ka kuns
tide kosumise ajajärgu öuelugudes ja 16. aastasaja waimu- 
mängudes, naestele mitte üksnes sedama öigust tundmuste 
kohta ei antud, mis meestelgi, Waid ka sedasama wabadust, 
oma hingeliste annete tarwitamiseks. Sest armastuse sügawa
male jöudmine seisab sala ehk awalikult naese hingeelu suure- 
nemisega ühenduses ja ühes sellega ka mehe omawäärtuse kör- 
genemise tundmusega. Kuna naene temale esiotsa ainult 
„teiseks suguks", ainult löbumaitse riistaks oli, töuseb ta 
nüüd tema walitsejannaks, kui tema armastusel löpuotsuslik 
tahtmine ühe naese kohta on, keda ta ainult allaheitliku tee- 
nistuse töttu kättewöita jöuab. Jgakord, kui naene armastuse 
juhtimist wastu wötab, saab mehe armastus kaunimaks. 
Shakespeare kaudu awaneb nüsuguse hingede kultura käigu 
terwe summa. Köik tema ilusamad naeste-kujustused on sel- 
samal möödul karsked, nagu nad allaheitlikud on, aga nad 
on ühes sellega selsamal möödul waimliselt rikkad ja wälja- 
walitud isikud. Sellepärast wöiwad nad oma selge waate
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töttu omas tegewustes kindlaste otsustada. Ja ehk kül Shakes
peare, nagu iga teinegi suur luuletaja, oma naesi rohkem soo- 
wide Wallast, kui tösisest elust wöttis; ehk kül paremad 
Italia hariduse edenemise ajajärgu kirjanikud omad eluteadused 
rohkem Boccacio kui Pertraca käest laenasiwad, siis näitab 
elu, iseäranis Romania rahwaste elu, kui ka nende parem 
kirjandus, siiski ikka suuremaid ja kaunimeelsemaid armasta
jaid paarisi ja armastuse ohwrisi, kuni selle aastasajani, kus 
meestesugust möttetargad naestelt armusaatuse ärarööwisiwad 
ja armastust kord löbusaks, kord koledaks maitse asjaks kujutadi.

Armastus oli romania-epikurlaste kombekorratuse läbi 
niisama alandatud, kui germania-lutherlaste komblusegi läbi, 
kus Rousseau tuli ja armastust, niisama nagu enne teda 
Racine ja Manon Lescaut, üheks suureks, saatusi määrawaks 
kireks tunnistas, milles inimesed, nagu waha tule käes, sulama 
hakkawad.

Mis tema armastuse hääks tegi, oli seesama, mis ta 
hinge ja meeltegi hääks oleks teinud, kui ta selleaegsete löhna- 
ölidest ja wahaküündlate öhust täidetud ilukambrite ust ilusal 
suwe ööl oleks awanud ja elusigitawa maa, öitsewa haljuse 
ja tähtis taewawölwi wahemist wabat öhku sissewoolada oleks 
lasknud.

Aga Rousseau ei läinud oma mötete Päült enam kauge- 
male, neile järgnewate mötete juurde.- et ainult armastus 
abielu aluseks ja pöhjendajaks piab olema; et ainult naese- 
liku enesetundmuse kaswamine armastust sügawamaks teeb. 
Jsegi Göthe, kes Rousseau kannul selle hiilgawat teed mööda 
edasi sammus, kuna ta armastuse, kui wälimise tunde sugu- 
luse saladuslise saatuse jöuu püäle tähendas, nägi armu önne 
enam naeselikus loomuses kui selle täiusele jöudmises olewat. 
Prantsuse mässu aeg wenitas Rousseau mötteid laiemale: ta 
tegi abielu kodanliseks, lahutamise tee wabaks, aga ta ei 
andnud naesele mitte wälimise öigust ja ei jätnud selle öiguse 
kaudset teedki järele, mis naesel ennemalt oli olnud. Köik 
Rousseau ja mässuaja möjul kujunenud waimud on omas 
kirjades kui ka elus armastuse eesöigusi sügawamalt uurinud.

Üheksateistkümnendal aastasajal oliwad nagu keskajalgi, 
jällegi naesed, luuletajad ja rüütlid — need wiimafed sotsia- 
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listliste täiusele - püüdjate nime all —, kes asjaajamise oma 
kätte wötsiwad. Saksamaal astus Romania kool, siis noor- 
saksus etteotsa. Aga suure armastuse kuldsuulised jutlustajad 
— Chamisso oma „Naese elu ja armastusega," Rückert oma 
„Armukewadega", nii ka Grillparzer, Otto Ludwig, Hebbel — 
seisawad isepäinis. Jnglismaal Shelley, Byron, Browning 
sa teised. Norramaal Camilla Collet ja teised suured luule- 
tajad. Jbseni ja Jonas Lie läbi on Pöhjamaa Europa aru- 
saamises üheliste hingede tähtsuse kohta armastuses ja naeste
rahwa tähtsuse kohta abielus köige eesotsas sammunud. Prant- 
susemaal tunnistab emand de Stael kartmata, et kuulsus naese 
käes ainult abinöuuks on, selle abil armastust wöita; tema 
kaebtus, et elu waimurikkale naesele ta ilusama unenäo täide- 
minekut, armu önne kättesaamist abielus, ei luba, sai selle 
aastasaja lugemata hulgale kurbmängudele eesköneks. Tema 
järele tulewad St. simonistlased ja teised rahwalikud mässu- 
meelsed, aga nende köigi ees üks teine Rousseau waimu-tütar, 
kelle soontes köikide seisuste weri woolas, mis mässu aeg juba 
tapamasinate ja lahingute abil kokkuwoolata oli lasknud: 
„alama" rahwa-, kodanikkude-, aadeli- ja kuningate weri! 
Tema felget, töemeelset julgust, tema lapsepölwe usuleeki, tema 
were igatsusi, tema elujuhtumiste wulkaanlist laawat ja tuhka, 
tema hinge igatsusi ilmotsatuse järele — köike neid wiskab 
George Sand omas kaebtuses kodanliselt ja kirikliselt ülewal 
peetud abielu wastu, mis tema meelest „seadusline hädade 
kaswatamine" ja „wandel kinnitatud suguline kölwatus" oli. 
Juba ammugi enne teda oliwad möned üksikud armastuse 
öiguste eest wöidelnud. George Sandi uus julgus oli, seda 
öigust köigile nöuda; tulisel sönal selgeks teha, et kui kaks 
mimest koos olla soowiwad, siis sidemeid waja ei ole, et neid 
kokku siduda; ja et, kui nad seda mitte ei soowi, siis wägisi 
kooshoidmine nende inimliku öiguse ja inimliku wäärtuse haa- 
wamine on.

Sellest ajast saadik on Olympi (taewa) wöitlus maa Pääl. 
Ja sest saadik püüawad köik „ühiselu tuetajad" ta leekisi kus- 
tutada aga „ühiselu löhkujad" neid heledamalt Pölema kihutada.

Armastus, mida George Sand ise asjata nende teede päält 
otsis, kust ta haawatud ja mönikord ka mustaks saanud jal- 
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gadega tagasi tuli; armastus, mille all Rahel kannatas ja nul
lest ta elas, mille järele suur Norra naesterahwas kaebaL ja 
mida E. B. Browning töeks teeb — see on armastus, mille 
Llle ka uue aja naesterahwas und näeb.

George Sand nägi armastuse wabaduses naesterahwa kü- 
simuse keskpunkti. Nagu tema, nii wöitleb ka uuemaaja naeste
rahwa küsimus wabalt mötlemise öiguse eest autoriteedi kum- 
mardamise-usu wastu igas eluwallas; inimsuse ja rahumötete 
ühistunne söjaliku isamaa-armastuse wastu' ühiseluline uuelt 
kujunemine makswas olewate seltskondlise olude wastu.

Amerika-Pöhja-Jnglise naesteliikumine - mille köige täie- 
lisem tunniskiri i854 aastal ilmunud John Stuart Milli 
kirjatöö „Naese orjapölwe üle" on — on kokkuwötlikult ar
mastuse-, usu- ja ühiselulised wabastamised tähelepanemata 
jätnud ja ainult naese kodanliste öiguste eest wäljaastunud. 
Uus armastus on nii, iseäranis pöhjamaadel, osalt wabas- 
tuse liikumiste juhtide hoolimatuse, osalt nende pölgtuse all 
kannatades ise omale teed teinud.

Ja ka meeste pilkamine ja pölgtus teritab naeste nöud- 
mist uue armastuse järele. Neil pöhjustel, milledele kord Scho
penhauer ja Hartmann möttetarkuslise kuju andsiwad, töendawad 
nad: et hingeline armastus olla looduse pettepilt ja ainusline 
armastus, mida naene Mehelt igatseb, ohwrid nöuda, mis mehe 
kehalist ja hingelist loodust ärarikkuda.

Pilkamistest ja pölgtustest hoolimata ei ole uuemaaja 
naesed siiski järele jätnud, oma unenägude armastust kuuluta- 
mast — mis luuletajategi unistus on.

Tuhandate aastade jooksul on luulekirjandus armastust 
möistatuslise ja kurwa wäena kirjeldanud. Aga kui keegi liht- 
könes sedasama ütleb ja pääle selle weel juurde lisab, et elu 
ilma kirgedeta läge ja waene olla, siis nimetatakse seda kom- 
bekorratuseks! Aastasada aastasaja järele näitab luulekirjanduses 
armastuse ühinemist. Aga kui keegi lihtkönes lihtsalt ja öieti 
ütleb, et armastus üheks ikka körgemale töuswaks tundmuseks 
wöib saada, siis nimetatakse seda loriks! Sest luulekirjandust 
Prohweti-kirjaks pidada, nagu minewik seda tegi, ei tule täna- 
Päew enam kellegi meelde.
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Uus armastus on alles seesama mehe ja naese loodusest 
määratud ihaldus üksteise järele, et oma sugu edasi sigitada. 
Ta on ikka weel seesama Püüdja inimese soow, ühe seltsilise 
abil enese, kui ka teise töö waewa kergitada. Aga selle ar
mastuse igawesest seadusest, sellest abielu wanaaegsest Pöhjusest 
on üks teine igatsus weel kangemaks saanud. See ei tueta 
ennast mitte sugusigitamise pääle. See on inimese sugu ük- 
sinda-tundmuses idanenud, üksinda-tundmuses, mis ikka suure- 
maks lähab, mida isesugusem üks hing on. See on igatsus 
inimese hinge järele, kes meie hinge üksinda-tundmuse Walust 
päästaks, Walust, mida ennemalt rahu Jumalas waigistas, 
nüüd aga rahu enesesarnase juures otsib, ühe hinge juures, 
kes isegi igatsusest walutawate silmadega samasugust troosti 
otsib. Ühe hinge juures, kellele armastus wäge imetegemiseks 
annab, meie hinge wöörusetundmusest maa pääl ära lunastada 
„ niisama, nagu ta isegi meie hinge läbi äralunastatud faab. 
Ühe hinge juures, kelle soojuse käes meie hing katted maha- 
pillutab, mis ilma külmus tale pääle ajas, ja kelle omaks ta 
ennast oma saladustega ja iludustega awalikult ja häbenemata 
annab. Dehmel on seda imet kahe kustumata ria sisse kokku 
wötnud:

„Armastus on elu wabastus
Ilma fögedusest, enda hinge wandest."

Sellest on mönigi enne meie aega aru saanud. Üks neist 
oli Eugene Delacroix, kes omas Päewaraamatus sellest piinast 
köneles, et ta igale oma söbrale ainult seda nägu näidata 
tohib, millest teine aru saab, nii et ta igaühe wastu isesugune 
pidi olema, ilma et teda ialgi oleks öieti möistetud: üks löp- 
mata kannatamine, mille wastu ta ainult ühte abi teadis: 
ühte leida, kelle tundmused tema omade kohased oleksiwad.

See ära tundmine on juba Paljude juures maad wötnud 
ja hakkab ikka laiemalt oma möju inimeste hingede kohta 
awaldama.

Aga ikkagi weel piawad armu tungid, mis teatawatest 
armu wajadustest Palju all Pool seisawad, mimest oma wöimu 
all. Armastuse möiste kultura seisab aga palju körgemal, kui 
armastuse loomusunnid. Ja nönda töusewad meie päewil 
igalpool armu elutingimiste kokkupörkamised.
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Sinna juurde tuleb weel, et uueaja inimese Pingule kistud 
tundmused ikka rohkem tarwitsewad warjukatteid, kunstlikult 
ilustatud waleriideid enestele pääle tömmata. Katet on häda- 
pärast waja, fest keegi ei jöuaks sarnast elu wäljakannatada, 
kni iga silmapilk halwaste siotud ehk alles lahtiseid haawu 
Leiste juures näeks ja igatühte oma haawadesse puudutada 
laseks. Inimese elusolemine kaotaks Pääle saatuste ja hingede 
aimatud ja aimamata saladuste weel Paljugi omast huwitusest. 
Aga warjawad katted raskendawad ka ikka armastuse püüdmist, 
wälimusest läbitungida. Sellepärast tuleb ärkawal armastusel 
kohe algul warjukatte körwale kiskumises wöidelda ja katsuda, 
kas mitte tiheda raudriide jakude wahelt läbitungida ei saaks.

Aga need katsed lähawad mönikord nurja ja elu jääb 
jälle saatuse hoolde, mis juba mööda oleks wöinud olla, kuna 
ikka enam inimesi üksikuses selle üle käsa ringutawad, mida 
oodeti, aga ei tulnud. Siis tunneb inimene sügawamalt kui 
enne, et elu tale seda ei annud, mida tal öigus oleks Lemalt 
nöuda olnud, kui armastus tema kohta ainult kaisutust tä- 
hendas. Ikka rohkem inimesi saawad aru, et armastus wai- 
mude üksteisesse wajumine on, kus meie waim teises oma- 
sarnases seisupaiga leiab, ilma et ta oma wabadust kaotaks; 
südamete ühinemine, misläbi rahutused wastastikku waikine- 
wad; tasane kuulatamine, mis meie rääkimata ja sönadeta 
soowisi möistab; silmapaari selge waade, mis meie paremates 
wöimalustes juba täiusi leiab; käte üksteisele wastutulek, 
nullest meie soowime, et nad weel meie surmatunnil meie 
omadest kinni piaksiwad!

Kui hingedel önsusi on, mis meelte tundmusi jaotawad 
ja meeltel röömusi, mis hingest kaunistawad, siis ei tunta 
himu ega söbrust. Mölemad on ühe uue tundmuse sisse ära- 
sulanud, mis nende kumbagiga sarnastamata on, nagu öhk 
oma üksikute osadega. Lämmastik ei ole öhk, hapnik ka mitte. 
Meeltetundmused ei ole armastus; poolehoidmine ka mitte. 
Ühendatult on nad aga eluöhk ja armastus. Kui üksikud 
osad öigest arwust suuremad ehk wäiksemad on, lähab armastus 
— nagu öhkki — liig paksuks ehk liig öredaks. Aga nagu 
laialises öhupiiris hapniku ja lämmastiku wahemine osade- 
mööt (proportsion) ilma kahju tegemata mitmesugune wöib 
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olla, niisama wöiwad ka armastuse üksikud osad olla. Hin- 
gede sugulus on armastuses köige kestwam, aga mitte ainu- 
kene wäärtasi; elujoowastaw armastus on isegi köigesuuremast 
söbrusest ühe mere läbi lahutatud, mis sügaw on, nagu 
muinasjutulise Jndia ja elutösise Amerika wahemmegi. Aga 
ierwe eluaeg wiimases wiibida ei kaalu mitte üht ainukestki 
esimeses äraelatud päewa üles.

Suur armastus töuseb ainult siis elule, kui teistsugu 
olewuse järele ihaldamine igatsusega ühe hinge järele, mis 
täiesti meie oma hinge sarnane on, kokku sulab. Just kui 
tuli, lähab ta seda puhtamaks, mida palawam ta on, ja lähab 
ihalduse leegist sel möödul lahku, nagu walgelt Helendaw höög 
sulatamise ahjus Punasest, suitsewast törwalondi tulest, mida 
rongikäikudel uulitsaid mööda ümberkantakse.

-jc S

Ikka körgemale töusew poolehoidmise tähtsus hingeelu 
kohta ilmutab ennast nüüd naesteilmas söbrusest lugupida- 
misena, niihästi söbrusest naeste eneste wahel, kui ka armas
tuses. Ühest sugust inimeste keskel asuw kirgline auustamine, 
kas oma wanuse ehk enesest wanema wastu, on niihästi nae- 
sele kui ka mehele armastuse ilusaks koidupunaks, mis aga 
ikka päikese töusu järele kahwatuks muutub. Aga täielist isik- 
list söbrust on naeste kui ka meeste keskel wäga harwa leida, 
ja ta ei ole weel armastuse sarnane. Need, kes söbrusest oma 
elu täienemist ootawad, ei jöua sellel wäljal midagi kindlamat 
kätte saada, kuid armastuses wöiwad nad eksi teele sattuda, 
kuna nad selle tundmuste kohta tuimaks ehk waeseks jääwad. 
Ka endiste aja naesed kandsiwad söbruse eest hoolt. Aga nad 
ei tarwitanud teda mitte armastuse asemikuks. Oleksiwad nad 
seda tösiselt teinud, siis oleks talwe külmus terwe ilma üle 
walitsema hakkanud. Edasi jöudmise tee on, armastuselt köike 
seda nöuda, mis söbrus annab — ja weel löpmata palju 
rohkem! Rikkalik tundmuste wahetamine töö- ja uurimise selt- 
siliste wahel walmistab armastuse kolmandat kosumise-järku 
ette, isiklist kokkusündiwust. Nii on suur armastus muidugi 
igal ajal olemas olnud. Uudiseks on ainult, et nüüd ikka 
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rohkem hingest seda wajadust taganöuawad; et fuure, Puhta 
armastuse wöimalus suurele hulgale selgeks on saanud, mitte 
üksnes wähadele wäljawalitutele. Nagu armastuse wöimu 
kaswamise suurust selle järele mööta wöib, et perekonna nöuu 
järele pöhjendatud a-ielusse astumised harwemaks jüäwad, et 
noortele inimestele walimise wabadust lubatakse, et rahakosi- 
mine üleüldise pilkamise alla langeb, nii wöib ka teise, nii- 
sama tähtsa ilmuwuse töusmise jöudu mööta, mida praegu 
weel „uuemaaja kölbluseks" nimetatakse. On öieti üeldud, et 
armastus, nagu ta on, see suur hingeeluline töde, nullest mitte 
hoolimatalt ei tohi mööda minna, omas praeguses, mitme- 
kordses, peenendatud seisukorras köikide inimlikkude tegewuste 
edastjöudmise kohta otsust ilmutab: ilutunde ja tundmuste 
wöitu toore jöuu üle; mehe ja naese wahemiste olukordade 
ümbermuutumist, milleks majanduslised, hingeilulised ja usu- 
lised aated tegewad on olnud; kaswawat igatsust stsemise ja 
wälimise iluduse järele, sugukonna kaunistamise tahtmist ja 
weel teist pöhjust. Aga nende seas ei ole köigetähtsamat weel 
nimetatud, milles möni weelgi ärarikkumise ajamärki arwab 
nägewat, mis aga päriselt edenemise märk on, ja mille pääl 
wastikolude (dualismuse) löpulik ärakaotamine pöhjeneb: möle- 
mate sugude ühesärnaseks tegemine.

Niikaua, kui mees ja naene omas sugulistes wajadustes 
teine teist moodu on, nagu sagedaste näha, jääb armastus 
nende wahel „igaweseks wöitlemiseks," nagu teda luule- ja 
möttemehed kirjeldawad, kes ainult küesolewat aega näewad, 
ilma et neil usku oleks armastuse edenemise sisse ehk armas- 
tusele inimeste kaswatamise sisse. Sest edumeelsuse ajajärgu 
keskpaigas elades, ei tunne inimesed endid mitte edumeelsed 
olema. See aga, kes seda tunneb, arwab kindlaste, et „iga- 
wene wöitlemine" kord rahutegemisele jöuab.

Need Praegu nimetatud kaksipidi mötlejad naeratawad 
kahetähendusliselt, kui naeste söbrusest ehk naese peenendatud 
tundmuslisest hingede kokkuköla nöudwast armastusest räägr- 
takse. Alles siis, kui armuke ehk naene, kelle sügawam olewus 
mehele arusaamataks jäi, mehe maha jätab, siis märkab see, 
et olewus, keda ta arwas täitsa önnelikuks teinud olewat, 
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tundmusliseltki weel rahustatud ei olnud — sest et hing tund- 
mustelt midagi ei saanud, ega neile midagi ei andw-d.

Niisugused, muidu sagedaste hästi haritud mehed, kelle 
kohta see käib, on enamiste keskmises wanaduses. Nendega 
wörreldes on noorernate rneeste armuigatsus niisama peene- 
tundeline, niisama kokkuköla igatsew, nagu naestelgi, kuna aga 
mehel wäga harwalt sarnast tasakaalu hinge ja meelte wahel 
on, mille täiusele temaialine naene ammugi jöudnud on. Et 
naesed nüüd ülestunnistada julgewad, et neil armu hing on; 
et naene mehelt tundmusi nöuab ja see temalt mötlemist — 
see on praeguse aja suur önnemark. Uuemaaja peenetunde- 
lised noored mehed kannatawad niisama nagu nende öedki selle 
all, et neid ainult kui sugu, aga mitte kui enesetundlist isikut 
armastatakse. Nad armastawad naesterahwalikku iseäralsust, 
nagu ta on, ja nöuawad temale liikumise wabadust, kuna 
nende isad seda eneste iseäralsuse wormide sisse kokkutuupida 
Püüdsiwad.

Ühesarnasuse puudus ongi pöhjuseks, et praeguse aja 
noorukene naene praeguse aja meest mönikord nagu mönda 
imelist, teinekord nagu metsikut, kord nagu haiget, kord nagu 
kurwameelset looma waatleb — sest et mehe armastus naese 
unenägudes igatsetud elupuhtuse, ehk mees ise ta ihaldatud 
paleuse kohane ei ole. See palens kujuneb rahwaste, aegade 
ja ühiseluliste lugude järele: „hääst Perekonnast" Saksa neiu 
tohtis oma Paleust Schillerist ja kürasseri-leitenandist kokku 
seada; Jnglisemaa öpetaja tütar — Tennysonist ja isand 
Chamberlainist; Prantsuse „uueaja naene" tohtis oma aateks 
Maupassanti ja Jauresst pidada. Aga üks tundemärk jääb 
muutmata: et „Paleusel" ehk „aatel" alati niisugused oma- 
dused koos on, mida loodus ialgi kokku ei ühenda!

Körgema kui ka madalama hariduse astme pääl on mehe 
ja naese armastuse wahel sarnadused juba suuremad kui mit- 
mekesidused. Mees ja naene saawad inimeseks, oma sugude 
iseloomu teisejärguliseks pidades. On juba inimesi, kes arwa- 
wad, et hingeelu kosumise löpupunkt sedasama pilti näitab, 
mis ihuelu tärkaminegi: nimelt, et suguidu teatawa ajajärgu 
fees isane ega emane ei ole, Waid tal mölemad wöimalused 
sees on!
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üks hingerikas noor luuletaja, Anna Schapire, tuletab 
seda meelde, mis juba Friedrich Schlegel töendas: et kuna 
wanal ajal naeselt ja mehelt suurmeelsust, rüütlilikku meelt ja 
hinge Lugewust nöuti ja neid puhtadest sugulistest omadustest 
körgemaks peeti, teeb uuem aeg naest ühekülgselt emaseks ja 
meest ühekülgselt isaseks, ja et neid liialdusi mölemalt poolt 
ärakaotama piab, kui tahetakse, et kölblus, iludus ja kokkuköla 
suguoludes äset wötab. Ja kui Aristophanes'e muinasjutu 
järele lahtilöhutud inimesest sügawamat mötet leida tahetakse, 
siis on see see, mida wagajutt Jeesuse üteluse töendab olewat: 
„Jumala riik algab siis Pääle, kui kaks jälle üheks saawad." 
Et juba Plato nende walude üle kaebas, mida „löhestamine" 
mölematele inimese-suaudele teinud, näitab armastuse algawat 
edenemist. Sest see edenemine on suguliste wastikolude köwe- 
nemisest läbi tulnud, köikide oma kirgede ja waludega. Nüüd 
alles on aeg kätte jöudnud, kunas lahutatud osa jälle suurema 
üksuse Poole tungib.

Leidub uuemaaja naeste tüüpuste kujutusi, mis neid 
meestest lahus kujutawad ja nendes iseseiswaid inimesi näewad 
- - wanaaja naeste tüüpuste otsekohesed wastandid, mis ainult 
meeste hääks ja meeste läbi elasiwad. Nende tähtsam hääle- 
kandja on „Vierges Fortes." Önneks leidub aga weel teine 
liik, kes teab, „et niipalju, kui naese hinge ja iluduse juurest, 
tema alaliste püüdmiste läbi, et inimene olla, kaduma lähab, 
niipalju kaotab selleläbi ka terwe inimese-sugu." Selle liigi 
häälekandjateks on Soomemaal „Nutid," Saksamaal „Frauen
rundschau," Austrias „Neues Frauenleben" ja weel möned 
teised ajakirjad. Tema on selbes kindel, et nais-inimsuse ja 
mees-inimsuse kokkuköla armastuses köigesuuremat önne wal- 
mistab, niisama ka köigekörgemat wäärtust ühiselulistes tege- 
Wustes, kus naene mehega koos töötada tahab.

See sugude wastikolude tasanemine lähab juba nii rutu- 
liselt edasi, et peaaegu Pöhjust oleks karta, et ta tulewikus 
armastusele kahju teeb, kui mitte hingelised wastikolud ihu- 
liste wastikolude möju all ei oleks ja kui uuemaaja mees nii
sama isikliselt ei edeneks, nagu uuemaaja naenegi.

Ja selles ongi täielise armastuse tulewiku-wöimalused. 
Jsikline edenemine on juba nii tugew, et mötleja inimene ikka 
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sagedamine sönade „mees" ja „naene" juurde piatama jääb. 
Sest mehed isekeskes ja naesed isekeskes lähawad üksteisest pea- 
aegu niisama palju lahku, kui mehed naestest ja naesed meestest. 
Ja meeste ja naeste sarnastuse läbi nörgendatud üleüldise 
armu külgetömbawuse asemele astub siis isikliste omaduste 
nöiawöim. Armastuse hingeline igatsus — ühe teise hingega 
puhtamas kokkukölas kokkusulada — ei läha mitte nörgemaks, 
Waid tugewamaks, mida isiklisem see ihade eesmärk on.

Rodin — kes, nagu iga suur prantslane, armastuse suu- 
rusest aru saab — on teda armastawa paari läbi ülendanud, 
kus mölemad, üksteise abil, täielikumateks inimesteks saiwad, 
kui kumbki üksikult saada oleks jöudnud. Rodin teeb mehe 
läbi ja läbi mehiseks, naese — läbi ja läbi naeseliseks, kuna 
mölemas kujus iga joon hingejöuks kauninenud pöhjusjöudu 
awaldab, kus armastus inimliku mehe ja inimliku naese täis- 
mööt on!

Kui elu kusagil kord niisugust ilusat nähtust Pakub, siis 
seistakse önne ees, mis kohutawalt suur on. Sest nagu maja- 
ema, kes harjunud on kokkuhoidma, ülearust Päikese paistetki 
tagasi törjuda püüab, nii laseb ka elu sagedaste surma ees- 
katte ette, kui önn wäga wöimsalt särama hakkab. Ehk ini- 
mesed ise surmawad önne oma loomusundide läbi ära, mis 
madalamatest kultura ajajärkudest nende sisse elama on jäänud.

Hingetäiuslised inimesed, iseäranis naesed, on senisaadik 
ainult ühekülgselt armastanud. Aga kui hingetäius ehk tund- 
muserikkus suguülesandega koos oma wanaaegse auususe jälle 
kätte saab, siis ei saa see wägi, mis armastuse wöimu alla 
kisub, mitte enam ebainimsuse armastuse eesöigus olema. Tar- 
kade neitside surmasüü armastuse wastu on see, et nad rumalatelt 
püüawad pölgawat nöiduwuse saladust öppida; et nad neist 
tuhandest wäiksest asjast midagi teada ei taha, mis mehe meeli 
wangistada ehk tema hingest kinnihakata wöiwad; et nad meel- 
diwuse wöimu pettuse himuga wördlewad. Kui köik naesed, 
kes armastada wöiwad, suudaksiwad Heldust külgetömbawaks, 
hingeiludust jovwastawaks teha, siis wöiks Imogen Kleopatrat 
ärawöita, Tora Pasberg —Undinet. (Waata Björnsoni „Labo
remus").
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Ikka alati ei ole külgetömbawad iludused hääd, ja hääd 
olewused igakord külgetömbawad, ja suurem Hulk — ei ole 
hääd ega külgetömbawad! Ülemineku järgul wana ja uue naese- 
meelsuse wahel on see köigetugewam, kelles Eewa, Jakonde ja 
Delila ühendatud on, see on, naene, kes meest „ülesande juurde 
saadab, aga selle otsustamisega mängib" (G. Heibergi sönad): 
naene, kes kultura wäärtusest „ainult söjariistu ehk ehteasju 
teeb" (Nietsche sönad); naene, kes „mehe surmahoobiks, mehe 
tahtmise hauaks" saab, kes armastust igaweseks „patulange- 
miseks" teeb, mille kannul „äratundmise pölastus käib, et 
wastastikku petta on saadud" (Strindbergi sönad). Seesama 
puutub ka meestesse. Enne kui mehisemad nende seast aru 
on saanud, „et mees ei tohi armastuse hingelist külge mitte 
koguni tähelepanemata jätta," on nende naesed mitte-mehiste 
meeste läbi juba ärawöidetud.

Kuna armastuse eluawaldus seadusliselt abielus algab, 
siis, seda eluawaldust tähele pannes, hakkab ikka enam ja enam 
noori neidusi oma tuska selle elu wastu awaldama. Nad ta- 
hawad armastust selkombel, nagu nad teda enestele ettekuju- 
tanud, ehk sugugi mitte. Wähem armu nöudmine, wähem 
armu and, mis mitte nende terwe, waba, isiklise elu suurune 
ei ole, -- sel Pole mingit wäärtust. Mehele, kes ainult ar- 
mastawa naese huuli ülesotsib, aga mitte ta sönu ei kuula; 
kes naese kaisutamist ihaldab, aga siis paljalt naeratab ehk 
kulmu kortsutab, kui see temale oma hinge katmata kuju näi- 
tab — niisugusel mehel ei ole selle naesele midagi anda. Tema 
armastus on ta inimlise olewuse terwet, toitwat jöudu täis; 
tema naeseliku loomuse elustaw mahl on ülewoolamisel, ja 
ta nöuab anukartust selle salramendi ees, mida La sellega 
wälja jagab.

Tema ei tahagi, et teda piaks ärawöidetama, nagu mönda 
kindlust, aga ka mitte, et teda piaks ärahirmutatama, nagu 
metslooma. Ta ei taha ka waikse madaliku-järwena oodata, 
kuni jögi tee tema fülle kätte leiab, Waid tahab ise jöena 
oma teed mööda teisele jöele wastu tötata. Kül mönigi kord 
laseb ka uueaja naene oma hinge igatsust were ehk südame 
igatsuse läbi petta. Aga ta ürkab ruttu omast ekfiunistusest 
üles, ja siis ei käi ta enam wanade kombekäskude järele, Waid 
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uue seaduse järele, mida suur Austria luuletaja Marie Eu
genik delle Grazie järgmiselt awaldab:

Ma wöitlust armastan, ja köike mis ma kannud, 
Mis minewikus omal jalge alla pannud, 
Kus Polnud kahetsust ja Wale häbi, 
Kui omandasin julge käe läbi 
Ma saaki, pärast julget wöitlust.
Nüüd ükst önnes, üksi hädaohus, 
Ma ise oma seadus, ise oma kohus, 
Ja prii, — ei kuule teie kombe - söitlust!

-r-

Meie elame hingede uuenemise ajajärgus, millel ajaluolik 
tähtsus on. Iga inimene, kellel ise hing on, tunneb ikka 
rohkem walimise-suguluse saladusliste tegewuste möju; ühen- 
dawaid ja lahutawaid tundmusi; tundmata wöimusi, iseäranis 
armuwallas; tundmusi, mida Ola Hansson - Rootsi maa- 
konnast Schoonenist, kus peenetundeline ärewus iseloomu tunde- 
märgiks on — omas „Kon.^itivs ^woroso'bj" (tundlikus ar
mastuses) kirjeldas. Neid iseäralisi örnu tundeid, neid wöbi- 
sewaid erkusi, neid waheldawaid helewusi, seda tundmuste äre- 
wust on käesolewa aja naene — kui ka mees — oma enese 
meelte tegewuse, oma enese hariduslise wöitluse tagajärgedena, 
mida eelminewatel Pölwedel ei olnud, kätte saanud. Aga uus 
warandus toob ka uusi waenusi ühes. Tundmused käiwad 
oma eneste teest mööda ja leiawad sääl külgetömbawust, kus 
hing wööraks jääb, ehk äratöukamist, kus kül süda örnust 
täis on. Senikaua, kui ihuelu- ja hingeelu- teadused sellest 
wastumeelsusest jagu ei ole saanud, ei ole meie armastuse 
problemi awamises weel kuigi kaugele jöudnud. Jgal päewal 
ja ööl on tema lugematad tuntud ja tundmata möjud tege- 
wuses ja muudawad abikaasade ja armastajate tundmusi ümber. 
Ja ehk kül meie aeg seda ikka enam äratunneb, ei möista ta 
siiski kooselu tähendusrikaste tühisuste kardetawale möjule 
wastu töötada, ega neid kasutoowateks muuta.

Ainult körgema armastuse waimuga naesed on nii örna- 
tundelised, et nad armastuses ilma tundmusteta midagi anda 
ega wötta ei suuda.
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Olewiku naesearmastus lähab wanaaegsest lahku, muu seas 
ka oma enese Muse tundmise ja sellekohase tundmuste - täiuse 
möötmata täiusega mehe käest.

Aga meie hing on paiguti sügawam, Paiguti ja ajuti aga 
öhem, kui meie olcmine ja tahtmine. Selle töttu wöib juh- 
tuda, et uus armastus omas täies jöus ühes naese südames 
elab, kes oma enese armastuse suurust ei tunnegi, kuna selle- 
wastu ühe teise südames, kes seda armastust köigel oma taht- 
mise jöul soowib, wöib olla, tundmuse sügawus ehk loomu- 
sunni järele walimise-kindlus puudub.

Käesolewa-aja naesed öpiwad !öike ja tungiwad köige juurde 
ka köige peenematc mötete juurde armastuse kohta. Aga kas 
ka need armu saladuste sisse pühendatud naesed öppinud on, 
terwe hinge, köige jöuu ja köige meelega — armastama? Nende 
emadel ja wanaemadel oli - Palju madalamal armastuse aate- 
ilma astmel - ainult üks eesmärk silmade ees: oma messt 
önnelikuks teha. Sel ajal tähendas see, et abikaasa köike kandma 
ja kannatama Pidi ja midagi nöudma ei pidanud; wäsimata 
mehe elusihi hääks teenima, kuigi ta seda ei möistnud, ja tä- 
nulikult tema iseolewuse raasukesi üleskorjama, mis mehe laualt 
langesiwad, kuhu ta oma söpru pühipidama kutsunud oli. Aga 
missugust imewäärt örnust, missugust auuwäärt tasandust, 
missugust ilusat röömu möistsiwad peenetundelised ja waimli- 
selt tähtsuseta naesed sellest köigist walmistada!

Uucaja mees näeb uueaja naesest samasagust und, nagu 
see temastki. Aga kui nad üksteisi päriselt kätte saawad, on 
sagedaste tagajärjeks, et kaks haritud ja edenenud pääaju ühcs- 
koos armastust analiseeriwad, ehk tema üksikuid osasi arwus- 
tawad, ehk kaks tööwäsinud ergukawa üksteisega närust wöit
lust armastuse pärast wöitlema hakkawad. See terwe kupatus 
löpeb harilikult nii, et üks omas, köigcst haridusekäigust hoo- 
limata järele jäänud wanas Aadamas, teine omas igaweses 
Eewas rahu otsib. Aga paha südametunnistusega. Sest nad 
usuwad endid ikka weel uue cluönnc tarwis määratud olewat, 
ehk kül nende armastuse wöimalus wäike oli ja ainult armas
tuse mötted suured oliwad.

Alles siis, kui lehckuu wihm uusi möttcid küllalt ülewa- 
lanud on, ja juurte kaudu mahlana elupuu sisse on töusnud, 
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kaswab uuest armastusest suurem önn wälja, millel sellest 
süüdi ei ole, et inimesed temast suuremat und on näinud, kui 
nad ise senisaadik on olnud.

Enesetundmus on armastust sügawamaks, aga ka raske- 
maks teinud. Tema on meie eneste meelte helewusest ärata- 
tud; ta on uusi meeleolusi loonud ja, nagu ülemal üteldud, 
lugemata hulga röömu- ja nukruse-tundeid lükumisele toonud. 
Aga isikliselt äritataw tundmus ei ole weel örnaks tundmu- 
seks, mis teise, niisama tundlikuks saanud inimese hingeelu 
kohaline wöiks olla, töusnud. Et anda ja ohwerdada wöib, 
see on niisama ruttu kaswanud, nagu seegi, et wötta ja nöuda. 
Armastuse kahekordsest südametuksumisest — esimene on: enese 
„ennast" leida ja teine: iseennast ühe teise sisse ärakaotada 
- on esimene testest palju wöimsam. Alles siis, kui enese- 

otsimisesse wajunud naesed oma isiklist kätte wöideldud elu 
sisu, oma isiklist mitmekesidust, oma iseäralist hingeelu päi- 
kesepaistelise, terweöhulise rahuga wanemate aegade ohwri- 
meelse allaheitmisega ühendawad, saawad nad tugewamaks, 
kui nende aegade naesed. See on terwise mark, et mehed 
ja naesed oma kuuldusi ja mötteid selle küsimuse üle awa- 
likumalt waheldawad, kui kunagi enne; et nad enne abi- 
elusse astumist endile palju wähem ettekujutawad, kuna 
muidu Pärast a-ielusse astumist ülearused lootused kustuma 
Piawad. Ikka weel soowitakse öige sagedaste, et noortel uue- 
aja abikaasadel rohkem wanaaja andi oleks, önnenaeratu- 
sega oma armsama soowidele wastu tulla, mitte ainult oma 
eneste soowidest kinni pidada! Uueaja naene aga ei taha sil- 
mapilklise rahu Pärast Wale nägu teha. Ja tal on öigus 
omas mötlemises ja maitses, tundmuses ja tahtmises töele auu 
anda; tal on kahekordne öigus, kui ta ütleb, et köik see Wale 
ja kawalus, mis abielu „önn" endisel ajal abikaasadelt nöudis, 
meest ja naest alandas, ja et see, mis selle töttu wöideti, mingi 
tösine wöit ei olnud. Kindel on, et need hinged, keda täie- 
line awalik olek ühest ära oleks lahutanud, ialgi kokku ei sün- 
dinudki; et usaldaw julgus Lösise kokkusündsuse tundemürk on. 
Mösttlik on olewiku naese tahtmine, elu pääle oma enese sil- 
madega waadata, ja mitte mehe silmadega, nagu minewiku 
naesed waatasiwad. Aga kuigi ta wöimaluse, köike oma enese 
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silmadega näha, on alal hoidnud, — mis kül leiaksiwad ta 
armsama silmad säältsamast?

-i- q-

Wastus selle südametunnistuse küsimise Pääle teeb selle 
üle otsust, kas uueaja naene armastuse edenemist ka töesti selle 
sihi pääle juhatada suudab, kuhu tahtmine püüab. Sest ai
nult selle läbi, et ta ise töesti paremine armastab, jöuab ta 
mehe kirge inimlisemaks teha ja teda ta were pimeda wöimuse 
alt wabastada, mis mötuse mängu ja hirwe jooksu-aega ela- 
jalikult ilusaks näitemänguks, inimese armastust aga elaja- 
likuks teeb. Need, kes usuwad, et looduse terwisline tugewus 
selleläbi nörkeb, räägiwad niisama rumalaste, kui keegi, kes töen- 
dada tahaks, et mötuse kaagutamises terwem ja tugewam kunst- 
niku tung olemas on, kui see mis Beethoveni symsoniaid loonud.

Aga sest ei ole weel küllalt, et naene armastuse saatuse 
juhtimise oma kätte wötab ja eesmärgi kindlaks seab. Tema 
piab ise oma ülesande kohaselt edasi jöudma, ja mitte üksnes 
ülemal tähendatud sihil. Tema hing ei ole weel kuigi kindel 
juht meelte jaoks. Seda wähem wöib ta mehe hinge ehk meelte 
juhiks olla, milledest ta päälegi sagedaste arugi ei saa, ja 
sellepärast nobe on nende üle kohut möistma — eksituste ja 
pattude töttu kohut möistma, millede pöhjuseks ta ise sage
daste on olnud!

Uueaja naesed nöuawad mehelt puhtust. Aga kas nad 
ka aimawad kuidas nende eneste teguwiis pelgliku, kindluseta 
nooremehe ja eluteaduslise, kindla Hwöitjatüüpusega mehe kohta 
möjub? Et tal ainult esimese kohta möju on, kes wististe oma 
armupuhtuse alal hoiab, lootuses, et selle wöitluse wöidupal- 
gaks ühe naese önnest säraw naeratus saab olema, aga pärast 
näeb, kuidas see naene körgi kaastundmusega tema pääle alla 
waatab, kuna ta osawa leopardi lapilist nahka sellewastu 
imestades silmitseb? Kas kül köik noored naesed, kes sönadega 
oma jälestust mehe suguliku puhtuseta kombete kohta awal- 
dawad, ise endaid meeldiwuse puhtast, auusast röömust juhtida 
on lasknud? Kas nad ehk wahest enestele köigealatumat köi- 
kidest walemängudest lubanud ei ole: armastuse walemängu i

5
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Niikaua, kui „Puhtad" naesed inetumast kassi-mängust 
löbu tunnewad; niikaua, kui nad armukadeduse härjawöitlusest 
eneste auustamist näewad, niikaua kohendawad nad pörgulöket, 
mille ümber mehed nahkhiire-tiiwulise öösalga seas nende nöia- 
sa-atit pidvstawad. , .

On rohkem mehi olemas, keda „puhtad," kui neid, keda 
„puhtuseta" naesed eksiteele on wiinud.

Ja siin juures ei ole söna tösisemagi mötte järele puhtad 
naesed ilma süüta. Naene, kellele armastus palju rohkem 
tähenda-, kui mehele elu, tunneb armastuse läheduses sarnast 
wärinat, nagu Päikese töus sünnitab, mida walwates oodeti. 
Tema kehalik ja hingelik argtus lähab, armastawa mehe sö- 
nadeta pühaduse rikkumise wiiside ja häkiliste meeleolu muu- 
tumiste, wööriti möistmise töttu suuremaks. Ja köiki neid 
wastupanewaid, mitte möistatuslisi, arusaamatusi öhutab mehe 
were rahutus naeses elule.

Naene wöib mehe loomust köige rohkem nöndanimetatud 
naestepölgajate juures tundma öppida. Sest naestepölgaja on 
Magi mees, kes mehelisel kombel naest armastanud on ja oma 
lootuste pettusest arusaades meeste salajamaid soowisi awal- 
dab. Meie ajajärgus on kaks niisugust suurt meest, kes ar
mastuse edenemist sellel sihil, nagu seda uueaja naene juhtida 
tahab, takistasiwad.

Esimene on Strindberg.
Kuna mehi kakskümmend ehk kolmkümmend oli, kes kaheksa- 

kümnendatel aastadel öige sagedaste Strindbergi tegewuse tä- 
henduse üle kirjutasiwad, ei ole naeste poolt tema kohta midagi 
kuulda. Pöhjuseks on ehk see, et Strindbergi noorepölwe 
naeste-jumaldamine küllalt hingetäiusline ei olnud naesi liigu- 
tama; et tema „abielu-seisuse" armulugu madal oli, ja tema 
nuhtlus „naestepölgtuse" ajajärgus nende südametunnistusesse 
ei puutunud. Sest naesed teadwad, et luuletaja aimest, mille 
nimi „naene" on, iseenesele piinaratta on walmistanud, kelle 
külge ta armuönne järele jänunewa puhta igatsusega köidetud 
oli keda aga enese jöuetuse tundmus armastama sundis, isegi 
söna täielisemas möttes armastama, see on, oma enese „mina" 
ühe teise olewuse sisse äraunustama. Strindberg kirjeldas 
naese loomu, aga mitte örnuse ja möistuse selgel Pilgul, Waid



67

umbusalduse ja kirgede pimeduses. Ja selle töttu ei ole La 
sellest saladusest selgust saanud ega andnud. Naesed waata- 
wad Strindbergi naestepölgtuses kehastatud kujude — ja need 
ongi tema algupäralisemad — pääle nagu Böcklini näkineitside 
pääle: imestawat luulekujutuse wöimu, mis sihukesi ilmale 
löi, ei tunne nendes mingit ühisust oma eneste olewusega. 
Äga kui naene niisugune on, missuguse Strindberg teda mitte 
ei arwa olewai, see on, mötlew inimene, kes suure waimu üle 
imestab, tundline olewus, keda kurb saatus liigutab, siis ei 
kohku ta tagasi, Strindbergi käest seda öppimast, mis ühe- 
külgne mehe meel naeselt nöuab. Ja kuigi Strindberg mist 
sügawustest aru saanud ei ole, mis olewiku naene eneselt, 
mehelt ja armastuselt nöuab, siiski on mönes tema ajast jää- 
nud, wanamoodulises nöudmises natukene öiglust, mida prae- 
guseaja naene tähelpanemata ei piaks jätma.

Teine selle ajajärgu suur „naestepölgaja" on Nietsche. 
Ja siiski ei ole keegi teine mees ilusamatel sönadel emawäär- 
tuse suurust ülistanud, et naesterahwas emana terwe ilma 
lunastajaks saab. Keegi kirjanik ei ole abielu iluduse ja ter- 
wise tähendust inimesesugu körgemale töusmises möjusamine 
seletanud. Keegi luuletaja ei ole rikkasisulisemaid sönu suure 
armastuse olewuse kohta rääkinud. Aga ka keegi ei ole naese 
uut tahtmist selle armastuse kohta wähem tundnud. Keegi 
uuemaaja hingedetundja ei ole inimese loomuses suuremaid 
ülesleidusi kätte saanud, aga ei ole ka „inimesest" köneldes 
ühekülgsemalt paljalt „mehe" pääle tähendanud. See on alati 
Nietsche möte, kui ta mitmete hingede üksuse arusaamata sala- 
duse ütleb olewat; kui La aimamata ilmutuste pönewust rää- 
gib, mida me oodata wöiwat, meie, kes me wahetpidamata 
kuuleme, et igamees enesele ta „köige kaugem" olla. Naene 
on tema meelest walmis, lihtne olewus. Ainult sellel, mis 
loodus temale ja köigele emasele sugule on annud, üleüldisel 
uaisusel, on ainult wäärtust; juurdemuretsetud, kaswatatud 
omadused on loomuwastased. Mitte neis karedates sönades, 
mis Nitsche teatawate naeste kohta räägib, ei seisa ta üle- 
kohus, Waid selles, et ta naese loomuses lihtsat, tasast Pinda 
näeb, kuna ta mehe omas körguste ja sügawuste, mägede ja 
orgude wahel wahet teeb. Ja siiski on „suure-ilma armastuse 

b*
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jumalanna" ja „öölibliku," emase inimese ja emase naese wahel 
palju suurem wahe, kui isase saksa ja isase orjawaimu wahel. 
Tema naeste jaotamine kassideks, lehmadeks ja ahwideks panev 
naeste wöimalustele samasuguseid kitsaid raamisi ümber, nagu 
üks teine meestegi jaotamine rebasteks, biisoni-härgadeks ja 
paawikukkedeks sellelegi sugule wöiks anda. Ega sääl Nietsche 
enesegi loomad, kotkas ja madu, ei puuduks, Waid ka teised 
elajate sugud leiaksiwad oma koha, köige enne — löwi ja eesel! 
Armastuse wallas naesterahwa isikutundmuse wäärtuse kohta 
tundmataks jäämises wöib Nietschet Lutheri körwale seada, 
kuigi see teine talumehe jämedusel köneleb, Nietsche aga selle 
wastu luuletaja lehwiwa mahedusega

Aga naesterahwas — ehk öigemine naene — saab aru, 
et neid karedaid hoopa igatsuse tiiwad lööwad, mis ikka üles- 
poole tungis, aga ikka jälle tagasi paisati, igatsus ühe naese 
järele, keda ta oleks armastada wöinud.

Ja kui naesed sellest aru saawad, siis wöiwad nad temale 
ka andeks anda, et ta silla esimesi aluspalkisi ei näinud, mis 
üliinimese juurde wiib: uueaja wabastatud naesterahwa uhket, 
tugewat äratundmist, et ta inimese wäärtuse rikkus — mitte 
ainult naeseliku olewuse allaheitlik meel - tema terwe isiku- 
wäärtus, esimesed tingimised armastuse ja emameelsuse täiene- 
miseks on. Ja kui nad andeks on andnud, ei tohiks nad ka 
pölata, Nietsche sügawaid töeöpetusi, naese loomusesse igawesti 
alaljääwate suguolewuste, kui ka tema ja mehe sugutundest 
määratud üksteise järele igatsuse üle, tundma öppimast.

Nietschele wastu tulles tohtis praeguseaja naese käsi nii 
käia, nagu Psyche (hingeneitsi) käsi Pan'iga ikarjastejuma- 
laga) kokku puutudes käis, kui see Pshchet manitses, otsimise 
murest ennast lahti ütelda ja kergemalt kätte saadud löbudega 
ennast trööstida, mille läbi ta uuendatud jöudu tunda ja oma 
igatsuste suure eesmärgi lähemale saada wöib.

Nagu Psyche, nii on ka uueaja naene otsekohese tee ja 
lihtsa önne ärakaotanud, sest et ta armastuse elule pöhja on 
katsunud panna. Ka tema jöuab alles pika kannatamise järele 
ühes körgemas olukorras önne tundmusele ja teisi önnestama.

* **
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Olewiku naese kannatamist sünnitab äratundmine, et tema 
enese armastaw loomus mehe omast lahku lähab. Ehk öige- 
mine: tema on waletanud ja Waletab edasi, et ta sarnast 
lahku on leidnud, ja arwab, et ainult seltskondlised kombed 
— oma parandawa waljusega tema wastu ja oma mööduta 
nörkusega mehe wastu — seda lahku on sünnitanud, mis 
nüüd olemas on ja mida tema ärakaotada tahab. Aga kuna 
üks liik seda eesmärki selleläbi kätte püüab, et ta mehelt nae- 
selikku puhtust nöuab, tahab teine liik selleläbi eesmärgile jöuda, 
et ta naesele mehelikku wabadust kuulutab.

Kirjandus kubiseb juba meeste ja naeste „puhtuse kirja- 
dest," ilukirjanduslistest ja ilutakirjanduslistest. Kord on naene 
see, kes ennast mehest, keda ta armastab, lahti ütleb, kui see 
temale oma minewikku pihtib; kord üks teine naene, kes oma 
armsamat sunnib, üht teist abikaasaks wötma, sest et see temast 
lapse on saanud — ja nönda edasi kuni otsatumasse. Löpuks 
tuleb üks, kes oma mehe minewikku teada saades enese elule 
otsa teeb, kartes, et sarnane mees ta elu muidugi ära rikub. 
Kirjandus on trummipörin, mis söjawäe liginemist kuulutab: 
tugewate naestewägede liginemist, kes mehi puhtusele tahawad 
kaswatada, kuna nad nende eest oma armastuse lukku panewad!

Aga kas wöitluses mehe armastuse wastolu, ehk dualis- 
muse, wastu amatsonid, ehk naissödijad, köige möjusamine 
märki lasewad? Kas ei seisa selleski olukorras tarkus lootuses, 
et paha jöutakse häädusega ärawöita, aga mitte teise weel 
Pahemaga, kuna armastuse läbi üksuse igatsusele ärkanud 
meest jällegi lahutuse juurde tagasi saadetakse?

Kas ei oleks naese möju elukombete korralduse kohta siis 
palju suurem, kui ta mehe körwale, keda ta armastab, jääks, 
ja sellele oma terwe olemisega selgeks püüaks teha, mis naene 
mehe läbi kannatab ja misläbi ta önnelikuks saab ? Ikka enam 
örnalt karskeid, peenetundelisi ja tasaselt tarku abikaasasi — 
see piaks wastoludest waewatud meestele önsuse kättesaamise 
abinöuuks olema. Juba üks niisugune ema, öde ehk söbranna 
walab mehe hinge Pääle rohkesti paranduse jöudu wälja. Aga 
wöidukindel wöib üksnes armastaja abikaasa olla.

Muidugi ei suuda ta mehe minewikku ärakustutada. Aga 
ta wöib temaga koos uuele, tugewamale sugule elu kinkida. 
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Mees, kes teab, mis ta armsam ta minewiku töttu kannata- 
nud on; kes nägi, kuidas naese elujöud omad tiiwad longu 
laskis, ta usaldus tema naeratuste wastu kindlusetamaks, ta 
rööm tema kerguse töttu tumedamaks muutus — see mees 
saab oma poegadele öpetama: et mees armu önne läbi kül 
uuesti tugewaks ja terweks wöib saada, aga nii ilusat ja 
kindlat önne, nagu enese üle walitsemine annab, ei saa tale 
ialgi enam osaks; nii kuninganna kujuliselt ilusalt, nagu ta 
armu-wöit ta kallimat oleks wöinud teha, ei näe ta teda il- 
maski enam.

Aga kui naene mehe puhtuse-püüdeid kasulikult tarwitada 
tahab, siis piab ta omalt poolt teisele äratundmisele jöudma, 
mis öieti mehe olewuses alandamiseks on olnud, ja mis 
mitte. Kui, näituseks, naesterahwas lesele mehele lähab, siis 
tuleb tal tema pärast nii suuri kannatamisi kannatada, kui 
sügaw ta enese isikline armastus mehe wastu on. Ta ei ta- 
haks mitte ainult mehe wiimane, Waid ka ta köigeesimene ar
mastus olla. Tema kannatab köikide nende mälestuste all, 
mis neile ühised ei ole. Ta oleks häämeelega tema ema, nii 
et ta tema hälli körwal oleks istuda wöinud ja tema esimest 
naeratust näinud; ta igatseb selle olukorra järele, kus ta kui 
öde oleks wöinud temaga mängida, kui seltsiline tema waewa- 
dest ja röömudest osawötta. Ta on köikide üle kade, kes ta 
meest selle üksikutes elujärkudes ja hinge olukordades näha 
tohtisiwad, millal ta ise teda ei näinud. Köige kadedam aga 
loomulikult tema esimese abikaasa üle, kes ta meest köige enne 
oma armastusega önnelikuks tegi!

Aga köigis neis kannatustes ei näe ta oma meest sugugi 
kombeliselt langenud olewat, et ta enne teda ühe teise naesega 
elas. Ja seesama arwe piab ka eeltähendatud armu olude 
kohta maksma. Mees wöib esimeses abielus niisama hästi 
kui ka mönes wabas ühenduses oma wöimalusi, isiklise ar
mastuse kohta, täiendanud kui ka ärakaotanud olla. Kui nende 
endiste olude juures mingit alatust ei ole olnud, kui ta ennast 
mitte wabatahtliselt enese körgemast olewuseft lahkudes alla 
ei alandanud — ja seda on ostetaw armastus ikka — ehk 
kognni alatumat kahekordist armumängu ei mänginud, kui ta 
naesterahwast mitte kui himude waigistamise riistapuuks ei 
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pidanud, Waid teda kui iseolewust wastu wötnud ja ennast 
kui iseolewust temale annud - siis ei astu ta mitte „puhtu- 
setalt" abielusse, kuigi teda parajuse pidamises eeskujuks pidada 
ei saa.

„Need mehed," ütle- Drachmann, „jääwad igawesti noo- 
reks, kes naese pääle mitte nagu möne saagi ehk müngukanni 
Pääle ei waata, Waid röömudes ja waludes neile köike, mis 
neil on, Puhtalt ja ilusalt annawad, neilt wötawad ja nen- 
degr jagawad." Ja mehed, kes selle nooruse alalhoiawad, hoia- 
wad ka oma Puhtust, isegi siis, kui nad seda luku-kindlust 
armastuses üles ei näita, mis armumöistel körgemale töusnud 
naesele omane on.

Nüüd aga juhtub paraku sagedaste, et mehed, kes oma 
elu armuwallas juba inetumalt äramustanud on, abielusse 
astuwad, ja see teadmine annab puhtuse nöudmisele ta üle- 
üldise tähenduse. Mehed toowad kombeid ja waateid abielusse 
ühes, mis armu önne mönikord igawesti ärakustutaks — kui 
mitte abielus kasinuseta elu edasi ei elataks, mille järele selles 
elus „langenuid" ja eksitatud naesi enam tohib olla, kui wäl- 
jaspool seda elu.

Igas uues armastuse edenemise ajajärgus on naesed, kes 
wististe ennemalt ja kindlamalt öige tee üles on leidnud kui 
mehed, üksuse nöudmist armastuse aimega kokku sidunud. Sun- 
nitud truudus ainuabielus, wabatahtline truudus armastuses, 
hüüdis naese rinnas köigeesiti ihalduste üle walitsemist elule, 
ja walitsemise läbi jäi ihaldus isegi nörgemaks. Nii kaswas 
Paljude naeste juures armu-üksus hääleandwaks olukorraks, 
ehk teisiti ütelda, kehaliseks wajaduseks. Kül mitte köikide, isegi 
mitte suurema hulga juures, aga siiski sagedaste küllalt selleks, 
et armastuses hinge- ja tundmuste üksust ja eluaegist truudust 
ühes ainukeses armastuses lugemata hulga naeste loomuoma- 
duseks nimetada wöib, kuna need omadused meeste juures nii 
harwalt ettetulewad, et neid sagedaste loomuwastalisteks nime
tatakse. Aga kes selle järele otsustab, et kui mehelt sedasama 
nöutakse, siis ka tagajärg seesama oleks, see otsib kahest ise- 
äralisest pöhjusest ühte ja sedasama arenemist. Sest mehe ja 
naese armunöuete mötted on ja jääwad kaheks isesugusteks pöh- 
justeks. Puhtus, mida mees kätte saada wöib, Piab sellepärast 
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teatawal möödul ikka teisem olema, kui naese puhtus, aga ka 
mitte halwem. Mees jääb ikkagi polügamlisemaks, kui naene, 
aga see ei tähenda weel mitte, et ta armunöuete waigistamises 
ennast edasi löhestab. Armastus hoiab, walitseb ja määrab 
naese terwet olemist koguni teisel wiisil, kui mehe oma. Mehe 
üle wötab häkiline silmapilkne möju rutemine wöimust, aga 
ta wabastab ennast neist ka rutemine ja täielikumalt. Sellel 
möödul, mis naeses naeselikku on, on tema elus armastus 
täieliseks mööduandjaks. See annab tema tundmustele täiuse, 
tasakaalu ja ühisuse, mida mehel ei ole. Kui mees Palaw 
on, piab ta naest sagedaste jahedaks; kui ta teda sooja näeb 
olewat, mötleb ta teda enese sarnase olewat. On ka kül nii- 
sugusi naest, kes meeste kombel kiire lökkele löömise ja rutulise 
jahtumise wahel köiguwad, ja niisugused naesed on armasta
walt köige rohkem külgetömbawad. Suurema hulga naeste 
juures on armastusel ühemööduline soojus, alati ühetaoline 
südamline olek. Sellepärast kannatabki naene mehe körwal, et see 
oma kirgede waheajal palju rahulisem on kui tema, tema örnusi 
mitte samal kombel ei wasta. Sellepärast leiab ta harwalt, et 
ta mehe mötteid ja tundmusi nii täidaks, nagu mees tema omasi.

Üks naene on üliöieti ütelnud, et naese tundmusterikkus 
teda mehest wähematundeliseks teeb; emaöiguse ja köige, mis 
sellega ühenduses on, Pöhjusel on ta Päälaest jalatallani terwe 
aasta läbi tundmusline, mees aga selle wastu ajuti ja Paiguti. 
Lastakse mötted armastuse örnuselt emahelluse pääle üleminna, 
siis nähtakse kohe, kui töst see on: ematundmus on läbi ja 
läbi köige tundlisem ja sellejärele ka köige hingetäiuslisem tund- 
mus: seesama tundmuste ülewoolamine, mille möjul ema hüüab, 
et laps tale nii armas olla, et ta tema kas wöi „ära sööks," 
awaldab ennast ka armastuses, mis lapse eest sureda tahab! 
Aga ülemaltähendatud naiskirjanik (Lou Andreas-Salome) 
arwab pääle selle: et armu tunded ka mehe juures ümber- 
paigutatud on ja mitmekesisemal teel lahtipääseda wöiwad, kui 
ainult selles ainukeses eluawalduses, mis weel nende suurema 
hulga juures „armastuse" sisuks on; üks töendus, mis selle 
asja uuemaaja uurimiste pääle pöhjendatud on.

Kui see töst on, siis jääb ka, mitte üksnes luuletaja 
meeles, Waid hinge- ja ihuelu teadlises möttes töeks, mida 
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Rousseau oma uskmata kaasilmale sagedaste töendas: et üks- 
ainus waade armsama silmist armastajat meest otsani igat- 
sustega täis täidab; et suured hingeliigutused armastuse önne 
päätingimised on; et armastatud naesterahwa käesurumine 
suuremat önsust annab, kui köigeilusamate naesterahwaste 
omaks-saamine ilma armastuseta, — need on tundmused, mida 
köikide aegade suured armastajad kinnitanud on ja milledele 
isegi armupölgajad iseloomud — ühest Comtest hakates ja ühe 
Berlioz'ga löpetades --sedasama tunnistust annawad. Talu
mehe armuwäli, kes armu-paitamistest midagi ei tea, seisab 
haritlase önnest tagapool, kes armastuses köikidele meeltele 
peenendatud röömusi leiab. Ja selle mehe önnetundmus seisab 
jällegi palju madalamal nende önnetunde all, kes kahe inimese 
mötete ja meelte-helewuse üksteisele wastutulekust armu önsust 
leiawad.

Teadmine, et meelte tundmusi ainult siis walitsuse alla 
saab wötta, kui neid hingeliselt elustatakse, ei juhata naesi, 
kes mehi parandada loodawad, mitte ainuabielu kohuste, Waid 
üksuse röömu juurde.

Enne, kui naese tahtmine nii sihikindlaks wöis saada, 
pidiwad temal pikalised wabadusele püüdmise tööd eelkäima. 
Abielu ei tohtinud mitte enam ülemate liikide leiwaandja olla, 
nagu prostitutsion, ehk suguline kölwatus, alamate liikide keskel 
on. Armastus pidi wähemalt selgi möttel wabaks saama, et 
naesterahwast mitte selle walimise ette ei tohiks ajada: waeste 
eest hoolitsejaks oma sugulastele ja ostukaubaks mehele olla; 
tema isik pidi nähtawale tulema, mitte ainult naesterahwa- 
lises wäärtuses ja üleüldises inimese auususes, Waid köiges ta 
iseolemises. Alles siis, kui ta, ise töötades ja talitades, omas 
eluülewalpidamises ja omas elusisus mitte üksnes mehe kosi- 
mise poolt määratud saatuse alla ei käinud, ei olnud naese 
önsus enam see, „et mees tahab," nagu Nietsche ütleb, Waid 
et ta ise tahta wöib! Juba könekäänudki näitawad kombete 
muutumist. Harwalt kuuldakse weel ühe naesterahwa kohta 
küsitawat: „Miks ta mehele ei läinud?" aga palju sagedamine 
küsitakse: „Missugune wöis kül ta armastuse saatus olla, et 
ta mehele ei läinud?"
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Edenemine lähab siingi köwerat joont mööda. Naesed 
talitawad mönikord, nagu ei oleks ühesarnane öigus mingit 
muudatust toonud. Aga töenäitlikum köigist töendustest on 
armastuse edenemine, köige Päält see, et uueaja naene armas
tust nöuab; seda näewad need, kelle silmaring laiemale ulatab, 
köigist wastuwaidlustest hoolimata, küllalt selgesti.

Seda edenemist wöib elus niisama hästi äratunda, nagu 
kirjanduseski, kus temale köiki wöimalikka nimetusi antakse, 
juhtumistest, mida toredateks luuletusteks wöib luua, tempu- 
deni, mis arwamistele aluseks on, et need inimesed ainult selle 
töttu armastama hakkasiwad, et neil siis midagi oleks, mis 
üle juturaamatut kirjutada! Praegused naesteluuletused tule- 
tawad üht ohwrialtari pilti Roma turult meelde, pilti, kus 
härg, lammas ja siga üksteise järele rias nua alla astuwad. 
Neid loomi ohwerdab uueaja naene suurel hulgal — abielu- 
meeste ja armukeste kujul — Eros'ele (armastuse jumalale)! 
Ega siis enam seegi aeg kaugel ei ole, kui truuduse töotusi ja 
waikimise Wandeid ümbermuutma hakatakse ja abielu lepingusse 
uns punkt üles wöetakse, mille tingimisel Pärast lepingu rik- 
kumist armastuse kirju kirjandusesse ei tohi wälja saata.

Tösi jääb töeks, et armastuse üle ialgi elawamat kirja 
mingi muu wedelikuga kirjutada ei saa, kui werega kirjutatud 
kiri on. Aga niisuguste kirjade hulka ei käi mitte need Prot- 
sessi aktid, kus kohtukäijad, tunnistajad, kohtunikud ja timmukas 
köik ühes isikus koos on.

Aga olgu need uueaja naese kirjad wöimsad ehk wöimetud, 
häbelikud ehk häbematad, auusad ehk auutud — ikkagi on 
nad öpetlikud sellele, kes armastuse edenemise teed järeluurida 
tahab.

q- -i
*

Suurt takistust edenemisele teeb see, et naesed weel kül
lalt meelte-tundmustega, mehed weel mitte küllalt hinge-tund- 
mustega ei arwusta. Ja iseäranis on naene see, kes oma 
armastawat loomust mehe loomuse wooruse armastuse suu- 
ruse möödupuuks tahab teha köige oma palawa häkilisusega 
ja hädaohtlise pooliksusega.
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Kahtlemata on see naeseline liialdarnine, et „puhas" 
naene oma sugu nöuete wöimu ainult siis tunda, kui ta ar
mastab. Aga määratu wahe tema ja mehe wahel on selles, 
et ta neid nöudeid ilma armastamata täita ei wöi. See on 
muidugi töst, et naesel oma armastuse körwal üks eluüles- 
anne wöib olla. Aga sügawamale minew wahe tema ja mehe 
wahel seisab esiti selles, et mees enam tegewuses kui armas
tuses oma Paremat osa ilmutab, kuna see naese juures Pea 
alati ümberpöördult on. Ja kuna meest oma enese ja ka teised 
ta tegewuse järele Hindawad, hinnatakse naest ta armastuse 
järele — ja seda Hindamist ta ise soowibki. Alles siis, kui 
see wäärtusline ja önnestaw on, tunneb ta ise oma wäärtust. 
On ka muidugi töst, et naene metzelt ka meelte tundmusliselt 
önne igatseb. Aga kuna see igatsus enamiste siis alles elule 
ärkab, kui ta meest juba ammu nii palawalt armastanud on, 
et ta oma elu tema eest jätaks, ärkab mehes naese omanda
mise igatsus juba siis elule, kui ta teda weel niigi palju ei 
armasta, et oma wäikest sörme tema eest ära ohwerdaks. Et 
naese armastus enamiste hingest meelte juurde lähab ja enam 
edasi ei jöua; et mehe armastus enamiste meelte juurest hinge 
juurde lähab ja mönikord stnna ei jöuagi - see on prae- 
gustest iseäraldustest mehe ja naese wahel mölemate kohta 
köige piinlikum. Kindel on, et mees kui ka naene oma suure 
armastuse töttu alandlikuks muutuwad, ja teadmine, et wastu- 
armastust oled leidnud, teeb isegi wabalt mötlejat imede us- 
kujaks. Aga mees Peidab sagedaste oma alandlikkuse tunde 
niisuguse kindluse warjule ära, mis naest haawab; tema aga 
warjab oma alandlikkust niisuguse kindlusetause warjule, mis 
mehele haiget teeb. Ja sellest loomusundide mitmesarnadusest 
töusewad nut seltsi arusaamatused, kui mees naeselt on hak- 
kanud enesest sönata arusaamist soowima, sest saadik, kui ta 
kindlaste ära oli tundnud, et naene teda armastab; kui naene 
mehe tumma armastuse üle kindlale otsusele oli jöudnud, ja 
tale see waikimine meeldima hakkas. Aga uueaja mehe kind
lale ja peenendatud tahtmisele seisawad ta loomuomased wöitja 
loomusunnid wastu. Ja keegi naene ei saa köiki armastuse 
endiseid kui ka Pärastisi kannatusi rohkemalt tunda, kui see, 
kes töesti armastatud mehe sönade järele Püüab toimetada: 
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et mehel ainult ühe naese armastus wöiks olla, millel julgust 
oleks, ennast temale sönades seletada. Sest selle wastu elab 
naeses juba algusest saadik nöudmine, et teda piaks ära wöi- 
detama, mitte, et ta ise alla heidaks. Ja selle töttu pörkawad 
tema sügawamad tundmused ta tegewuse uue julgusega was- 
tastikku. Köige selle järele on uueaja inimesel raske uskuda 
ja teada, kas teda ka töesti armastatakse.

Ja see saab armastuses ta pönewuse alal hoidma, ka edes- 
pidi elajalikud kombed—ühelt poolt tagaajamine, teiselt Poolt 
pögenemine—ärakaotama. Wöitlus ja wöidujoowastus kujutab 
ikka üht osa armastuse eluilust ja röömutundest. Aga nad 
töusewad körgemale astmele. Mehe pääletormamine, et seda 
naeseks saada, kes teda muidu tähelegi ei oleks pannud; naese 
eest körwale Pögenemine, et meest weel rohkem tagaajamisele 
meelitada ehk teatawal möödul oma tundmuse isearwamist 
alal hoida, saawad mölemate tahtmise läbi ümberkujutatud, 
seni oodata, kuni ka teine walinud on. Armastuse Pingule 
kiskumise asemele astub siis püüdmine, südamete poolehoidmise 
peenendatud awaldamiste järele, möistuse hääkskiitmise järele, 
teise inimese hinge örnalt wärisewa hellufe järele, täielise usal- 
duse järele. Wöitu tähendab siis ikka sügawam teise iselaadi 
sisse tungimine, ikka rikkalikum täius ja heldus oma enese 
iselaadi tundaandmises; järeljätmata kaswaw usk arusaamata 
sügawuse sisse ja tänutundmus selle eest, nullest juba aru 
saadud. Örnus lähab igapäewaste waheldawate meeleolude töttu 
ikka jälle uueks, kuna need waheldused nii wäha tähelepanda- 
wad on, nagu üleminek öhtutaewa punasemast ehakullast köige 
walgema heleduse juurde; nagu poolehoidmise ja wastumeelsuse 
piirijoon, mis ühel tunnil peenike kui niit, teisel aga nii lai 
kui suur jögi wöib olla. Mees uuendab ennast lugemata 
hulga uuriwate, omaks wötwate ja enesest jätwate hingeliigu- 
tuste läbi, ruttu ja kahetsemata otsustades, nagu tähe lange
mine ilmaruumis.

Ja seda kooselu Pönewust ei nörgenda enam mehe üles- 
tursunud uhkus ehk naese körwalistniku öiguse täissöönud lode- 
wus. Et täieline önnetundmus eesmärgi kättepüüdmise jöuu 
pingule tömbamisega ja eesmärgile jöudmise järele Lasakaalu 
pidamisega ühendatud on, on seniajani armastusele önnetuseks 
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olnud, et kosimine terwet Pingule tömbamist, abielu aga kätte- 
saadud tasakaalu etendanud on. Ainult kindel teadmine, et 
elu ehk surma läbi armastatud olewust kaotada wöib, on hin
gest weel uuesti Pingule tömbanud. See aga on, ennemalt 
tähendatud pöhjuste töttu, ainult mehe kohta maksaw olnud. 
Naesed on sagedaste kaua Pingule kistute, kindlaks kombeks 
saanute, hooletumate abielu harjunud wiiside all kannatanud, 
enne kui nad rahu-täiuse ja tasakaalu lootuse maha jätsiwad, 
mis nende önneunistus oli.

Aga nüüd ei taha nad enam köigest ennast lahti ütelda. 
Elus ja kirjanduses töusewad nad sarnase abielu wastu üles, 
„mida ärakandma öpitakse." Tuhanded küsiwad iseeneste käest 
Ellen Weideni sönadega, kas mehe armastus neile ka seda 
körgemat önne suudab anda, mis nende olewus wastu wötta 
ja tunda wöib? Ja kui nad sunnitud on „ei" wastama, siis 
näewad nad, et elu neid Petnud on. Aga ikka wähem ja wä
hem hakkawad naesed elupettusi sallima. Enam ja enam 
nöuawad nad uut armastust ja uut abielu, millede körgem 
wäärtus mitte enam, nagu senisaadik, „kindluses ja rahus" 
ei oleks.

Naene teab — ja mees weel rohkem - , et tuulewaiksuse 
tundidel, kus eluärewus Puudub, kiusatus ülestöuseb, seda uutes 
oludes otsida. Aga nad hakkawad ka arusaama, et kui üks 
ja seesama tundmus tahtmise läbi, selle tundmuse körgemale 
järjele jöuda, kadumata pönewust jöuab alalhoida, siis niisu- 
gune kiusatus oma wajaduse tundega ikka kardetawamaks lähab, 
üsna lihtsalt, sest et inimese hing ainult suure raskusega 
suudab waimlisi warandusi, mis ühe koha pääle äset on wöt
nud, teise kohta ümberistutada. Armastus on omas kehata 
kujus liikuw ja kergelt äraraisataw kapital. Omas isiklises 
kujus on ta aga kindel warandus, mis ikka kallihinnalisemaks 
töuseb, mida rohkem sinna juurde pannakse ja mis oma loomu 
töttu ennast sugugi kergelt äraraisata ei läse.

Kui üks naene üht meest eluaegse nöia wöimuga enese 
külge sidunud on, siis seisis see saladus selles, et see mees 
temast ialgi jagu ei saanud; et ta „mitte üks, Waid tuhat" 
oli (Gunar Heibergi sönad); mitte üks enam ehk wähem ilus 
möte igawese pöhjusmötte ülesandest, Waid üks muusik, milles 
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mees löpmata iluhelide rikkust, pöhjatu sügawuse meelitust 
leidis, kuna ta ühes sellega tema meeltele wördlemata wäär- 
tuslist önne walmistas. Mida enam uuemaaia naene julgust 
tundmusrikka ja hingerikka armastuse juurde ühendab, mida 
mitmekesisemaks ja kinnisemaks ta iseolewus saab, seda enam 
saab ta seda wöimu kätte, mis nüüd alles loomuerandide 
önnelik eesöigus on.

Naesterahwale üteldakse, et tema uue armastuse taht- 
misele mitte üksnes mehe loomus wastu ei käi, Waid ka tulewa 
pölwe hää käekäik.

Tema wastab: suur armastus wöib kül köikidel maailma 
tarkuste tegewuse wäljadel lapselikku arusaamatust ülesnäi- 
data, aga ta enese tööpöllul ja köikide selle möistatuste ja üles- 
annete juures on ta jumalik tarkus, selge arusaamise and, 
imejöud; et inimsuse armastuse uuesti sünnitamiseks ainult 
üht asja tarwis on: et armastus ikka suuremaks elujöuks 
saaks ja inimene ikka rohkem omast hingejöust tema sisse 
paigale Paneks.

-ir *

Juba nüüdki on inimesi, kes suure armastusega armas- 
tawad. Nad ilmutawad löpmata ärawöitmise tungi köikide 
elu rikkuste kohta, et siis wöimalik oleks, üksteise wastu ku- 
ninglikus pillamises olla. Kumbki ei peta teist kastetilgagi 
wört. Höög, mida nad üksteisele annawad, wabadus, mida nad 
üksteisele kingiwad, teeb nende ümbruse ruumi soojaks ja lahe- 
daks. Armastus annab neile wahetpidamata uusi waimustusi, 
uusi jöuudusi ja uusi ülesandeid neile jöuududele, olgu need kit- 
samal piiril perekonna elus ehk laialisemal wäljal seltskond- 
lises töös. Ja nii saab önn, mis neile enestele elu hallikaks 
on, ka üheks körwaltwooluseks, mille töttu köiksuse önne wee- 
pind körgemale töuseb. Suure armastuse wäge, ühe inimese 
wäärtust terwe inimesesugu kasuks körgendada, wöib ainult 
waimuliku usuleegiga ehk suure waimu loomise-röömuga körwu 
seada, aga ta käib neist mölematest igakülgse eluedendamise 
poolest üle. Walu Wöib üht inimest wahetewahel teiste kan- 
natamiste kohta kaastundlikumaks teha, enamal möödul wälis- 
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pidi tegewaks, kui önn, mis ennast ikka sissepoole kogub. Aga 
ialgi ei ole walu hingest juhatanud igapäewase elu körguste 
ja sügawuste, waimustuste ja ilmutuste juurde, auukartusel 
pölwili-laskmist nöudwa tänutundele suure elusaladuse ees, mille 
juurde suure armastuse wagameelsus teda juhatab!

Nagu usk, nii pühendab ka see wagadus köike. Ta annab 
Meile enese eest muretsemisele ühe kindla tähenduse. Ta ühendab 
elu tähtsuseta üksikud jaod üheks tähenduserikkaks köiksuseks 
kokku. Kes sel kombel armastab, ehk keda nönda armasta- 
takse, see kannab sedasama tundemärki, mis kristlikul otsatu- 
mate sügawuste uurijalgi on, kes ikka selgemaks aga ühes 
sellega ka ikka saladusrikkamaks lähab; ikka rohkem täis elu 
ja siiski ikka waiksemaks; ikka enam iseenese sisemisesse tungi- 
nud ja siiski wäljaspidi ikka suuremal paistel särama läinud.

On mimest, kes arwawad, et seesugune olukord üleliigselt 
Pingule kistud, loomuwastane olla.

Aga tost on, igale ühele kes teda näha saanud, et „tösine 
armastus on lihtne nagu wanaaegne körgekirjaga piltkuju." 
Üks niisugune reljefpilt, mis ka oma mötte poolest selle üte- 
luse kohane on, leidub Neapoli museumis. Ta kujutab meest 
ja naest, kes waikselt teine teiselpool puud seisawad. Üks wa- 
naaja kunstnik on teda luues kül juba köike seda tähenduse- 
rikkust aimanud, mis üks meie aja poeq ühe teise pildi abil 
kuulutab, kus ta ühe nooremehe ja ühe neitsi elupuu alla on 
seisma pannud, kummagil Pool öuna peos: kahe wahel jao- 
tatud röömud ja walud annawad elule ta köigesuurema wäär- 
tuse ja kaitsewad nörkemiste eest...

Kui kaks mimest köike, mis neil on, südamest üksteisega 
jaotawad, siis muudawad wäikesed röömud äripäewase elu sä- 
tendawaks, nagu rukkililled pöllu kesksuwe ajal; nende püha- 
päew on suurte eluröömude töttu walge, nagu suwiste-pühade 
aegne öunaaed Siedest. Kaks selkombel elawat mimest wöiwad 
nii mängida, et mängu taga ikka örnuse waiksus seisab; nii 
naeratada, et naeratuse all ikka kergelt liigutaw tösidus äset 
on. Kui surm neid enneaegu ei takista, siis ehitawad nad 
oma kooselu sarnaselt üles, nagu Gothi pääkirikud ehitatud 
on: püstsammas püstsamba najale, wölw wölwi üle, iluwigur
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iluwiguri sisse, kuni löpuks körgema tipu kuld, loojaminewa 
päikese wiimase küre kinni Püüab. . . . ,

Nii annab suur armastus juba nüüd kahele rmmesete, 
mis kord täieline inimsuse edenemine terwele sugule anda 
wöib: üksust tundmustele ja Hingele, wabatahtmrsele ia kohusele, 
enesest lugupidamisele ja enese ohwrimeelsusele, ürsrkule mr- 
mesele ja terwele sugule, silmapilgule ja tulewikule.

See olukord, kus iga saamine ka andnnne w iga and- 
mine saamine on, kus alaline liikumine ja waikne rahu ühen- 
duses, see ongi see, mida unistajad kolmandalt riigilt ootawad.
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Armastuse wabadus

Iga inimese kölbluse tunde järge wöib sellest äratunda, 
kui öieti ta mitmel ajajärgul ilmunud kölbluse ajamärkidest 
aru saab. Ainult sügawama kölbluse tundega inimene leiab 
ülipeenikese piirijoone uueaja kölbluse ja wanaaja ebakölbluse 
wahel kätte.

Meie ajal tuleb woorusline nürimeelsus köige suuremal 
möödul selles ette, et ilma Plkema jututa neid armastajaid 
paarisi hukka möistetakse, kes oma saatust wabalt üksteisega 
ühendawad. Suurem Hulk ei näe selles mingit kölbluse kosu- 
mist, Waid seab sarnast teguwiisi ihalduste waigistamise raha 
eest ostmisega ühe pulga Pääle.

Noored mehed, kes „waba armastuse" poolt on, teadwad, 
et ostetud armastus nende waimlist tööjöudu rikkuda, nende 
tulewasele abikaasale kahju teha, lastesünnitamise wöimu koguni 
häwitada ehk wähemalt ärarikkuda, nii et kidurad ja wigased 
lapsed ilmale tulewad, ja löpuks nende eneste otsa enneaegu 
kätketuua wöib.

Nad teadwad ka, et kuigi need ülemalnimetatud pahad 
tagajärjed tulemata jäawad, siis rikuwad nad endid waimliselt, 
kui nad oma enesetunnet haawawad ja oma ainuslise armas
tuse wöimaluse ärarlkuwad. Nad pölgawad ka seda teist teed, 

e 
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mis kül nende ihuterwisele kardetaw ei oleks, aga seda rohkem 
südametunnistuse wastu käib, mida nende isad oma suguliste 
ihalduste waigistamiseks tarwitasiwad: niisuguste naesterah- 
waste äraeksitamist, kellede kohta neil ialgi elusaatuste ühen- 
damise mötetki ei olnud.

Selle wastu loodawad nad wabast armastusest elu kosu- 
tamist, ilma kellegile kahju tegemata. Kui nende hing Leise 
omasarnase leidnud on; kui mölemate tundmused ühesarnase 
igatsusega üksteisele wastu tulewad, siis usuwad nad enestel 
täielise öiguse armastuse ühinemise kohta olewat, olgugi salaja, 
fest et seltskondlised olud warajast abielusse heitmist wöima- 
taks teewad. Sellega wabastawad nad endid jöuukurnawast 
wöitlusest, mis rahu ega sisemist Puhtust ei anna, ja mis seda 
raskemaks lähab, mida rohkem nad oma eesmärgile, armas- 
tusele, on jöudnud, mille pärast nad endid köikide teistega 
kokkupuutumise eest körwale hoidnud oliwad.

See nooruse kölbluse waade on juba siin ja sääl uuemas 
kirjanduses äset leidnud, köige selgemal kujul ilmub ta Rootsi 
kirjaniku Hjalmar Söderbergi „Martin Bircki nooruses," kus 
kirjanik oma tösist arwamist kurwameelsete töesönadena ette 
toob: „Elu on wanade inimeste jaoks antud; sel- 
lepärast on see önnetus, kui keegi noor on. 
Elu on mötteta ja nürimeelsete inimeste tarwis 
sisseseatud, nende tarwis, kes walet töeks Pia- 
Wad, ehk koguni walskusele eestöiguse annawad, 
kuna mötlemist ja tundmist haiguseks peetakse."

Samasugust kölblusewaadet awaldab ka Einar Ekstami 
kiri „Mil kombel wöib sugulist kölwatust ärakaotada?" — mis 
suurema tähelepanemise wäärt piaks olema, kui köik teised wü- 
maste aastade kölbluse öpetuse kirjad ühtekokku, fest need, kel- 
ledesse asi puutub, tunnewad tema puudusi köige paremine. 
See kiri näitab mötlewa nooruse waadet uue kölbluse tee 
kohta. Aga ta näitab ka seda, mis noorus sagedaste tähele- 
panemata jätab: missugust kahju lüg warajane armuelu ini- 
mesele enesele, kui ka tema järeltulewa sugule walmistab. 
Selle kohta on nooruse wastus lüg nörk: „Teadmine, et meie 
armastus meid lastewanemateks on teinud, paneb meile ka 
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wanemate kohusetunde pääle." Weel wähem kölbab see wastus, 
et lapsed seltskonna ast olla.

-r- 
ri-

Kui sarnasest nooruse ühinemisest räägitakse, siis wöib 
siin ainult ülemate klasside neidusi ja noorimehi arwata. Sest 
teistes liikides on waba armuühinemine juba ammugi kombeks 
olnud. Rootfl — kui ka suurema osa Leiste Europa maade 
— laialisemad rahwakihid tarwitawad ilma pikema jututa 
sedasama wabadust, mida wäljaspool Europat Paljude rahwaste 
komblusemöiste lubab. Ja rahwateadusline uurimine näitab, 
et see kellegi uns „ebakomblus" ei ole, Waid koguni wanade 
kombete jäänus. Wäljaspool Europat on rahwaid — wötame 
näituseks Birma riigi pöhjapiiri elanikka, — kus seltskondline 
kombe juhtumisi süydinud lapse oma kaitse alla wötab. Noored 
inimesed wöiwad sääl takistamata ühineda ja jälle lahku minna, 
kui nad leiawad, et nende tundmused kauemaks kooselamiseks 
küllalt ühised ei ole. Leiawad nad aga endid üksteise kohased 
olema, siis jüäwad nad jäädawalt Paari, ja abielus on siis 
truuduse murdmine tundmata. On aga tüdruk emaks saanud, 
ilma et abielusse oleks astutud, siis on lapse isa kohustatud, 
teatawa summa raha oma lapse kaswatamiseks tüdruku isa 
kätte maksma, kes siis wastutuse kaswatamise eest oma pääle 
wötab.

Sarnased sugulised kombed on ka meie Rootsi rahwa seas 
wäga laialt maad wötnud — rahwa seas, keda ta kuninga 
köned ja akademia luulded „köigeparemaks ja kohusetruumaks 
terwes ilmas" kudawad. Kus sügaw armastus ehk kohuse- 
tundmus puuduwad, sääl on sarnaste kombete tagajärjeks loo- 
mulikult naesterahwaste mahajätmine, laste tapmine, mönikord 
ka naesterahwa sugulise kölwatuse tee pääle sattumine, kui ta 
ühe mehe käest teise kätte libisenud on; löpuks saab ta oma 
mitmest isast sündinud lastega seltskonna koormaks ja need 
lapsed jääwad päratumaks. Ja ka siis, kui armastus ja kohuse- 
tunne olemas on, teeb see kombe palju kahju, kui armastajad 
wäga noored on, nulle töttu nende jöuud liig wara wälja- 
kurnatud, nad ise pödurateks jääwad ehk nende lapsed kidu- 
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ratena ja elule kölbmatadena ilmale Lulewad. Mitte üksnes 
raste töö ja kasin söok ei kurna mimest, Waid ka liigwarane 
suguelu teeb seda, et alamate rahwakihtide liikmed keha poolest 
täieliselt ei kosu ja liig wara wanaks lähawad.

Aga nende halbade tagajärgede körwal on ka häid. Suu- 
remalt osalt äratab lasteönnistus noores paaris soowi, abi- 
ekusse astuda, ehk wähemalt kohusetunnetki selleks, ja nende 
omaksed teewad mis wöimalik, et nende abiekusse astumist 
kergitada. Kui see mitte kohe ei wöi sündida, siis jääb tüdruk 
oma lapsega oma wanemate juurde, ehk jätab lapse nende 
hooleks ja töötab, nagu ta meeski omalt poolt, tulewiku hääks. 
Wanemad on sellega kaunis rahul, fest nemad on isegi suure- 
malt osalt sedasama teed käinud. Laps saab ühendawaks side- 
meks, ja isegi siis, kui mees abieluks ühendamise poolt köige 
tahtmisega ei olnudki, näitawad siin ühine tööelu ja ühine 
wanemate öigus oma wäge. Niisugustel noores pölwes ühi- 
nenud abikaasadel on wististe paremad eesöigused kooseluks, 
kui ülemate liikide pruutpaaridel, kus pruudil täieline öigus 
pruudipärja kohta on, peigmees aga abielu anni ootamise iga- 
wuses seda andi siit ja säält ostu teel nöutanud, ja selle töttu 
oma terwise ja elujöuu poolest alamast liigist abielumehe körwal 
seista ei suuda. Wähemalt seegi on tösi: et alama rahwa 
seas truuduse pidamine abielus niisama suur on, kui wabadus 
enne abiekusse astumist. Et alama rahwakihtide ja tööliste 
keskel waba armastus harilikult laulatusega löpeb, tuleb sage- 
daste sellest, et üleüldine arwamine seda tarwiliseks kölbluse 
tundemärgiks piab. Aga neis juhtumistes, kus mitte armas
tus elusaatuste ühendamist ei nöua, on wanemate tundmus 
ja tööseltsilise wajadus niisama mööduandwad, nagu üleüldine 
arwaminegi. Ka nende juurest, kes armastuse poolest alles 
madalamal astmel asuwad, töuseb kooselu ihaldus suguihal- 
dusest körgemale, kuigi teisel sihil. Tahtmine teisega koos 
elada, röömusi, waewasi, walusi ja muresi jagada, on töesti 
ühendaw. Kus niisugust tahtmist olemas ei ole, sääl on 
ühendus, elukosumise waate järele, kölbluseta. Kui sellest 
kölbluse seadusest kinni ei peeta, küllap siis wabaarmastus 
sugulise kölwatuse körwale törjub, niihästi ülemates kui ka 
alamates rahwaliikides, aga inimesed ei läha siis Parema ar- 
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mastuse, parema kölbluse teel ka mitte paremaks. Seda sihti, 
et naesterahwastele samasugust sugulist wabadust nöutakse nagu 
meestelegi — Bebeli tähtjas kirjatöö „die Frau" (naeste- 
rahwas) on üks tähtsamatest selle sihi ajajatest — ei piaks 
mitte üleüldiseks edenemise-sihiks Peetama.

Sest olgu kül, et alamate rahwaliikide kombed otsekohesele 
loomusunnile enam eesöigust annawad, kui ülemate rahwalii
kide kombed, siiski on wiimastel weel ikka seesama tähendus 
armastuse tungi kaunistamiseks, mis enese üle walitsemisel, 
ajaluoliselt ja rahwusteadliselt waadates, alati on olnud. 
Nende rahwaste juures, kus sugulised ühinemised wäga wara 
pääle hakkawad, jääwad kombed kergeks, ja kus elukombed kerged 
ja lodewad on, sääl jääb ka armastuse tunne päälsikaudseks. 
Tundmuste taltsutamine kaswatab aga sügawamat armutunnet. 
Ei olegi tarwis wanaaja ehk leiste ilmajagude rahwaste juurde 
minna, Waid meie oma ehk teiste Europamaa linna- ja maa 
töörahwa juurde, et näha, kui nörgad ja tuimad tundmused, 
kui jämedad ja himukad meeled on, kui harjunud ollakse, 
nende nälga waigistama, enne kui hinge ihaldus weel ärka- 
nudki on. Juba wiletsad korteri olud roöwiwad alamate lii- 
kide suguelul ta häbitundmuse ära; sagedaste ei hoolita kasi- 
nuseta elus lapseiast ega weresugulusest, ja sarnase elu taga- 
järg — toorus ja hoolimataus üksteise kui ka järeltulewa sugu 
wastu — awaldab ennast sagedaste päris hirmutawal wormil. 
Armastuse wabadust esimene eeltingimine on, et wabadust 
antagu armastusele, mille tundemärgiks jäädawalt kooselamise 
tahtmine on, aga mitte kergemeelsele ühinemisele. Kui körge- 
mate rahwaliikide noorpölw selle tundemärgi töttu armastuse 
wabadust nöuab, siis on tal selleks niisama palju öigust, kui 
alamatelgi liikidel, kus seda wabadust tarwitatakse ja selle läbi 
tublisi abielusi luuakse. Kuid wahe mölemate liikide wahel 
on selles, et töötawate rahwaliikide suuremal osal — sest ka 
nendegi seas on palju, kuigi wähem oia, Peenendatud armu- 
tunnetega -- sellest küllalt on, kui ta ihalduste waigistamise 
wöimaluse körwal enesele tubli ja usaldawa seltsilise on saanud, 
kes teda ta iket wedada awitab, kuna haritud uueaja inimesel 
hoopis sügawamad armunöuded on. Ja nende täitmine ei käi 
sagedaste nooruse elumöttega kokku. Sest olgugi noor armastus 
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hingetäiusline — ja seda on noor armastus Pea alati, — 
siiski on ta sagedamatel juhtedel enam elu igatsus, kui armastus, 
enam nöue elada, kui uus elu ise. Ja selle töttu pöhjenewad 
warajase nooruse armutunded tundmuste Pettuse pääl, mis 
Romeot Rosalinde kalgi südame üle kaebama funniwad, enne 
kui ta Juliaga weel kokku ei ole puutunud, ja mis Titaniat 
nii kaugele wüb, et ta Zettelt eeslikörwu kummardama hakkab. 
Jalgi muul ajal ei ole ilm meie meelest nii muinasjutuline 
ilus, kui siis, kui esimene armuunistus oma hülgawalt wir- 
wendawat koidu-udu meie silmaringi üle laiali laotab, — aga 
ialgi ei ole meie tee ka petlikum, kui siis. Wöib kül juhtuda, 
et see udu meie ilusate hingeaasade päält lahku lähab. Aga 
wöimalikum on, et udus käidud kurs meie elulaewa kewadise 
pööripäewa tormisel ööl kardetawale, hukatust andwale kohale 
wüb. Sellepärast olgu eluaastad, mis alla kahekümne on, 
armuelu eesmängu, aga mitte selle elu etendamise aastadeks.

Aga ka sellepärast, et keegi etteteada ei saa, kui Palju enne- 
aegsed läbitegemised järgnewale elule kahju teha wöiwad; mis- 
sugusel möödul tösine armastus rikkeid ehk wigasi saab, kui 
enneaegne tuhin tema öigusi enese kätte on kiskunud, kuigi see 
tösises usus sündis, et juhtumine saatus olla.

Elukunsti mingi osa ei ole noorpölwe kohta tähtsam, kui 
see, kuidas ta öieti äratunneb, kellega ta elusaatusliselt kokku 
sünnib; kui ta oodata jöuab, kuni ta selles äratundmises areneb. 
Harilikult neatakse saatust, mis armastajaid üksteisest lahutab. 
Aga lahutawat saatust ei piaks mitte rohkem needma, kui seda, 
mis lüg wara ühendab. Esimese armu kadumaminekuga 
ei kaota noorus wäga harwalt muud midagi kui seda, mis enne
aegne oli; kohasus aga, kui mölemad wabad on, jääb kadu- 
mataks: kes üksteise kohased on, need tulewad löpuks ikkagi 
kokku; keda aga saatus löpulikult lahutas, need ei olnudki 
üksteise kohased. Oma önnele on inimene siis kahju teinud, 
kui ta lüg hilja enese ehk teise tösisest kohasusest aru sai, aga 
mitte sellega, kui ta enne oma kohase kätteleidmist kasinuses 
elas. Sellepärast Piawad noored inimesed selgete silmadega 
eneste ja Leiste saatusele wastu minema. Tösine armastus on 
Jaapani jumaluse sarnane, keda rohkem kui ükskord paluda ei 
tohi — sest et ta köigest üksainus kord palwet kuuleb!
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Ka isegi siis mitte, kui noore inimesepaari önnekindlus 
„rahuline, nagu suwise päikesepaistel kullatud merepind" on, 
ei wöi weel järeldada, et nende armastus hilisema wanaduse 
öigusi ja nendega ühendatud kohusi kätte Piaks püüdma. Sest 
noored puud murduwad katki ehk wajuwad köweraks liig raske 
wilja koorma all, ja liig noorte puude wiljal ei ole tarwi- 
likku wäärtust. Siin on loodus ise liigwarasete abielude was- 
taseks. Elu wöib mimest niisama hukka saata, nagu surmgi. 
Ja elu abinöuud on piinlikumad. Jätame see wöimalus 
körwale, et inimesed liigwarase ühinemise järeldusel wastu 
tahtmist kooselamisele sunnitud on, ja arwame ainult neid 
juhtumisi, kus noored inimesed oma sügawamate tundmuste 
töttu üksteise kohased on- Siiski kannatawad nad oma armu- 
elu tegewuse wöimaliku järelduse, oma lapse all. Teadmine, 
et nad seda järeldust ära ei suuda kanda, sunnib neid muidugi 
püüdma, teda köigiti ärahoida. Aga see on inetu algus armu- 
elule. Möned piawad teda hädaohtlikukski. Neil, kes inimese- 
sugule uue elu ilmale sünnitamisega juba oma tolliraha ära 
on maksnud, ehk kes seda tolli üleüldse maksma ei piakski, 
neil wöib walimine kahe hädaohu wahel wabaks jääda. Aga 
algawale kooselule on körwalehoidmine niisama kindluseta kui 
kahjulik, sest et sugutung täielikult rahustamata jääb. Ja sel- 
lega rööwitakse armastuselt üks osa tema waimlisest sisust, 
tundmustelt nende loomuline tagasihoidmine ära Ja siiski 
ei awita harilikult tarwitusele wöetud ettewaatuse abinöuud 
midagi, Waid laps tuleb ikkagi. Ja kuidas nüüd elu lähab?

Rohkematel juhtedel on noored inimesed selle töttu wabalt 
ühinenud, et neil awalikusse abielusse heitmiseks wöimalust ei 
olnud. Seda wähem jöuawad nad oma lapsele ülespidamist 
anda, kuna nad enestegi ülespidamist teiste abil saawad, kui 
nad mitte wölgadesse langeda, ehk kasina Palga eest ülejöuu 
käiwa tööga eneste elule liigateha ei taha. Wiimasel juhtel 
lähab laps weel suuremaks koormaks, sest et ta naesel iga töö- 
wöimaluse eest käed kinni piab. Nüüd Piawad noorepaari 
omaksed appi astuma. Enamiste sünnib see sellel kujul, et 
omaksed neid abielusse lasewad minna ja nende wanemad 
neile niipalju abi annawad, kui neil wöimalik on. Alamate 
liikide juures sünnib see kergemalt, sest noorpaar jääb mehe 
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ehr nooriku wanemate juurde elama. ülemates liikides aga 
Pöhjendawad nad enamiste oma eneste kodu, ja siis astuwad 
neile, Pääle harjumata lastekaswatuse ja majapidamise hoole, 
ärajäämata mured kaela pääle. Ja need takistawad nende 
rahu, liikumise wa-adust ja igapidist edenemist. Nad saawad 
puurilindudeks, keda önnekorral wanemad toidawad: ko- 
hused siowad neid juba selles wanaduses kinni, millal nad 
weel edenema ja kaswama oleksiwad pidanud.

Nii wöiwad liigwarased abielud, kujunegu nad seaduslisel 
ehk seaduseta alusel, arwamata hulka priskeid jöuudusi kaswa- 
mises takistada ja selle töttu pärastiste aastade önnewöimalust 
ärarikkuda. Warajase ühinemise abil on noorte inimeste loomu 
ihaldus nüüd muidugi waigistatud. Aga piagi näewad nad, 
et selle töttu teadusehimu, edasiöppimise, loomisejöuu ja tege- 
wuse-wabaduse ihalduse waigistamine enamal ehk wähemal 
möödul raskendatud on, kui ta weel mitte päriselt ärahäwi- 
tatud ei ole. Noor ema ei jöua ialgi oma loodusest määratud 
külgetömbawust kätte saada, Waid lähab enneaegu wanaks. Ja 
ka siis, kui lapsed kidurad ei ole — missugused aga liignoorte 
wanemate lapsed enanüste ikka on — ei walmista nad oma 
wanematele sarnast önne, kui siis, kui neid igatsetud oleks, 
kui ema nende pärast mitte oma nooruse röömusi, jöudu ja 
iludvst ära ei oleks pidanud ohwerdama, Waid emakssaamine 
tal neid omadusi ülendanud oleks. Ja weel wähemal möödul 
wöib lastele seda kaswatust osaks saada, mida rohkematel elu- 
aastadel walminud ema anda suudab.

Aga kui ka armastaw Paar iseeneste elu litsendada tahab, 
mis enanüste alati enneaegse ühinemise tagajärjeks on, siis 
wastawad nad ise oma elukitsikuse eest. Kuid laps kannatab 
nende läbi ilmsüütalt.

Et lapsel paremate elutingimiste wöimalus oleks, nii- 
hästi sündimise kui ka kaswatuse poolest, ei tohiks Pöhjamaa 
naesterahwas mitte alla 20, meesterahwas mitte nooremalt kui 
25 aastaselt abielusse astuda. Nimetatud wanaduses on kumbki 
täis kaswanud, ja kuni selle ajani on taieline karske elu noorte 
inimeste kohta köigesuuremal möödul oma kosutust awaldanud, 
ja sellest ajajärgust pääle wöiwad nad abielus, Tacituse sö- 
nade järele, „lapsi oma wanemate tugewusest tunnistust anda 
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lasta." Suurem osa nooremaid öpetlasi salgab kül ikka rohkem 
ära, et harjutusel saadud omadustd päritawad olla. Teised 
aga, kes selle arwamise eest wöidelnud on, ehk seda nüüdki 
weel öigeks piawad, nöuawad röhuga, sugukonna edenemise 
kasuks, et lapsi enne ei tohi sünnitada, kuni wanemate tegewus 
ja ümbrus nende iselaadi wäljatöötanud ei ole. Terasemad 
hingeelu kirjeldajad, kes naesterahwa loomu uurinud on, ar- 
wawad, et see alles 30 eluaasta üm-er oma waimlise wal- 
midusele jöuab, kuna ta selles wanaduses ühtlasi omas nooruse 
priskuses weel on; et tema Pale alles siis oma tösist kuju 
awaldab; tema enesetundmus, tema mötlemisejöuud ja ta kired 
alles siis täieliselt ergud on; et ainult need omadused süga- 
wamat armastust wöiwad sünnitada ja et siis naesterahwas 
hilisemas abielus köike kätte saab, kuna warases abielus mecs 
oma naest weel „kaswatama" piab, mille tagajärg sagedaste, 
nagu üks waimurikas naesterahwas on ütelnud, see on, et ta 
— naest teisele mehele kaswatab!

Ja mitte üksnes lühikese nägemisega kölbluse-jutlustajad, 
Waid ka laia silmaringiga teaduse-mehed seletawad ikka kind- 
lamalt, et karske elu kuni ihulikude ja hingelikude jöuudude ja 
osawuste täielise walmimiseni mölematele sugudele köigesuure- 
mal möödul kasulik olla, ja et see oma häätegewat möju edas- 
Pidise elu üle wälja laotawat.

Selle otsekohese kasu körwale tuleb weel kaudne: et iga 
enesewalitsemise läbi inimene ühe suure eesmärgi lähemale 
jöuab, mis tahtmist karastab, isiklist tööhimu töstab, millel 
ka inimese muus tegewuses tähtjas wäärtus on.

Naesterahwad ei piaks mitte selkombel edasilükatud abi
elusse astumise wanadust wastu olema. Noored neiud on 
teiste elust paljugi juba öppinud ja teadwad kül, et waewalt 
niisugust naest leida on, kes enne kahtekümnendamat elu- 
aastat abielusse astunud, aga juba enne kahekümnewiiendamat 
eluaastat otsusele jöuduud, et see liig wara oli. Ka tuleb 
seda wäga harwali eite, et naesterahwa ihaldus salajat enne- 
aegset ühinemist knrestab. Sest kui weri mitte löunamaalase 
kuumusel ei woola, siis lähab Hulk aega, mönikord mitu aastat 
pärast abielusse astumist tarwis, enne kui Pöhjamaa naese 
tundmused täiesti lökkele lööwad.
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Aga noor neiu armasta- ja tahab seda igatsust waigis- 
tada, nulle all ta oma kallimat kannatama näeb, seda rohkem, 
kui ta näeh, et armukaisutused, mis tema enese nöudeid rahus- 
tanud, armastatud mehe walu weel suuremaks on teinud. Ja 
selle töttu teeb ta oma südametunnistufe wastu, mis teda oota- 
misele manitseb.

Sarnane sisemise enesetundmise maharöhumine toob aga 
sagedaste neid järeldusi, et armastajate hinged ialgi ei ühine, 
fest et meelte tundmused hingede teele ette astusiwad. Ehk 
Nietsche sönadega: Tundmuste ihad ruttawad sage
daste armastuse kaswamisest mööda, nönda et 
selle juured nörgaks jääwad ja kergesti wälja 
tulewad. Puhta kölblusetunde ees seisab niisugune noor, 
armastusele allaheitja naene taewakörguselt sugukonna pruudist 
körgemal, kes meest, kes temale oma armastust on awaldanud, 
üksinda läse- raskel teoorjusel waewa näha, kuni ta temale 
ehk tema omakfetele sündsa kodukolde on walmistanud. Äga 
mölematest körgemal seisab see noor naene, kes armastuse 
kewadel Paraja osa jahedust alalhoida on möistnud. Ja kui 
naesterahwaste önnenöuded weel rohkem peenenenud on; kui 
nende loodusest arusaamine sügawamaks on läinud; kui nad 
küllalt walminenud on, armastuse edu juhtimist, mis wiimasel 
ajal weel meeste käes on, eneste kätte wötma, kütlap nad siis 
jahedustki möistawad alalhoida. Siis suudawao nad ka seda 
önnelikku aega pikemaks wenitada, millal armastus weel awal- 
damata, lubamiste läbi sidumata, ootaw ja lootew on. Ja 
siis ei wiska nad eluröömude ja önneilude pakkuwat seltsielu, 
löbu ja edasiöppimist körwale, nagu seda liigwarasete ühine- 
miste töttu tehakse. Naesterahwad saawad siis aru, millal 
nad sagedate kokkusaamiste eest körwale piawad hoidma, kui 
tarwis on ooteaja leeki jahutada. Salajane kihla-aeg tehakse 
lühemaks, awalik kaotatakse päris ära. See ei ole mitte möni 
mitmeaasta pikkune, awalik kihla-aeg, mida Rootsi luuletaja 
Karlfeldt küdab, kui ta ütleb:

Ei kaunimat aega Pole ooteajast 
Ja kewade päewist, urwa ajast: 
Ei lehekuu rohkem walgust anna 
Kui edeneja jürikuu...
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Kui noore pöhjamaalafe hing selsamal möttel ei häälitse, 
siis on ta eluaastal kewade ärakadunud, ilma et ta selle tasuks 
pikemat suwe saaks. Nagu looduseski, mi ka elus käib Mali 
külm liigwarase kuuma ilma t^nnul. Et igat elu-aastaaega 
ta täies iluduses elada, selleks 'M elumöttele sügawamat ja 
walminud möistust waja, — seda tött ei lükka üks Sha
kespeare Julia mitte ümber, 14 aasta wanuselt hinge- 
täiuslist armastust ilmutas. Ja Shakespeare ei ole temas 
mitte warajase armastuse sarnastamata jöudu kujutanud, waid 
silmapilkset, saatusemäärawat, köiki takistusi wöitwat armasrust 
ennast, mis igas wanaduses ühesarnaselt wägew on — siiski 
oma wäge köige silmapaistwamalt siis näitab, kui ta kahte 
inimest surma ajab, ja nimelt weel siis, kui neil eelolew alles 
elamata elu surmamötteid köige koledamaks teeb. Ainult nii- 
sugusel erandil on suwe öied ta elukewadel. Ja sellepärast 
ei ole mitte noorte inimeste terwe loomu tarwidus, Waid nende 
ühe osa sagedane läbikaalumata töendamine arwamist sünni- 
tanud, et armastuse puhtus ja tuli kaduma minna, kui ta 
oma täielist önne ootamahakkab, kuni organismus oma wilja 
wöib kandma hakata. Wastuwaidlemata töde on, et tösise 
armastuse karskust hinge ja tundmuste üksuse tahtmine määrab. 
Aga see karske tahtmine wöib enne kui ka pärast wöimaluse 
teoks tegemist olemas olla. Ja armastuse karskus wöib üheks- 
saamist oodates niisama puhtaks jääda, kui tüielises ilmajää- 
miseski.

Muidugi ei tunne 25 aastane" noormees armastuse joo- 
wastust enam nii wägewalt, nagu ta seda mitu aastat Ware
mine tuudis. Aga kui ta seda alles 25 eluaasta ümber tundma 
saab, siis saab tema, köikide ihn ja hinge löbutunnete seaduste 
järele, oma suguolewuse tipul karskuse ja waewa aastade järele 
oma önne körgemal elujoowastusel maitsta, kui tal seda esi- 
mestes nooruseaastades wöimalik oleks olnud.

Kahtlemata toowad organismuse wajadused waraseid armu- 
nöudeid palju wähemal möödul ette, kui luutewöimu ettekuju- 
tused. Ainult kindlam terwise ja ilutundmuse möiste jöuab 
pikkamisi erkudekawa tugewamaks teha, luulewöimu ülesergu- 
tatud ilutsemisi ümberkujutada, armuwalla uudishimu wai- 
gistada ja kohusetunnet iseenese ja tulewa sugu wastu kö- 
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wendada, nönda et enneaegse suguelu kiusatused ja meelitused 
noorte inimeste kohta möjuta jääwad.

* *
*

Sellega on alles poolwalminuid noori inimesi möeldud.
Kui aga selle wastu armastaja Paar Praegu tähendatud 

walmiduse wanadusesse on jöudnud ja nende täieline ühine- 
mine nende eneste kui ka nende järeltulewa sugu elule ainult 
kasu wöib tuua, siis teewad nad iseeneste ja terwe inimesesugu 
wastu Pattu, kui nad endid seadusliselt ehk wabalt ei ühenda, 
Waid seda tühistel pöhjustel aast^aastalt edasi lukkawad.

Aga ka selle töttu on sala armastus Pölgtuse wäärt, kui 
tema järeldusel naesterahwas alalises kartuses lapse eest, kes 
ilmuda wöib, olema piab, kuna ta ometi igatsust selle järele 
omas esimeses armu-önnes ühes kannab, kui ka Leiste eluölude 
järele, mis warjulises kaswuhoones ehk keldris kül idusi ajawad, 
aga tungiwalt wabat päikesewalgust ja lahedat öhku tarwitsewad.

See on enamiste aja-küsimus, kunas see sala önn oma 
awalikuks tegemist nöuab, ja selle täitmise julgemine seisab 
pea alati naesega ühenduses, kuna mehe Pool selle julgemise 
täitmine seisab. Selle täitmises on inimese loomus hoolimata 
ja selle julgemises on armastus allaheitlik. Kui mees mitte 
hoolimata ei ole, siis tuleb see sellest, et ta aruldaselt örna- 
tundeline on. Ja on ta seda, siis saab sala ühinemine, milles 
naene mehele suure ohwri toob, mehele niisama maharöhu- 
waks, nagu abielugi, milles naene oma suurema waranduse 
ehk tööwöimu töttu mehest üle käib. Selle wastu lähawad 
aga naesterahwa nöuded suuremaks; ta nöuab suurema öigu- 
sega suuremat armastust, mida lapsest ja kodust ilmaolemise 
asemele wöiks panna, sest ainult nende läbi tunneks ta oma 
jöuudude igapidist täiusele jöudmist, ehk Leiste sönadega, oma 
täielist önne. Ja mida örnemalt ta armastab, seda kindla- 
mine saab ta kord waremalt ehk hiljemalt hüüdma:

„Su iha waikib, kui kaisutawad mind su tulised musud, 
Ei rohkem sa minult ei soowi, ei palu —
Kuid minu iha ei waiki; ma tahan, - kas usud? —
Ema - walu!
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Sest naesterahwa köigeparemad omadused, olgugi ta pal- 
jalt armuke ja mitte naene, on lahutamatalt emakssaamise 
ihaldusega La loomuse fees ühendatud.

Selleüle on paljugi räägitud, et naesterahwa kohta see 
liiga alandaw olla, kui ta ilma abieluta ennast ühe mehe 
omaks annab; et mees oma armukest iseenese silmis ja iseen- 
nast selle silmis alatumaks teha: et ta enesearmastaja olla, 
kui ta ühinemist tahab, mis armastuse auususele ja häbelik- 
kusele haiget teha; et naesterahwas tema ihalduste „ohwriks" 
saada — jne. Köigel sellel könel Pole mingit wäärtust, ja 
Paris lihtsalt, sest et armastaw naesterahwas ennast ei oma 
enese ega ka mehe silmis alandatud ei tunne olewat: et ta ei 
usu ennast mitte ohwerdanud olewat, Waid teab, et ta annab 
ja wötab. Sest tema igatseb armastuse täiust palju süga- 
wama tahtmisega kui mees, kuna tema armunöuded kül waik- 
semad,. aga selle wastu palju tugewamad mehe omadest on. 
Kuid sagedaste ja mönikord üsna kaua ei saa ta enesest aru, 
et tema sügawam tahtmine, iga hinna eest önnelikuks saada, 
hingelises möttes ometi lapse pääle käib. Mees näeb ainult 
naese igatsust, ja rahulolewa naeratusega tunnistab ta enesele, 
et ta teda ärawötnud on. Aga ta ei tea mitte — ammugi 
ei tea naene ise seda — millal ta armastus ohwriks saab; 
kunas ta oma olukorda alandatud hakkab tundma. Mees ei 
näe seda, mis naene oma naeratuse warjule ära peidab; tema 
ei saa ta waikimisest aru, ei kuula ta südamesoowi könet. Ta 
usub teda täitsa rahul olewat, kuna Leine alles nälga tundma 
hakkanud on.

Naesterahwa elunöue, sugu hääks elada ja kannatada, 
annab ta armastusele puhtamat höögu, körgemat leeki, süga- 
wamat igawiku-ihaldust, kui mehe armastusel on. Ikka pala- 
wamaks minewast, ikka ohwrimeelsemaks kaswawast örnusest 
armastatud mehe wastu, kaswab waigistamata emaarmu igatsus 
wälja. Mees aga selle wastu, kelle andmise wöimalus ikka 
wähemaks jääb, lähab armuawaldustes järk-järgult kehwemaks. 
Kui naesterahwas sellest arusaama hakkab, siis hakkab ta 
enesele ka meeldetuletama, mis ta temale köik andnud on. Ja 
sellega on wöitlus, mure, pat ja selle palk — surm — ar- 
mastusesse äset leidnud, mis algul, wöib olla, üliilus ja hin- 
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geline oli; armastusesse, milles täiesti ja ilusaste elada oleks 
wöidud, kui tal ühise eesmärgi, ühe suure elustawa ülesande— 
lastekaswatuse - ühendaw ja selgitaw möju kaasas oleks olnud.

Kui armastusel sarnast ülesannet ei ole, siis ta kaswu- 
jöuud pöörawad ta enese wastu. Enese ja teise tundmusi 
tarwitatakse siis mängu riistapuudeks, umbes sarnaselt, nagu 
see 18. aastasajal moodis oli ja millele le p^tirla^e nimeks 
anti, mis tähendab: wanaks peetud kuldkirjadega riide seest 
löngad wäljakiskuda! Tundmusi kisutakse ühest lahti, kiudus- 
tatakse, wassitakse, hamtatakse, keritakse. Aga tundmused on 
juured ja ei mitte löngad isegi kuldlöngad mitte. Suures, 
terwes elutösiduses leiawad niihästi armastuse kui ka kunsti 
tegewuse jöuud oma kaswamiseks toitwat mullapinda. Kistakse 
neid selle Pinna seest wälja, siis, ehk kül nende juured öhus 
rippuwad, ajawad nad, nagu wäljakistud Puugi, ühel kewadel 
weel öied lahti, aga suwe tulekul kaowad ja kuiwawad nad ära.

Sala armastus on selles asjas suurtsugu rahwa lasteta 
ja ühise tööta abielu sarnane, ehk kül ohwrimeelne, iseennast 
ülewalpidaw sala armuke sada korda körgema wäärtusline on, 
kui majailuks peetud ja hellitatud toreduse-abikaasa.

Nii siis mitte möistuse waral arusaadawad kohusetunded, 
waid otsekohene enesearmastus, mis öige kölblusega üks on, 
öpetab noorust Spinoza sügawaft mottest, mille sisu eduöpetuse 
läbi weel sügawamaks on läinud, arusaama, et „sugulik 
armastus, mis wälimiste kokkujuhtumiste pääle pöhjeneb, wöib 
kergesti pölgtuseks muutuda, üheks meeletuseks, millele lahk- 
meelsus rooga annab; et aga sellewastu see armastus kestaw 
on, mille pöhjus hingede wabaduses ja laste sünnitamise ja 
kaswatamise tahtmises seisab."

Elu-usu ja tema arwamata hulga möjude läbi, järk-jär- 
gulise, waewalt märgatawate muutuste läbi saab armastuse 
wabadus oma tähendust selle kestwa armastuse kohta wälja- 
laotama.

Kirjanduse ja ümbruskonna hindamiste järele talitades, 
kujutab ajawaim köikumatak indlusega mötteid ja tundmusi selles 
sihis ümber, kuidas neid tugewamad juhiwad.

Noorte inimeste ülesanne on, nende tugewamate osasi 
etendada.
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Kui tahtmine igapidise eluparanemise kohta ikka kindla- 
maks lähab, siis awaldab ta ka lastewanemate osas oma Paris 
nöuet. Niisama wäha, kui noored inimesed enneaegse suguelu 
läbi nende aastate wäärtust, mis nende kaswamist piaksiwad 
edendama, mahakiskuda tahawad, niisama wäha tahawad nad 
ka meelega oma wanemate-röömu sellega ärarikkuda, kui nad 
kidura, wastutahtmist ilmuwa lapse ilmale sünnitawad. Sest 
köike önne tahawad nad täielikult ja wabalt maitseda. Oodatud 
laps piab neile ilusaid unenägusi tooma, mitte piinawat ra- 
hutust; teda piab röömus, mitte pahane, süle kandma ja ta 
elu piab önne täius, mitte aga önnetuse koorem, olema.

Kui kahel armastajal seesugune tahtmine on ja nad Messe 
walmidusesse on jöudnud, millal tahtmisel öigus on teoks saada, 
siis ühendawad nad endid täieliselt eneste, oma tulewa sugu 
ja seltskonna terwise ja ilutunde nöuete kohaselt, ka siis, kui 
nende puhas tahtmine, kooselu elada ja ühist waewa näha, 
ühe ehk teise Pöhjuse pärast abielu wormi oma pääle wötta 
ei wöi ehk nad ise seda wormi ei soowi.

Neile, kel körwad on kuulda, räägib erapooletu arwustik, 
et Rootsimaal nende inimeste keskmine wanadus, kes seaduse 
poolt laidetud kombel eluühinemistesse on astunud, looduse 
poolt abieluks määratud wanadusega kokku käib.

Ja siiski saab inimesesugu neis wabades ühinemistes sün- 
dinud laste elukölbtuse läbi petta, mida wiletsad kaswatuse 
olud ärarikuwad, kui nad mitte kohe esimesel aastal pärast 
ilmale sündimist ära ei sure: abieluta sündinud laste seas on 
surewus harilikult köige suurem.

Teine samasugune erapooletu tunnistaja on see olukord, 
et sugulise kölwatuse edendajate arw sel möödul kaswab, kui 
palju üleüldine seltskondline seisukord ja majandusline olukord 
abielusse astumist wöimatumaks teewad, ja selsamal möödul 
wäheneb, kui Palju abielusse astumist kergendatakse. Ja nagu 
abieluta emadegi juures, nii on ka sugulise kölwatuse eden
dajate wanadus just öige wanadus abielusse astumiseks !

Ülemate liikide noored mehed ei tohiks omas wöitluses 
seltskonna korralduste wastu mitte nii kohusetundmatalt alama 
liikide wastu wäljaastuda. Haritud noorsugu piaks teistele 
eeskujuks olema, niihästi öigel ajal abielusse astumises, kui
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ka tulewa sugu ja seltskonna wastu hää kombe alalhoidmises. 
Oma pesaehituse wöimalust wöiwad nad ikkagi enne lapse il- 
mumise ootamist omale wördlemisi kergemalt, kui nende wa- 
nused alama rahwa liikmed, kätte wöidelda. Hoolimataust 
wastuseisjate ehk takistajate wastu on neil aga ainult siis 
öigus tarwitusele wötta, kui nad endid küllalt tugewad tun
newad olema, ise seda uut olewust warjama, kes kord nende 
asemel inimeste suos elama saab. Köige päält Piab aga haritud 
noorpölw sotsialilisest uuendusest osawötma, mis laialisemas 
möttes ainukene wastus abielu küsimuse pääle on.

„Waba armastuse" eest wöitlemise asemel, mis praegusel 
ajal paljutähendawaks ja kurjaste pruugitawaks möisteks on 
saanud, piab armastuse wabaduse eest wöideldama. Sest 
kuna esimene niikaugele jöudnud on, et ta igasugu armastuse 
wabadust tähendab, tähendab teine ainult selle tundmuse wa
badust, mis armastuse nime wääriline on.

See piaks elus ikka rohkem seda wabadust kättepüüdma, 
mis tal luuletustes juba muinasajal on olnud. Armastuse 
Sied ja pungad jääksiwad siis ikka armastajate eneste sala- 
duseks, ainult tema wili oleks nende ja seltskonna teada. Nagu 
alati, nii on ka siin luuletus edenemise teed näitanud. Wäga 
harwalt on möni suur luuletaja seaduse läbi pühitsetud armu- 
önne üle laulnud, kül aga waba ja salajase armuönne üle. 
Ja.ka selles möttes kujuneb kord aeg nii, et luulewalla üle 
enam üht, ega eluwalla üle koguni leist kölbluse seadust 
maksma ei Panda. Juba „Sakuntala" luuletaja nimetab 
armastust köigeilusamaks taewa anniks, mis ainult tundmuste 
täiuse läbi pühendatud wabas abielus olemas on. Aga juba 
selgi ajal saadi aru, missugust hädaohtu see tuua wöib, kui 
„tundmata südant tundmata südamega kokkupannakse." Juba 
selgi ajal oli lapse saatuse eest hoolekandmine see, mis selts- 
kondlist wastutamist armastuse wabadusega kokku sidus.

Nii on uus kölblusemöiste koguni wana. Aga siiski piab 
teda uueks nimetatama, sest et ta alles hakkab üleüldiseks ära- 
tundmiseks saama. Ikka rohkemal arwul hakkawad inimesed 
arusaama, et see, kes ennast wabalt ehk laulatatult ühe teise 
omaks annab, kellega ta hinge poolest wööras on, oma enese- 
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kohalrst auusust haawab; ikka selgemine aimatakse juba, et see 
hmgede wastm-tlkune kodutunne on, mis omaksandmist pühendab.

Kosija, kev sabakuues esitr isa juurde ilmub ja sellele oma 
tundmusi, mis tal tema tütre wastu on, awaldab, on juba 
niisugune ärawananenud tüüpus, et seda naerukski enam ei 
saa teha! Pulm, mis kihlapidu, langudelliigu, kirikliku lau- 
latuse (mille wiimase eel suurtsugu rahwaste juures weel „pü- 
haliku toimetuse" pääproow, et ta hästi toredaste korda lähaks, 
ärapeetakse) järele pidustatakse, kus piduwöörad noortpaari 
pruudikambrisse ehk reisiwankrile saadawad — see kombe saab 
peagi naeruwääriliseks, siis komblusetaks ja wiimaks kölbluse- 
taks tembutuseks jääma. Ja sel möödul, kuidas armastus 
edeneb, hakkabki see Wanast Päritud kombe, kus abielu sobita- 
mine sugulaste asi oli, kaduma, nagu köik wanaaja jätised 
Pikkamööda kaowad. Ikka wähem salliwad armastajad oma 
sügawamate tundmuste spioneerimist, ikka rohkem wabastawad 
nad endid seltskonna tutwustamise-tollimaksust, sugukonna kom- 
bekorraldusest, tutwuskonna taskunäpitsusest. Ikka enam ja 
enam hakatakse armastusest looduse woorusena lugupidama, 
mille kestwust keegi kaugemal oleja määrata ei wöi, mille 
örnu awaldusi ja sönades awaldamata wöimalusi keegi rikkuda 
ei tohi.

Kuidas wöib armastus, mis üks suur walitseja elu üle 
on, oma wabadust seltskonna läbi kergemine määrata lasta, 
kui elu teine walitseja, surm? „Armastus ja surm, millede 
piirid üksteise wastu käiwad, nagu mäeahela külgede harja- 
piirid, milledel igalpool, kus nad wastastikku kokkupuutuwad, 
ühine körgusejoon on;" armastus ja surm, mis mölemad, üks 
koidupuna tiiwadega, teine kesköö-taewa tumeduse tiiwadega 
seda wärawat warjawad, mis maapäälist elu ta ümberpiira- 
wast tundmatast tumedusest lahutab, - ainult need mölemad 
on wägewused, oma majesteetliku suuruse poolest ühesarnased.

Aga kuna surm üksainuke on, on armastus mitmesugune.
Surm ei mängi ialgi. Kui armastus niisama tösiseks 

saab, küllap ta siis ka enesele surma öiguse kätte nöutab, nii 
et ta ise oma aega ja tundi wöib wäljawalida.

-i-
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Armastuse kewadel on wanematel ainult siis oma laste 
kohta tähendust, kui neil auukartust selle ime ees on, mis 
nende lähedal sünnib. Aga senisaadik on wanemad wäga har- 
waste nii peenetundelised olnud, et lapsed neid oleksiwad möist- 
likudeks söbradeks pidada wöinud. Nooruseaeg on harilikult 
täis wöitlemisi, mis osalt sellest tulewad, et wanematel on 
himu laste meeleolu oma eneste wormide järele ümberkuju- 
tada, missugusele tegewusele lapsed wastu panewad; osalt sellest, 
et lastel tahtmine on oma eneste aateid ettekanda, mis ikka 
teised on, kui wanemate omad, sest muidu „ei oleks uuel rahwa 
pölwel mingit eluöigust," ütleb Georg Brandes. Wanemad 
wöiksiwad iseenestelt ja lastelt löpmata hulka kannatufi ära- 
hoida, kui nad kohe alustuses arusaaksiwad, et lapsed uute 
iseolewustena uute jumaluste ja uute sihtide töttu ilmas täht- 
sateks saawad; et neil öigus on, oma eneste olewust kaitsta; 
et neil kohus on, uusi teesi otsida, mis juures wanemad neid 
selsamal möödul auustama piawad, nagu neil öigus lastelt 
auustamist nöuda, selle hää eest, mis nad oliwad ehk on, 
tahawad ehk tahtsiwad. Ainuke asi, milles wanemad oma 
täieialiste laste wastu ialgi kidsed ei tohiks olla, on see, et 
nad nendele wöimalikult rohkesti oma laialisemat eluteadust 
osaks saada laseksiwad. Aga selle juures piaksiwad nad ikka 
seda meelespidama, mis waene, armastaw süda kergesti ära- 
unustab: et wanemate kibe eluteadus lapsi nende eneste kibeda 
eluteaduse läbitegemiste eest ärahoida ei jöua. Nemad ehk 
hakkawad endid kül wanemate eksituste eest körwalehoidma, 
kuid sadawad teistesse eksitustesse! Ainuke tösine wöim, mis 
isal ehk emal oma laste saatuse üle on — aga see on ka 
möötmata suur — seisab selles: oma kodu oma enese auu- 
wäärilise, ilusa iseolewusega täita; armastusega ja röömuga; 
tööga ja haridusega; öhku sääl nii kosutawaks ja puhtaks, 
nii täis rahu ja soojust teha, et lastel rahn oleks, oma wa- 
limisega oodata, ja et neil kindel ja tubli mööt hästi selgeks 
saaks, mille järele nad walida wöiksiwad.

Aga kui wanemad näewad, et lapsed köige selle pääle 
waatamata kiusatusesse langewad, juhtumist saatuseks piawad, 
siis on neil peaaegu jumalikku möistust waja, et hädaohtu 
ära pöörata. Enamates juhtumistes töötawad wanemad oma
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lapsi ise juhtumiste täte wahele, kui nad saatusel määratud 
takistustele wastu tormawad. Nemad ei hoiata mitte selle 
eest, mis midagi ei ütle ja midagi ei anna, Waid kannawad 
wiletsaid, näruseid pöhjusi lagedale, milledele noorus köige oma 
loomuse paremusega wastu paneb. Ja nad rahustawad oma 
eneste rahutumaid aimdusi, millede järelkäimisele neid wane
mad oleksiwad äratada wöinud, kui neil tösise elu kohta selgem 
waade oleks olnud.

Isegi armurikastes perekondades lähawad lapsed elukewade 
tormi ajal möistatuslisteks, nii et wanemad sagedaste asjata neist 
arusaada püüawad. Noor hing ei kannata ialgi muul ajal roh
kem, kui oma enese hingemöistatuse wäljaarwamise all. Aga isa 
ehk ema, kes oma laste läbi uuesti nooreks on suutnud saada, 
wöiksiwad neile ka seletuse otsimises abi anda. Muidu oleks taga- 
järjeks, et wanemad omalt poolt kiwa sinna müüri juurde kanna
wad, mida lapsed eneste ja nende wahele ikka körgemaks ehitawad.

Ka needki wanemad, kes kägisejateks töömasinateks ei ole 
muutunud; kes oma wöimu mitte selle töttu üles ei näita, et 
neil wöimu on, Waid et neil waimlist arusaamist rohkem on; 
kes omas kodus lastete mitte üksnes wabadust röömu tund- 
miseks ei anna, Waid ka röömu wabadust tundmiseks walmis- 
tawad, ka needki waewawad endid sagedastegi asjata, oma roh- 
kemat arusaamist lastes idanema pannes, neid oma wabameele 
läbi nooruse ühekülgsustest wabastades. Ja siis Piawad nad 
Wöitlust löpetama. Sest see ei suuda olewiku wöimatusi mitte 
parandada, ainult tulewiku möistuse wöimalusi wöib ta rikkuda.

Jnimesel on ta elus kolmes pääasjas tarwis köigetösi- 
semalt otsustada: eluwaates, elukutses ja armastuses; neid 
otsustades piab iga hing iseseisaw olema. Sääl piawad wa
nemad oma wöimu tagasihoidma, et lastete sellega hädaohtusi 
mitte kaela Pääle saata. Aga nemad piawad ka wahet teha 
möistma sügawa ja päälsekaudse nöude wahel, öiget teed köwe- 
rast äralahutada möistma.

Kui wanemad seda ei suuda, siis piawad lapsed oma kohust 
iseeneste ja elu wastu täitma, kuna nad, warem ehk hiljem, 
oma teesi mööda käima hakkawad.

Kui lapsed köne poolest „waikida ja naeratada" jöuawad, 
et seda hölpsamine omas tegewuses tösidust ülesnäidata, siis 

7*
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wöiwad need lapsed oma wanemaidki weel kaswatada. Siis 
ilmub sagedaste, et isa ehk ema süda köwem, nende hinged 
awaramad on, kui lapsed ehk wanemad seda enne proowi usku- 
siwad. Tuleb aga sellewastu awalikuks, et ainult wanemate 
wiad ja arwamised wöitlusele Pöhjust andsiwad, siis ei ole 
wiad ja arwamised sellelabi midagi rohkem wäärt, et nad isa 
ehk ema omad on!

Aga kuigi asi nii oleks, et wanematel sarnast hinge ei 
ole, mis sügawamalt tunneks, Waid paljalt süda, mis werd 
nutta möistab, siis on lapse kohus ometigi iseenese, kui ka 
läinute ja tulewate pölwede wastu, oma enese olewusele wöi- 
malikult körget täiusele jöudmist armastuse läbi osaks saada 
lasta. Wanemad on ainult üksainuke lüli löpmata Pikas su- 
gude ahelas: sadatuhandete rahwapölwede werd on nad oma 
lastele edasi annud, kes sedasama omalt poolt jällegi edasi- 
andma piawad. Lastel on körgemad kohused köikide nende 
elust lahkunute ja alles elusse ilmumata hingede wastu, kui 
ainult üheainuma inimesepaari wastu, kes nende isaks ja 
emaks on. Noorepölwe kohuseks on, köiki neid surnuid nii 
täieliselt kui wöimalik oma enese ja oma laste olewuses jälle 
elawaks teha. Sagedaste ja suuremalt osalt wöib inimene 
oma iseloomu eest enese wanaema hää südamele, oma esiisa- 
isa aruka meelele rohkem tänulik olla, kui oma kitsasüdamlise 
emale ehk waimuwaesele isale. Selle wastu, et alatiseks ko
huseks on, oma wanematele röömu teha, wöib ka üks kohus 
olemas olla: neile muret teha, kui sellelabi oma järeltulejatele 
röömu saab walmistada. Isa ja ema auustamine on hää 
asi; ometi see käsk, mida Mooses omal ajal ära on unusta- 
nud, on palju tähtsam: Auusta oma Poega ja tütart, weel 
enne, kui nad sündinud on!

Kui kohusetundmus surnute ja sündimatade wastu ini
meste tegewuste pääjöuks saab, kuna ta nende tundmuste wäge 
ülesnäitab, siis saawad wanemate ainuöigused, oma laste elu- 
saatust määrata, kui ka laste nöudmised, wanemate osa nende 
läbi määrata lasta, ikka enam ja enam möödaniku ja tulewiku 
majesteetlise suuruse ees pörmuks wajuma.

-ft
-ft
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Eelminewast seletusest selgub, et tühine on iga kölbluse 
jutlus, milles nöudmine puudub, terwetele inimestele 20 ja 
30 eluaasta wahel wöimalust walmistada abielusse astuda, 
missugune wöimalus Germania sugurahwaste esiisadel ilma 
erandita käes oli, kuna nüüd nende eeskujulise karske eluwiisi 
Pääle tähendatakse!

Niikaua, kui noortel inimestel pikale wenitatud öpejärkude 
katsed, majanduse eelarwed, aktsiaühisuste jagatawad arwud ja 
ümbruskonna eluwaated wanemateks saamise wäärtusest körge- 
mad on, jääb asi wanamoodu, kuigi öige kasin osa mehi, kas 
oma enesetundmuse ehk oma armastuse töttu, sugulist karskust 
kuni abieluni ehk ka ilma abieluta edasi piawad.

Et see seltskondlise korralduse ja kultura ohwerdamine 
löpeks, on juba üksikutelegi tähtjas, aga löpmata körgemal 
möödul on tal seltskondlise elu kohta tähtsust, mille jöuudusi 
nüüd kombekorratuse tegewus häwitab ja kombluse määrus 
kammitsasse paneb; seltskonna kohta, mille tugewus uue rahwa- 
pölwe noortest, terwetest wanematest wälja kaswab.

Juba nüüdsetegi seltskondliste korralduste seas, lasewad 
meie kodumaal (s. o. Rootsimaal) mitmesugused möistlikud 
uuendused oma-kodu aateid teoks saada ja kiirendawad abielusse 
astumise wöimalusi; niisugused uuendused on: lühendatud öpe- 
aeg; palkade körgendamine, mille wäiksus ennemalt ei lubanud 
abielusse astuda, nii et sugunöude waigistamiseks prostitutsion 
maad wöttis; wanade teenijate warajasem pensioni pääle lask- 
mine, et keskmisele wanadusele, kus lastekaswatamise koorem 
köige raskem on, körgema Palgaga ametisi muretseda j. n. e.

Pääle selle on weel pöhjalikku elunöuete korraldust waja, 
köige rohkem suuremates linnades, kus korteri ühisused abi 
wöiksiwad anda, wäikeste, sündsate elukorterite sisseseadmiseks 
ühise köögiga; bürood ehk kantseleid noori tööjöuudusi tundide 
wiisil tasumise eest töösse wöiksiwad wötta, ja konsumi seltsid, 
ehk tarbeasjade korraldajad ühisused, ülespidamist ainete oda- 
wuse eest muretseda wöiksiwad, mille töttu noortel inimestel 
perekonna asutamine märksalt kergemaks saaks. Mitte üksnes, 
et noorte inimeste elukord paraneks, waid ka ühiseluline töö- 
jöud töuseks körgemale, kui umbes 25 aastased mehed oma 
mitmejugustesst elukutsetesse astumiseks walmis olekstwad, et
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30—35 aastase riigiteenistuse järele täielist Pension! saada, 
aga siis ka kohustatud oleksiwad, ametist lahkuma, ainult nii- 
suguseid kordasi eranditeks jättes, kus möne isiku iseäraline 
waimurikkus teda ta ametikohale tingimata tarwiliseks teeb. 
Neid eluteadusi, mis ametis olnud mees omale kogunud, seda 
tööjöudu, mis tal ametist lahkudes weel ülejäänud, wöiks ta 
teistes kodanlistes tegewustes ehk omas isiklistes eluhuwitustes 
suure kasuga tarwitada. s

-ir

Jga kombluse jutlus nooresuo wastu, mis seltskonda, kes 
ebakomblust sallib ja nooruse armastust teoks ei läse saada, 
mitte hukka ei möista, on enam kui rumalus, on kuritegu.

Niikaua, kui Praegused madalad palgad ja kindluseta töö- 
wöimalused edasi seisawad, saab ka ikka rohkem naeste weri 
wedelamaks, meeste weri ärarikutud, mida kauemine nad abielu 
ootawad, mis terwete ja vnnelikkude wanemate läbi tugewaid 
lapsi oleks wöinud seltskonnale kinkida.

Ja niikaua, kui riigid oma ülemaid wäärtasju nii nüri- 
meelselt äraohwerdawad, on iga muu seltskondliste olude Pa
randamine ainult üks Penelope kangas, kus — söna köige- 
tösisemas möttes — öö seda ülesharutab, mis päew kokku- 
kudunud on.



IV.

Armastuse walimine,

Armastuse wabadusele, uusi olewusi luua, tuleb allapoole 
Piirijoon tömmata, kuna seda wabadust ainult neile antakse, 
kes sugulise walmidusesse on jöudnud. Aga ka ülespoole tuleb 
Piir panna, fest et isa ja ema liig suur wanaduste wahe, ehk 
liig körge kumbagi Poole wanadus, halbu tagajärgesi laste 
terwise, jöuu ja kaswatuse kohta awaldab. Ja et, nagu ülemal 
töendatud, abielusse astumiseks köigenooremaks wanaduseks 21 
aastat seadusliseks tunnistada wöib, on 25 aastane wanaduse 
wahe köige suurem, mida seadus kokkulasta tohib.

Keegi, kes elu mötet tema alalises töusmises körgemate 
wormide Poole näeb, ei waidle selle päewaselge kohuse wastu, 
et raskeid haigusi, millede Pölw-Pölwelt pärandamise kohta 
teadus ammugi kindel on, ei tohi edasi istutada. Aga et see 
teadmine ainult harwade juhtumiste läbi kindlustatud on, ei 
oleksiwad seaduslised keelud teadmata kordade kohta ainult elu- 
takistused — wöib ka olla, koguni meeletumad takistused — 
üksiku isiku kohta, Waid ka Pahad korraldused edasikestwate 
uurimiste kohta biologia, ehk eluteaduse, tähtsal pöllul.

Mida juba nüüd korraldada wöiks, on see, et kumbkil 
poolel enne abielusse astumist selge arusaamine wöimalikkude 
hädaohtude kohta oleks, ja et siis eluseltsilise walimine nende 
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eneste wastutuse tundmuse hooleks jääks. Sest keegi ei wöi 
nöuda, et iga üksik oma armastuse önne üleüldiste wöimaluste 
hääks äraohwerdaks. Aga üksiku inimese kui ka terwe ini- 
mesesugu kasu pärast wöib kül nöuda, et keegi oma eluwali- 
misele pimedalt wastu ei astu. Ja mida enam sugude ühi- 
nemise tundmus oma enese edenemise tundmusega ühendatud 
on, seda hölpsamalt leitakse igasugu wöimalusi, kuidas tulewa 
Pölwe kasuks kindlamine ja paremine walida wöib. Juba 
nüüdki peetakse loomulikuks, et enne elukinnitamist kinnitatawa 
terwist tohter järele katsub. Tulewikus Piaks niisama loomu
likuks saama, et enne abielusse astumist naesterahwas ennast 
naistohtri, meesterahwas meestohtri poolt läbikatsuda lasewad, 
kas nad ka oma sugulikku ülesannet täita wöiwad. Ja see 
ei oleks mitte üksnes uute elude kinnitamise pärast, waid ka 
abielusse astujate eneste rahu hääks, tarwilik, et teada, kas 
ehk wahest organlisi wigasi olemas ei ole, mis mönikord abielu 
wöimatumaks teewad, mönikord kül körwale toimetatud wöi
wad saada, kus aga mölematel kordadel teadmataus otstarbeta 
kannatusi walmistab.

Enamatel kordadel wöib kartus röhuda, et ehk on enesel 
niisuguseid haiguseidusi külles, mis suguelu läbi abikaasa ehk 
laste külgi edasi hakkawad, wöi on tulewasel abikaasal neid 
olemas, mis siis enesele koormaks saawad; seda muret wöib 
arst kas kinnitada ehk tühjaks tunnistada.

Jseenesestki on möista, et siis osalt iseenese terwisest lu- 
gupidamine ehk enesearmastus, osalt kaswaw lugupidamine oma 
järeltulejate wastu möndagi sündmatat abielusse astumist takis- 
tama saab. Teistel kordadel, kus armastus wigadest ei hooli, 
saaksiwad abikaasad endid wabatahtliselt lastest ilma jätma. 
Selle wastu aga neis juhtumistes, kus seadus abielusse astu
mist kindlaste keelab, ei saaks ta siiski takistada, et wigased 
ehk haigustega koormatud isikud oma sugu wäljaspool abielu 
edasi ei külwaks. Aga nii on kord köikide seadustega lugu: 
Parematele inimestele ei olegi neid tarwis, halwemad ei Pia 
neid, kuid suurema hulga inimestele on nad öiguseaimete 
öpetajateks.

Ainult need, kes hingeliste muutuste seadust ei tunne, 
kahtlewad armutunde ja sugutunde üheaegse edenemise juures.
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Aastasada aastasaja järele on armutunne edenenud, kuna ini- 
mesed selsamal ajal seda türmet usulikude möistetele, Päälse- 
kaudsete kohuseaimetele, röhuwale wanemate-öigusele, tühjade 
wormidele ohwerdanud on! Nüüd aga, kus tema ohwril köige- 
körgem wäärtus on, nimelt, köigetäielisem haiguste häwita- 
mine ja terwise kosutamine, inimese-materjali enese ülenda- 
mine, nüüd siis ei Piaks inimesed seda ohwrit tuua jöudma, 
sest et armastuse wägt waheajal köwemaks on kaswanud?!

Just wastastikuse armutunde suuruse töttu üheteise wastu, 
suudawad abikaasad lasteta olekut kergemine ürakanda, kui nad, 
teades, et nad inimeste sugule wäärtuslisi wösusi juurde kas- 
watada ei suuda, abielusse astusiwad selle kindla otsusega, et 
mitte lastewanemateks saada. Sellesama armastuse suuruse 
töttu wöib see armastaja, kelle Pool wiga on, oma enese önne 
ohwriks wiia, et teine enese ja inimesesugu hääks oma önne 
ühe teise olewuse abil kätte wöiks saada. Niisugusi ohwrifi 
tuuakse juba nüüdki tihedamalt, kui üleüldiselt ustakse. Ja 
eluseaduses, hinge ja ihu üksuses, on wöimalus olemas, et haigc 
seda wäärtust ümber hindab, mis armastusel terwe inimese 
kohta on, ja enesele uusi, omakohaseid önnetundeid loob.

Aga köigepäält saab armusunni sügawamale jöudmine 
tundmust järeltulewa sugu kaunistuse kohta kindlustama, ilma 
üksiku inimese önne nöudmata.

Kui Lutheri kirik wöitluses abieluwabaduse pärast lähe- 
daste sugulaste wahel atta jäi, siis tähendas see algawat wa- 
badust isiklikule walimisele abieluöpetuse hööweldamata meel- 
susest ja piibli kirjatähe-orjusest, mida kirik inimestele pääle- 
pannud oli, kuna enne seda juba ammugi Moosese suguilus- 
tamise waade unustusesse oli jäänud. Ka Hellases (Greeka- 
maal) oli sihikindel sugukaunistamine. Aga selleläbi, et ristiusu 
öpetus wahetpidamata üksiku inimese tähendusest köneles, läks 
üksiku tundmus tulewa sugu kohta nörgaks, mida omalt poolt 
see teadmine, et hingest ihudele taewast antaks ja neid sinna 
tagasi wöetaks, tagant lükkas. Ainult inimeje hingejöuu töst- 
mise läbi, patuse keha piinamise läbi, töstis ristiusk sugu 
wäärtuse hinda. Öpetus pärispatust oli ainukene töendus, 
nulle kaudu iuimene oma esiisadega sugulane oli. Et terwe 
inimesesugu Jumalast ükskord köikide aegade jaoks täieliseks 
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oli loodud — kuigi Aadama läbi ärawussitud — siis ei saa- 
nud, nagu juba tähendatud, mitte uuekskujutamine ristiusu 
Pöhjusmötteks, Waid endise olu tagasiseadmine. Ja elu-uuenduse 
tingimistes nägigi usuöpetus patu juurt ja tema ilma sisse 
tulemise Pöhjust. Sellest waatest pidi ülejöutama. Ja önneks 
on kirik wöitlemist loomutarwilise armastuse wastu kaotanud 
ja tahab seda ikka rohkem kaotada. Aga solle juures tuleb, 
nagu usupuhastuse aegse abieluwaenlusegi juures, ette, et ede- 
nemine päätee päält, sugukaunistuse teelt, körwalise Lee pääle 
kaldub. Nüüd näitawad mitmedki märgid, et armastus ja 
tulewa sugu eest hoolitsemise tundmus üksteisele lähenema 
hakkawad.

Jgakord, kui logikaline mötlemine elawale elule oma 
„kas — ehk" ettepaneb, Paneb elu oma uhke tahtmise maksma, 
ennast mitte seletuste ehk järelduste wahele kinni panna lasta. 
Elama tähendab liikuma, liikuma tähendab muutuma, uue- 
nema, ehk Leiste sönadega, üles ehk allapoole minema. Jalgi 
ei saa ülespoole tungiw köwerjoon körgemat Punkti kätte, kui 
mitte tahtmine, uusi elusi luua, isiklise armastuse walimisest, 
aga walimine jällegi selgewaateliseks saanud sugukaunistuse 
loomusunnist juhatatud ei ole!

Et isiklise armastuse walimine weel sagedaste seda loo- 
musundi osalt tähelepanemata jätab, osalt tale haiget teeb, ei 
töenda weel, et ta tast ikka ilma olla ehk teda äratörjuda ta- 
haks. Armastuse walimine on teatawatel kordadel, nagu liig- 
lähedane weresugulus, mitmesugused rahwasugud, ja teatawad 
haigused, juba loomusunniks saanud, kuna seadus ja kombe 
walimise pääle on möjunud, nii et see omalt Poolt tundmuste 
ja loomusunni Pääle wöis möjuda. Wennal ja öel, kes oma 
sugulust teadwad, Pole tarwis oma wastastikusi armuihaldusi 
mahasuruda, sest et need nende wahel ialgi üles ei töuse. Ei 
mingi käsk, Waid were sundmus, takistab Amerika neidusi 
neegrile ehk hiinlasele meheleminemast. Naesterahwas, kellest 
teatakse, et ta langetöbine on, jääb sellepärast kosimata, et 
keegi mees teda enesele abikaasaks ei igatse, aga mitte, et seadus, 
nullest nii kerge on möödaminna, tale abielusse astumist keelab. 
Teisest küljest teatakse ka, et need olud, millede möjul inimese 
keha iludust ja tugewust töstetakse, suurel möödul sugude 
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armuwalimise kohta möjusiwad, kui neil walimise-wabadust 
oli. Pärimise öigus, mis muidu kokkusündmataid sagedaste 
abielulisele ühendusele on saatnud, ja teisest küljest naeste- 
rahwaste nöudmine mureta elu järele, on nende wiimaste 
loomusundi selles asjas rikkunud. Walitsewad kombed ja kölb- 
luste möisted on tulewastelt emadelt nende täielise walimise- 
wabaduse ära riisunud ja sel kombel waliwa naesearmastuse 
tähenduse tulewa sugu waimlise ja ihulise kaunistamise kohta 
suurel möödul erapooletumaks teinud. Sinna juurde tuleb 
weel, et ristiusu wennastuse-öpetus, hariduse-aja ühesarnasuse- 
öpetus, majanduslise wöimu edasiandmine kolmandama seisuse 
kätte — ühe sönaga: terwe seltskonna demokratiseerimine, ehk 
wabakodanliseks tegemine — need seadused ja kombed maha- 
kiskunud on, mis mitmesuguste seisuste ja rahwasugude were- 
segamist keelasiwad. See on muidugi isiklise armastuse wali- 
mist edasi awitanud, aga ka, Palju rohkem kui enne, raha 
töttu abielusse astumist kaswatanud. Waremate abielusobi- 
tuste juures, kus noored paarid wanemate tahtmisel kokku pandi, 
peeti pääle majandusliste kasude weel Palju leist silmas. Aga 
niisugustel kordadel, kui ka sugulaste paariminekutel, oli wähem 
muret, puhast werd alalhoida, kuna rohkem tühine hirm sei
suste segamise eest ja kitsarinnaline suguseltsi toredus abielusse 
astumisele kitsaid Purist mäüras. Sellepärast oli siis tarwis, 
et armastuse walimine neist Piiridest üle pidi astuma, kuna 
neil, sugukonna kaunistamise waatepunktilt waadates, muidugi 
kahtlane wäärtus oli Aga seda rohkem piab raha wägewuse 
üle abielude sobitamisel kaebama, nüda rohkem ta omale selle 
poolehoidmise eesöigusi kätte kisub, mida üksnes armastus anda 
wöib, ja mida ta köigeparemine ühele wäljawalitule hulga 
ühesarnaste seast annaks; see on üks poolehoidmine, mis, Leiste 
arusaadawate pöhjuste körwal, ka üht mitme pölwe jooksul 
harinenud loomusundi eneses tohiks pidada, millel ühe seisuse 
ehk suguharu Parema iselaadi alalhoidmisetsllähendust on.

Sest saadik, kui ristiusk ja tema möju all kaswaw haridus 
armastuse loomuliku määru häbelikult kinnimatsiwad — ja 
tale oma ülimöistuslise katte pääle tömbasiwad, hakkasiwad ka 
inimesed selles asjas eneseuurimisi ja enese ülestunnistufi hä- 
benema. Meie piame jälle sugukonua ajalugu kirjutama 
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Hakkama, aga mitte niisugust, nagu wanadesse perekonna-piib- 
lidesse kirjutati, kus sündimise, laulatuse ja surma aastad 
suurte arwudega ära tähendati, Waid niisugust, kus ka need 
olud ülestähendatud oleksiwad, mis sündimist ja surma mää- 
ranud on. Pia- uuesti päälehakatama, horoskopisi (ajamärkide 
tähendajaid) ülesseadima, aga Palju wähem märkide tähenda- 
miseks taewa külles — ehk kül needki wahest natuke omast 
endisest tähendusest jälle kätte saawad — kui maapäälsete 
märkide tähendamiseks, ja mitte üksnes sündimise ajal, Waid 
hästi kaua enne seda. Nii, nagu alchymiast (kullategemise 
katsetest) chemia ehk lahutusteadus, astrologiast, ehk tähtede 
tähendusest, astronomia, ehk täheteadus, wälja kaswas, nii 
wöiks ka niisuguste märkide uurimine sellele teadusele teewal- 
mistajaks olla, mida esialgu, kui weel sügawama tähendnsega 
söna ei tunta kui Galtoni eugenies ja Haeckeli ontogenia on, 
erotoplastikaks wöiks nimetada: öpetus armastuse, kui kindlalt 
ülesehitawa kunsti üle, pimeda sugutungi asemel. Oleks palju 
kasulikum inimesesugule, kui need naesterahwad, kes nüüd oma 
elulugusi poolöiglaselt ja kunstita luuletustes kirjeldawad, tea- 
duse kasuks üsna tösiseid sugukonna-kroonikaid kirjutaksiwad ja 
päris öiglast tunnistust enestest omas kirjutustes annaksiwad.

Juba nüüdki on otsusele jöutud, et kombed ja möttewiis, 
kunsti ja tunnete sihid, mis armastuse sisu kujutawad, tead- 
matal kombel oma sugule kasuliku walimise hääks kaasa mö- 
juwad. Sellest saadakse siis am, kui selgusele on jöutud, 
missuguse sihi Poole walimine piab liikuma; missugusi waim- 
likta ehk kehalikka omadilsi ärakaotama, missugusi kindlamaks 
kaswatama piab, ja missuguse abinöuu läbi uue sugu loomu- 
omadused wanemate walimises seisakstwad. Aga kaudsel teel 
saaksiwad ettewaatused ja hoolitsnsed tulewa sugu hääks nii- 
palju kaasa awitama, et armastust nende tingimiste all, mis 
uuele Pölwele kahjulised on, ikka harwemalt ette tuleb. Jni- 
mese sisemus ei suuda mitte logikalikult mötelda. Aga meie 
olewus kujuneb wastastikkude möjude läbi ümber: keha hinge 
möju all, hing keha möju all; ihaldused mötete möjul, mötted 
ihalduste möjul. Muidugi jääb armastuse walimine wöitjaks. 
Aga üksikud ja üleüldised omadused, mis üleüldse külgetömba- 
walt möjuwad, saawad selgemaks, mölematele sugudele rohkem 
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kättepüütawamaks ja walimise juures otsust andwamaks. Selle 
wastu jöuawad sugujöuudude raiskajad, alkoholi orjad ja ühel 
ehk teisel kombel Paha teede tallajad ikka wähem ja wähem 
armastust enese wastu ülesäratada.

Juba eudistel aegadel on nähtud, et mönel ajajärgul 
walitsewate pöhjusmötete muutumine ja liikumise jöuudude jao- 
tamine ka armastuse iseloomu muutnud on. Nii wöis, nagu 
juba tähendatud, rüütliaegne ja pärastpoole hariduse edenemise 
ajajärgu ajawaim armastust niihästi abielust kui ka sugu 
ülesandest äralahutada. Samasuguste hingeliste muutuste 
töttu wöib üks uus, edulootusest täidetud ja elu-usust kind- 
lustatud ajawaim nende koosolemist kindlamine kui ialgi enne 
maksma panna.

Usk, luule, kunst ja seltskondlised kombed on koos tööta- 
nud, et sugulist tundmust armastuseks ülendada. Nad hakka- 
wad nüüd jällegi koos töötama, et sugulist tunnet armastuse 
sees tuntawaks teha. Altarid, mida minewik sigituse juma- 
lustele ehitas, tulewad jällegi ülesehitada, aga mitte selleks, 
et inimesed öhtuse eha ajal nende ümber Bacchuse pidudele 
kokku tuleksiwad, Waid kuldses koiduwalges röömsatele loomise- 
päewadele wastu lähaksiwad.

Sugukonna tunne, efiisade auustamiue, uhkus Puhta were 
üle saawad siis koguni uuel möttel oma määrawa wöimu 
tundmuste ja tegewuste üle kätte.

Sel kujul saawad armastuse wabaduse piirid olema, aga 
neid ei määra mitte aaterikka mötteteaduse kodanluse- ja kohuse- 
tunded, ei ka mitte Sparta edumöttelised nuhtluseseadused.

Wab adust armastuse walimisele nende tin- 
gimiste all, mis tulewale sugule kasuks on; kit
sendust, kül mitte armastuse wabadusele, Waid 
laste sünnitamisele nende tingimiste all, mis 
sugule kahjulikud on — see on öige elujoon.

Armastusel on, nagu igal muulgi tundmusel, oma Löus 
ja möön. Temal ei ole köigesuuremateski hingedes mitte alati 
ühesugune körgus. Aga mida suurem hing on, millest armu 
tundelaene üle woolab, seda wöimsamalt wöbiseb see laene 
oma köigekörgemale kohale töusmise juures igawiku Poole igat- 
sedes. Laps on selle igatsuse ainukene kindel rahustamine.
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See ei tähenda mitte, et armastajad sel silmapilgul, kus 
nad köike muud unustawad, oma tundmusi olewiku ja tule- 
wiku wahel ärajaotawad, eneste önsuse ja wöimaluses olewa 
lapse wahel. Nii nüridalt ei kujune hingeelu mitte. Aga 
teatawaid hingeolusi määrawad tundmused, mis sel silmapilgul 
unustuse hölma oliwad wajunud; ja tegewuse-määrawad mötted, 
mis nende teoks tegemise silmapilgul unustatud oliwad, ei 
olnud selle töttu mitte wähem otsustandwad. Wöidu ajaja ei 
mötle wöidu silmapilgul mitte oma söiduhobuse öpetamise 
pääle, mida enne wöiduajamist peeti, aga see öpetamine on 
wöidutunnil siiski otsuse andjaks. Kunstnik ei mötle oma 
tähtsa töö loomise silmapilgul mitte öpeaastade waewa pääle, 
aga see'p see tema loomise täiuse määraja ongi. Armasta- 
jate meeles ei Pia mitte sugukaunistamise tahtmine olema, kui 
nad üksteise töttu aega ja elukorda üraunustawad, aga ilma 
nende tunneteta, mida see tahtmine teades ehk teadmata nendes 
elule kutsus, ei oleks nad mitte hingede ja meelte joowastuses 
ühtesulanud. .

Neil, kes seda lootust, et armastuse walimine ikka enam 
tulewa sugu kasu Poole liginema hakkab, mötteta loriks nime- 
tawad, ja kes selles wöimaluses armastuse alandust siledama 
töuu suetamiseks näewad, neil on kül inimeste hingeelu ja inim- 
lise edenemise suured wallad niisama tundmata, nagu neilgi, 
kes usuöpetusi papide wiguriks nimetawad!

q- 
-r-

Jkka suuremaks kaswab olewikus nende noorte meeste 
arw, kes kindlad on, et möte lapse pääle nende armastuse 
walimisele otsustawaks möjuks on olnud; ikka rohkem naesi 
tunnistab töeks, et nende igatsus lapse järele kunagi suurem 
ei olnud, kui selle mehe rinnale wajudes, kellega neid puhas 
armastus ühendas. Ikka sagedamalt silmitsewad emad oma 
laste nägudelt ja hingedest oma armastuse tundemärkisi. Ühel 
maal, kus naene ei häbene armuönne läbi önnelikuks saada, 
ütles üks ema oma kolme üliilusa lapse kohta: „Meie sala- 
jate armukaisutuste önsused on meie laste kaudu köigile näh- 
tawaks saanud, nende ilusatelt huultelt, kaunidelt ninasöör- 
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melelt, häbelikudelt silmaripsmetelt wöib köike meie eneste 
önsust üleslugeda." Ja ikka sagedamalt kuulukse löpuks wal- 
lalises pölwes elawat naesterahwast nälgiwat emaigatsust üles- 
tunnistawat, mida ta möne aastakümne eest nagu suurt häbi 
saladuses hoidis.

Iga erk hing saab aru, et ajawaim uue armuga sugu- 
ülesande ümbert kinni wötab, ehk kül aastasadasi kestma saab, 
kuni kindlaste näidata wöib, mis armastuse waba walimine 
nute olewuste sigimises tähendanud on, kes siis praegusest 
inimesesugust möötmata körgemale on töusnud.

Ka elu-usu tunnistajad sihiwad weel hoiatusi isikliselt 
waliwa, köike muud tagasitöukawa, teisi Waremaid sidemeid 
awawa armastuse wastu. Edumeelsed tunnistawad töeks, et 
see tundmus üksikule inimesele muidugi Lubliwöimulist jöuu 
edenemist, elu rikkalikku täiust annab ja et see kaudselt ja 
mitmesarnaselt ka üleüldsusele kasuks tuleb. Aga ühes sellega 
harutawad nad, et armastus ise sagedaste körgendatud jöuud 
äratarwitab; et temale sellepärast ainult lühikeseks ajaks ini
mese elus lugupidamist wöib anda, sest et see muidu uue sugu 
arwetel sünniks. Jseäranis annawad nad armastusele süüks, 
et nagu kloostri elu ja preestrite mungapölw keskajal ja nüüdki 
weel inimesesugult ülitublide omaduste päranduse ära kiskus 
— sest et sagedaste köige waimurikkamad mehed kloostri-rahu 
ehk preestri-seisuse walisiwad — niisama ka nüüd palju köige- 
tublimaid isikuid armuönne unistusel ehk kaduma läinud önne 
leinamisel abielust eemale jääwad.

Ja löpuks wöetakse edulise komblusemöiste waatepunkti 
järele mitte üksnes köiki suvre armastuse teisi otsustawaid 
tahtmisi, Waid ka monogamialine abielu kästle. See teadus- 
line möttekäik ei ole selle osa kohta weel kindlusele jöudnud, 
mida uue kombekorratuse awalduseks nimetatakse, seda wähem, 
et teadusline möttekäik kindlalt kinnitab, et — kui inimesed 
kord niikaugele lähawad, et monogamialist abielu, mis arwa- 
mata kasu inimsusele on saatnud, löpetada, - siis see sihi- 
kindlalt piab sündima, et sellega terwe inimesesugu kosumisele 
kasu saata, aga mitte üksikuid kirgesi waigistada. Aga kui 
see eduline möttekäik kindlaks jääb, siis saab ta seda möistet, 
mis nüüd seltskonnal armastuse walimise wabadusest on, nii- 
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hästi awardamise kui ka kitsendamise möttes ümberkujutama. 
Paljugi sellest, mida nüüd uueks kombekorratuseks nimetatakse, 
saaks siis inimsuse enesekaitsena, seltskondliste kombete ja kor- 
ralduste poolt päälesunnitud paha wastu, ilmuma, kuna käes- 
olewa aja kombluse ja kombekorratuse mitmedki awalduse- 
wormid tingimata ara tuleksiwad wisata.

-i- -i
*

Edumeelsuse tulewiku-nöuete wastu töuseb aga see tead- 
mine üles, et istkline armastus, kultura suur loodus, mitte 
ära ei kao. Ja see teadmine kaotab kartuse polügamia eest.

Ka nöndanimetatud „wooruslised abielurikkumised" tulek
siwad armastuse walimiseks arwata, kuna siin sugukaunistuse 
waatepunktist tuntud armastus mööduandwaks on. Weel ei 
ole peaaegu hakatudki sellel sihil edu nöudeid nägema, weel 
wähem on need nöuded jöudnud ümbcrkujutades kölblise waate 
kohta möjuda, mis ehk ükskord sellelgi wäljal Plato ütelust 
tarwitusele saab wötma: et ainult see, mis kasulik, sündsa 
on, kuna see, mis kahju teeb, häbiwäärt on. Kus wälispidise 
abielu lahutuse wastu hääd pöhjused on, olgu, kas soowi 
wigast meest ehk naest edespidigi pöetada, ehk neile waimlist 
abi anda, mida neile tarwis, sääl tohiks tulewikus wististe 
seda öigust öigeks tunnistada, mida nüüd juba möned üksikud 
naesed ja mehed enestele on omandanud, seda öigust, et siis 
ühe teise naesterahwa abil isaks, ehk ühe teise meesterahwa 
abil emaks wöiks saada, kui neil, abielulistel, lastewanemate 
wöimalused käes on, aga wanemate önne st ilma on 
jäänud, sest et teisel abikaasal sünnitamise wöimalus puudub

Juba nüüdki hakatakse, sagedaste kordawate elujuhtu- 
miste töttu, hingeliselt öigeks pidama, et mees — möni
kord ka naene — mitmekesisel wiisil enama kui ühe päralt 
Wöib olla, kui neile mitte suurt, ainukest, nende olewust kest- 
walt täitwat armastust osaks ei ole antud. Juba nüüdki 
otsustatakse sarnastes wöitlustes — selleks on Europamaalt 
küllalt näitusi -- koguni uuel wiisil. Mitte nii, nagu Luther 
seda Hesseni Filippil otsustas, kellel naene oli, kes tale juba 
üheksanda lapse oli sünnitanud, kuna ta ennast salaja ühe 
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teisega laulatada^laskis! Waid nii, nagu Göthe otsustas, sidu- 
wat sölme esiti Stella poolt lahti päästa: et naene ilma abi- 
elulise ustawuse murdmata tagasi astub; et söbrus ja mäles- 
tused, mis teda ja meest ühendawad, ikkagi weel ajutist söbralist 
loosolemist, oma laste cest ühiselt hoolt kandes, wöimalikuks 
teewad, olgu kül, et mees ühe teise naesega abielulisesse ühen- 
dusesse on astunud; ehk nagu see wöitlus kahe Rootsi möis- 
niku wahel otsustatud sai: et see mees, kellest naene ennast 
äralahutada laskis ja teisega abielusse astus, iga päew tema 
uues kodus sallitaw külaline oli. Naesel oli mölemate meeste 
armastus ja neil tema söbrus osaks kuni surmatunnini.

Laste pääle möteldes tohiks sarnane lahutamine tulewikus 
soowitawam ja auustatawam olla, kui ta praegu on.

-i- -t

Uns sugulik kölblus — kus, nagu Corregio ööpildil, 
walgus lapsest wälja särab — piaks körgema önne ja armas- 
tajate ja laste ülema kosumise aatena weel ikka rohkem ainus- 
lisele, isiklisele armastusele maad lubama. Oleme juba sele- 
tanud, et armastuse edenemine sellel sihil liigubki. Aga ühes 
sellega, et üksiku inimese kui ka terwe inimesesugu önne hääks 
töötada, piab ülestunnistama, et armastus ennast niihästi 
madalamates kui ka körgemates wormides ilmutada wöib, ilma 
et esimesi kölblusetaks Peetakse. Kui sugukaunistamise möte 
inimeste kölblistes aimetes äset on wötnud, küllap inimesed 
siis waljult järgmisi, Praegu sallitawaid olusi ebakölblisteks 
tunnistawad:

Jgat lastewanemaks saamist ilma armas- 
tuseta.

Jgat wanemateks saamist ilma wastuta- 
m i s et a.

Walmimata ehk rikutud inimestel laste wa- 
nemateks saamist.

Jgat wabatahtlist siqimataks jäämist abi- 
elupaaride poolt, kelledel sugulise ülesande 
täitmise wöimalus on.

Ja löpuks:
8
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Jgat suguelu ülesaude täitmist, millega 
wägiwald ehk ärawörgutamine ühenduses o n, 
ehk kus ühelt poolt pölgtus ehk suguelu tält- 
mise wöimatus olemas o n.

Sellewastu saab seltskond, koguni teisel wabadusel kui 
nüüd, inimeste ühinemist mitte üksnes nende sündsamas wa- 
naduses, Waid ka nende paremate tundmuste töttu lubama; 
ta saab aru, et praegused takistused ülekohus on, mis mitte 
üksnes üksikut, Waid ka ühiskonda haawab, sest et abieluline 
önnetus mitte üksnes paljude inimeste jöuukosumist üleüldsuse 
hääks ei takistada, Waid ka seltskonnalt lapsed ärariisub, kes 
uuest önnest oma elu oleksiwad wöinud saada.

Uus kolblus saab armastuse walimises omas möistes 
ühiseluMte tähenduste kohta uuelt loowaks.

Et talitustes uusi teesi otsiw inimene kardetawaks ees- 
kujuks on, selle wastu Pole waieldagi. Näituseks wöidakse 
üsna kindel olla, et inimesed tulewikus lennukunsti kätte saa
wad, ilma et sellega katsete tegemiste hüdaohtufi ära saaks 
hoida, ehk kedagi üle kirikutornide lendamisele kihutada, kui 
tale paar hanitiiwa ölale kinnitataks!

Mingi tundmuste ja kombete pöhjalik muutumine ei kujune 
dogmade ega programmide järele. Kuid ei ole ka mingit leist 
jöudu, mis löpuks köiki, wäikseid kui suuri, jöuetuid kui tuge- 
waid, körgema täiuse Poole ajaks, kui isiklise armastuse peene- 
tundeline walimise wabadus, mis kindlaste selle teadmisega 
ühenduses on, et walimine olgu tulewale sugule kasulik.

Sest kui armastus mitte kölbluse pääasjaks, walimise 
pöhjaks ei jääks, siis saaks tulew sugu Pikkamisi nende kätte 
wöideldud wöitude wiljast täitsa ilma jääma. Ei jöuaks siis 
„parema sordi kaswatamise seadused" ega „paaritamise waba
dus" inimesesugu waimlisi ja ihulisi jöuudusi kosutada. Seda 
suudab ainult armastus.

Senisaadik ei ole kül weel töendatud, et armastus — 
tema kohaliste elutingimiste juures - köigeparemaid lapsi 
ette tooks. Aga ükskord piab wöimalikuks saama, seda tött 
töeks tunnistada. . , .

See teadmine on esiotsa weel mmamme. Am lga uus 
töde on esiotsa paljalr aimamine. Ei puudu tema ligikaudseks
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töenduseks praegugi wöimalusi. Köige esiti tuleb tähelpanna, 
et armastuse algus mitte inimese elus ei ole, ta mitte Harn 
duse wili ei ole, Waid juba loomaelus ilmub. Ta wöib süäl 
abikaasa kaotamise pärast teist abikaasat surnuks kurwastada 
lasta, niisama ka muid inimlikka tuudemöisteid awaldada. Ta 
wöib ka sääl abikaasasi ainuabielule saata, ehk kül loomade 
ilmas, nagu ka inimeste seas, monogamia ei armastuse tingi- 
mata tagajärg ega ka edenemise tingimata nöue ei ole. Sest 
paljugi suurema möistusega loomi on polügamilised, kuna Hulk 
madalama aruga loomi monogamilist elu elawad. Kui ar
mastuse fees mitte üks iseäraline suur tulu peidus ei oleks, 
siis oleks ta kül tekkida wöinud, aga köikide nende takistuste 
töttu, mis isiklisele armastufele teele ette on weeretatud, mitte 
alale jüäda. Järjelikult on inimene armastuse tunde juba 
omast elajalisest sugukonna puust wöinud ja oma hariduslise 
puusse pookinud. Ja kuidas olekski armastuse kaswaw tähtsus 
wöimalik, kui ta ainult üksikute önne ülendamiseks, aga ka 
mitte terwe inimsuse elu ülendamiseks ei oleks?!

Jnimlife armastuse edenemine on ennast osalt ikka kind- 
lamaks minewa isiklise wahetegemise läbi walimiste juures 
ilmutanud, osalt ka isikliste omaduste Hindamise ja nende üle- 
male juhtimise läbi.

Leiste sönadega: isiklin.e iselaad on ikka enam armastust 
kaswatanud, ja armastus on isiklist laadi ikka rohkem täien- 
danud. Sellel on, nagu juba eespool tähendatud, sagedaste 
järelduseks olnud, et ikka rohkem isikuid oma sugulist ülesaude 
täitmata on jätnud, olgu et nende tundmused, kuigi nad was- 
tatud saiwad, neid abielulisele ühinemisele ei suutnud wiia, ehk 
ot need tundmused ühe ehk teist takistuse töttu petta saiwad. 
Sarnane kirgline walimine möne üksiku Poolt, kuna üleüldsuse 
möttes niisugused oma suguelu ülesannet üsna hästi täita 
oleksiwad wöinud, on teatawal möttel ühiselu seaduste wastane.

Aga kui nad otsekohese sugukaunistamise waate järele 
oma elu ära on raiskanud, on nad kaudsel teel sellele waatele 
siiski tulu saatnud. Paljudki, kes harilikul möttel lasteta 
jäiwad, on suremata järeltulewa pölwe sünnitanud. Möned 
neist on seda werd, mis nad oma lapse meelekohal ialgi sine- 
kases soontewörgus ei näilmd, lahingu wüljadel woolada lask- 
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nud, kus inimsusele wöitu kätte wöideldi. Oma aateliste 
nöuete suuruse läbi on nad ka teiste inimeste südameid suu- 
rendanud. Ja nende julgusek ei olnud waja maha wajuda 
selle wöimaluse ees, et nende aadete teokstegemise juures nende 
pahad tagajärjed nende eneste wastu ülesastuksiwad. Nemad 
on oma kuulutamiste jöudu köigekörgema hinna eest oftnud: 
ialgi ei ole neil önne olnud, mida nad äraraisata oleks wöi
nud ja nad kannawad ilma kibeduseta oma waesust, mis neid 
usus rikkamaks teeb.

Et palju elusi, ja Paris wäärtuslisi elusi, armastuse läbi 
rikutud saawad, see on üks elu pohjendamata tahtmise awal- 
dustest, igal Pool häwitada. See on ühenduses suure saatu- 
sega, kelle käsi lööb ja haawab, niikaua kui meie teda neame, 
kuid jahutades kaisutab ja köwendades warjab, kui meie teda 
önnistama hakkame.

Mitte o Hw rite pääle ka siis mitte, kui nende keskel 
ollakse — ei tohi inimene waadata, kui ta elu mötet elus 
eneses näha tahab. Ta waade piab ülespoole tungima. Siis 
saab tale selgeks, et kuna armastus ikka ja köigest hoolimata 
oma wöimu laiendab, see tähendama piab, et isikline armastus, 
köikidest oma ohwritest ja wigadest hoolimata, üleüldiselt waa- 
dates, inimese-sugu körgemale edendab.

rj-

Lhtumaa suur musta-ilmawaate (Pessimismuse) kuulutaja 
t Schopenhauer) töendab, et armastus olla „sigitamise waimu" 
poolt inimesele aniud käsk, nii et ainult wastikolud üksteist 
külge tömbawad ja et järeltulew sugu siis neid täiendatud 
omadusi pärib, mida üks olewus teise juurest otsinud on. 
Need wastikolud, millede peensuse läbi wanemad üksteist siis 
önnetumaks teewad, sulawad kokku ja saawad erapooletumateks 
lapse juures, nii et sellest, wanemate arwetel, tubli, anderikas 
ja hääsisuline iseolewus saab. See liig körgele üleskruwitud 
Schopenhauern möte, nagu paljugi teisi raskesisulisi mötteid, 
on riimita lauseks jäänud. Aga igaüks, kes armastust tahel- 
pannud, on — ilma et ta teakski, et sarnast elutarkust 
pessimismuseks peetakse, - leidnud, et iga tugew armastus 
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töesti wastikloomude wahel elule töuseb. Ühesarnane kokku- 
köla on liig igaw, kehw ja päälegi kardetaw üksiku kui ka 
terwe inimesesugu kosutamiseks. Aga wastaline ei ole ju ikka 
wastupidi kiskuja, ehk ta kül ennast niisuguseks tunnistada 
wöiks, kui wastikolu eluwaate ja elusihi, eluhinna ja elukombe 
pääle sihiks. Wastalised loomud on — Schopenhauerist hoo
limata — sagedaste niisama Pahamöjulised lapse waimuannete 
kui ka tema kaswatamise kohta, ja suguigatsus on sagedaste 
sellega märgist körwale lasknud, et ta neid loomusi on pölg- 
tusesse muutuwa armastuse läbi kokkujuhtinud. Wastalised 
loomud pörkawad sagedaste ainult selle töttu kokku, et nad 
Pärast abielusse astumist üksteisele oma omaduste tagumist 
külge näitawad, kuna nad esimese armastuse ajal ainult öigeid 
külgesi näitasiwad. Et niisugune abielu önnetumaks saab, see 
ei tunnista armastuse walimise wastu midagi, kül aga roh- 
kesti inimeste hariduse puuduste üle abielu tarwis. Et igal 
inimeste wahel walitsewal meelepäralisel mitmekesidusel oma 
piir on, nullest üleastumine ikka sügawamale ja sügawamale 
wastumeelsete mitmekesiduste juurde wiib, see on üks hingeline 
öpetus, mida abielu Pöhjani tundma öpetab.

Mida körgemale elukunst jöuab, seda wähem kaotawad 
inimesed armastuse walimise läbi oma eneste önnest tulewa 
sugu kasuks. Sest siis jöutakse niikaugele, et abikaasad oma 
wastastikkudest loomude lahkuminekutest suuremat lugu hak- 
kawad pidama ja neid rohkem hoidma saawad; iseeneste juures 
hakkawad nad aga oma wastupörkawate omaduste üle enam 
walitsema; teise meeldiwat mitmekesidust saawad nad ikka kind- 
lamine oma enese ühekülgsuse kaotamiseks tarwitama; ikka 
rohkem önnehäwitajat Püüdmist, teist enese olewuse järele 
ümberkujutada, järeljätma. Juba nüüdki on kokkusündwuse 
wajadus armastuses nii ärksas, nii tundeline, et pime kirg 
temast öige harwalt weel jöuab körgemale töusta. Temale on 
nüüd wüikseks hoiatuseks, kui ta ühendamata wastolude ees 
seisab, mis näitawad, et igaüks oma iseolewuse iseüralise astme 
pääl asub, hingeliselt teise aja, teise ilmajao, teise rahwasugu 
päralt on. Neis juhtumistes takistab see tundmus armastuse 
edenelnist töesti, kus wastolud kokkuleppimata wastalisteks 
jääwad ja mitte looduse Poolt määratud walimise sugulus ei 
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olnud, nulle sisse esialgsed mitmekesidused ja pärastised ühe- 
sarnadused ühinewad, ja nulle tagajärjeks on, et armastajate 
elu öige rikkalikku kokkuköla sünnitab, niihästi nende koosela- 
mises kui ka laste isikute kujutamises. Kui see wastolude 
külgitömbawus kord omalt sihilt eksinud on, siis nähakse sagc
daste, et see ikka üks ja seesama tüüpus on, keda inimene 
teist, kolmandat ehk weel enamat korda armastab; see näitab 
walimise kangekaelsust üles ja teeb omal kombel töeks, et ini
mene oma terwe eluaeg ainult üht ja sedasama olewust ar- 
mastanud on!

Looduse hoolimatalt kokkusundiw tahtmine ei ilmu mitte 
üksnes selles, et armastus wastalisi loomusi abieluks kokku- 
ühendab, Waid ta näitab ennast ka abielude rikkumises üles. 
Ühe tubli mehe tubli naene, kes ise oma meest armastab ja 
keda mees armastab, saab sagedaste arusaamata kire möjul teise 
mehe Poole kistud. Arusaamatauses laseb ta ennast kirest ära 
wedada, et siis Pärast oma mehe juurde jälle tagasi pöörata, 
kelle wastu ta armastus kustunud ei olnudki, aga kes temas 
kunagi seda üliwügewat tundmust üles ei äratanud, mille ees- 
märk — looduse ja naese loomu nöuete kohaselt — laps 
oleks olnud. Samasugune looduse tahtmine ilniub weel Pal- 
judeski arusaamata sündmustes. Üht waimurikast meest ehk 
üht niisugust naesterahwast kisub kirg sagedaste uiisuguse isiku 
Poole, kes temast mööimata madalamal on. Kui sagedaste ei 
ole möni „ilus mehike" waimu- ja tundmusterikast meest sa- 
masuguse wäärtuslise naese juures ülelöönud; kui sagedaste ei 
ole möne edewa naesterahwa mötteta külgetömbawus ja tühine 
löbusus ühe aruka mehe juures seda kordasaata suutnud, mis 
ülitubli uaese isik mitte kättesaada ei jöuduud! See terwe saladus 
seisab looduse tahtmises, tulewa sugu kasuks aju ja erkude 
iseäralduste tasakaaluks terwet, tundmuslist jöudu wastu tuua. 
Et suguarmastuse algus selles seisab, et fugude iseloomud, mis 
eluteadusliselt sigitamiseks kölbuslised oliwad, köigerohkem külgi- 
tömbawust awaldasiwad, sellepärast töötab see üleüldine külgi
tömbawus ikkagi weel isiklise körwal. Ja köige wöimsamine 
weel niisuguses armastuses, mida öigusega „pimedaks kireks" 
nimetatakse, ja mis wastalisi loomusi nende eneste önnetuseks 
kokku juhib.



119

Kuid Pöhjust ei ole kahtlemiseks, et armastuse walimine 
sellel juhtel oma loomusunnilist kindlust alalhoida jöuab, kui 
ka armastus ühtlasi oma hingelisi loomunöudeid körgendab. 
Selle järelduseks saab olema, et külgetömbawate wasiolude Hulk 
wäheneb, aga wähem wöimaluste arw paremine kokku sünnib; 
et walimine wastolude all raskemaks, aga ka ikka hinnalise- 
maks lähab Armastuse walimise tagajärgedeks on sagedaste, 
et kahe lahkuminewate loomu omadustega inimese seast, keda 
hingede walimise sugulus wastupanemata wöimul ühendab, 
ühel ehk ka kumbagil Haid füsikalisi ehk kehalisi tingimisi laste 
kasuks ei ole. Aga see walimine wöib selle wastu teatawal 
möödul kasulikult korda minna: hääkölalise meeleolu kujuta- 
miseks, körgema hingeomaduse kaswatamiseks. Sest mitte ainult 
raskuse- ja pikkusemöötudega ei Pia sugukaunistamist möödetama.

Niisugune, sugu wäärtust ülcndaw armastuse walimine 
wöib näituseks selleläbi tekkida, et noored neiud ikka wähem 
armastust niisuguse mehe wastu tunnewad, kelle armujöuud 
wäljakurnatud on, kuna meestel, kes oma jöuudusi armastuse 
jaoks alalhoidnud, ikka enam naesterahwaste külgetömbawuse 
pääle lootust wöib olla. Pölw Pölwelt wöib sel kombel armu 
üksus ka meeste loomu sisse ikka enam äset wötta, nagu La 
selsamal teel naeste loomuomaduseks saanud on. Et mees 
naeselt puhtust soowis, see mäüras tema walimist, ja see wa
limine on pärandamise teel järgmise pölwe tundmusi jällegi 
köwendanud, kuni nad tugewamaks tema armastuse loomu- 
sunnis saiwad. Köigeselgem teadmine, et naeselt teistsugust 
komblust nöuda, kui metzelt, ülekohus on; köige „wabameel- 
sem" nöudmine, naesterahwastele suguelus samasugust waba- 
dust anda, nagu seda mees maitseb — ei jöua selles asjas 
tema loomusundi mitte ärawöita. Kui mees kuulda saab, et 
tema armastatud kallike ennemalt ennast möne teise omaks 
oli annud, ehk et ta tema armuandi ühe teisega jaotab, siis 
hakkab ta tundmuse juur pödema, see on, aastatuhandate 
jooksul armastuse walimise läbi organiseeritud tahtmine, üksinda 
omanik olla, mis armastuse üksuse-nöuude möjul weel kindla- 
maks oli läinud.

Neist seletustest oleks juba küllalt, et nende järeldamiste 
Päälsikaudsust näidata, mis armastuse walimist ainult füsika- 
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lisele edenemisele kasuks Piawad, ehk kül sellelgi edenemisel suur 
wäärtus on. Et armastaw paar mönikord nörga kehaehitu- 
sega lapse saab, see räägib niisama wäha armastuse walimise 
wastu, kui möne önnetuma abielupaari kehalikult tugewad 
lapsedki.

Kui mitmesuguste loomuomaduste külgetömbawuse jöuul 
armastuse tähenduses sugukaunistuse waatepunktist wäga suur 
tähtsus on, siis ei ole see ometigi ainukene tähtsus. Üks Leine 
samasugune on, et igal tegewusewäljal köigetähtsamad isikud 
imestamise wääriliselt suuremal arwul ikka esimesed ehk ainu- 
kesed lapsed nende wanemate abielust oliwad. Kolmandamaks 
näituseks on wanasönana tuttawaks saanud „armastuse laste" 
rikkad waimuanded. Neljandamalt annawad sagedaste wäga 
kasutoowaid Lagajärgesi laste waimuannete kohta, kui paari- 
minejad keine teisest rahwusest pärit on, tm rahwa suguarude 
wahed mitte liig suured ei ole. Kahel esimesel Puhul wöib 
töeks pidada, et wanemate armuönn — ehk wähemalt nende 
tundmusline kirg — lapse siginemise ajal köigetäielisemas 
wärskuses ja köigesuuremas tugewuses oli. „Armastuse laste" 
juures on sagedaste pöhjuseks tubli terwisega naesterahwas liht- 
rahwa seast, kes puhta meelega ennast selle mehe omaks on 
annud, kes temast waimliselt palju körgemal seisab, ja mehe 
tundmuslisi nöudeid täieliselt wastab. Köigewiimasel juhtel 
on üleüldse tugew arniastus neid takistusi ärowöitnud, mis 
isamaa- ja rahwusearniastus, kui ka mööduandwad ilmawaated 
külgetömbawuse teele etteweeretasiwad, misläbi rahwuste wast- 
olud lapses önnelikuks üksuseks kokkusulawad.

Tähelepanekuid sellel wäljal juhiwad lugemata hulgad 
körwalised möjud, wastutöötawad Legewused ja alles otsusta- 
mata wastuwaielused eksiteele. Niikaua, kui igale inimese-nä- 
rule luba antakse „armastuse öiguse" töttu oma sugu edasi- 
sigitada, käiwad selle sisu järelduse sihijooned ristastikku. Al
les niisugustel kordadel, kus aimed ja arwami- 
sed wörreldawad on, wöib asjalikult töendama 
hakata, et laste keh al ine ja waimline elujöud 
siis kahaneb, kui neid pölgtuses ehk külmuses 
sünnitati, sellewastu aga kaswab, kui neld ar- 
mastuses sigitati. Ja mitte laste örnas eluias, Waid 
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alles siis, kui nad elu juba maitsenud on, wöib seda küsimust 
löpuliselt wastata.

Et laste sündimisel Päritud waimuannete kosumine, nende 
lapsepölwe önn, nende tulewane elusihi suuremalt osalt nende 
kaswatusest önnestsärawas kodus, tuleb nende wanematest, kes 
armastawalt ja ühtesündiwalt koos töötawad, seda ei ole waja 
pikemalt seletadagi Jgaüks teab, et niisugustest perekondadest 
lapsed omale elu-usku ja elu-kindlust, elu-julgust ja elu-röömu 
eluks kaasa on saanud, mida hilisemad kannatused täitsa ära- 
häwitada ei jöua. Päikse-soojus, mida nad sääl omale tallele 
pannud, ei läse neid waljumagi talwe walitsuse ajal ärakül- 
meda. Aga kelle elu talwekülmuses alganuo on, see külmetab 
mönikord suwisegi päikese paistel.

Ühe surmale möistetud kurjategija käest küsis korb ta 
ema: „Mis on su wanemad sulle kurja teinud, et sa meile 
nüüd seda südamewalu tegid?" Ta sai wastuse, mida ükski 
wanemate-paar äraunustada ei tohiks:

„Mis nad siis mulle öieti hääd on teinud?"
Sarnane wastuküsimine töuseb weel miljonite huuldelt 

ülesse. Kui ta kord täitsa waikinud on — kui armastus ta 
waikima on Pannud - siis on ka arusaamisele jöutud, et 
armastusel teiste ilmutuste tugesi waja ei ole, Pääle nende, 
mida ta usulisest auukartusest selle teadmise ees wötab: et elu 
ise elu mötteks piab saama.

Kül kusagil mujal tegewuse wäljal ei seisa kirg kohuse- 
tundmisele nörgemalt wastu, kui armuwalimisel; ehk olgu siis 
mönes edenemise körwalisemas järgus. Ilmsüütuse seisukorral 
ei ole mingit lahkmeelsust olemas, sest et muud kohustust ei 
olegi, kui pimedalt loomusunni järele käia. On kaugemale 
jöutud ja „teine ilmsüütns" kättesaadud, siis on kohustus 
sellega äralöpetatud, fest et ta loomusunniga ühte on sulanud.

Siis hakatakse arusaama, et need eksiteel oliwad, kes 
praegu arwawad, et kuna Jumal paradiisis köndis ja abielu 
löi, kurat seni körbet mööda ümberluusis ja armastuse üles- 
leidis! Siis saab arnlastuse kaksus (dualismus) armastuse 



üksuse (monismuse) läbi ärawöidetud, kui edenemise ringjooksu 
algupunkti lähedale edu liikumise löpupunkt on jöudnud, kui 
loomulik sugutung kultura käigu möjul tekkinud järeltulewa 
sugu kaunistamise tahtmisele wastu tuleb; kui kuldne wöru 
igast küljest pühade elumärkidega kalliskiwi, s. o., last, ümb- 
ritseb. Aga see kalliskiwi, mida tänapaew köigekallimaks pee- 
takse, see on ainuabielu, tohiks alles hulga uute puhastuste 
järele kuldse röngaga sissepiiratud saada. See saab siis 
olema, kui armastuse w äljaw alimi ne löpulikult 
igat meest ja igat naesterahwast enese sugu 
edasisigitamisele sündsaks on teinud. Alles siis 
wöib aateline soow — üksainus mees ühe naese jaoks, üks- 
ainus naene ühe mehe jaoks — üleüldiselt niihästi üksikute 
kui ka terwe sugu hääks paremaid elutingimisi kaasa tuua. 
Ja kui see asi niikaugele jöudnud on, siis tohiks ka armu 
walimise tahtmine enesetundmuse kanga iga löngaga nii Peenelt 
ja kindlalt kokkukuetud olla, et mees enesele ühtainust naest 
leida, omaks saada ja omaks Pidada wöib, naene niisamuti üht
ainust meest. Siis saawad suured hulgad seda kätte, mis 
nüüd ainult öige wäiksele inimeste arwule osaks saab: oma 
isiklise enesetundmuse köigekörgemat täiust, oma körgemat elu- 
kujutust suguelus ja oma köigekörgemat tundmust igawesti 
kestwas olemises.



V

Emakssaamise öigus.

Jgaüks teab, et uuemaaja seltskonna pöhjusmötte järele 
naese tegewus rohkem majapidamise juhatamise kohta käib, 
kuna ta endistel aegadel üht suurt osa koduseid tarwidusi ise 
walmistama pidi. Sellepärast on ka arusaadaw, et naeste- 
liikumise sügawam Pöhjus mitte naesterahwa riigiseadusliste 
inimeseöiguste nöndmises ei ole, Waid köige päalt selles küsi- 
muses. kuhu majapidamisest ülejäänud tööjöudu tarwitada ja 
kuidas kodust waijaspool iseseiswuse wöimalust omandada, mida 
muutunud elunöuded tarwiliseks teewad.

Seltskonna mitmesuguste osade ikka suurema ühinemise 
töttu, on ka naesterahwa tegewusel mujal, kui tööwäljal, wöi- 
malikus saauud, sügawamat möju awaldada. Kehaliku töö
wäljal wöistlemine on niihästi mehele kui ka naesele halwe- 
maid töötingimisi toonud, nagu: madalad Palgad, pikk tööaeg 
ja kindluseta teenistus. Abielu wöimalus on mölemate abi- 
kaasade tööwöimu otsustada. Mehenaesed, kes oma ülespida- 
mise osalt meeste käest saawad, on wallalises Pölwes elawate 
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naesterahwaste palgad mahakiskunud ja kui need mehele lä- 
hawad, siis puudub neil tahtmist ja möistust, enese majapida- 
mise eest hoolt kanda, ja nad raiskawad oma hoolimatause läbi 
rohkem ära, kui nad wabrikus teenida jöuawad. Pääle selle 
ilmuwad naesterahwaste wabrikus töötamise järeldused sigima- 
tauses, suures laste-surewuses, elusse jäänute laste kehalises ja 
waimlises kiduruses, halwas perekonna-elus köikide pahade järel- 
dustega, hooletuses, joomahimus ja kuritegewuses.

Keskmistes rahwa-kihtides on sugude wöistlemine osalt 
otsekohesel teel mehe abielusse astumise wöimalust rikkuuud, 
osalt kaudsel teel mölemate sugude abielusse astumise soowi 
wähendanud.

Nagu näha, on see kibeda sisuline elutöde, et ainult ühe- 
külgsus tugewaks teeb, naisliikumise eestwötjate meelest iga muu 
ühiselu küsimuse nende „asja" kohta körwaliseks asjaks teinud. 
Nad on naesterahwastele töö öiguse kättewöidelnud, töö tingi- 
mistest ja tagajärgedest hoolimata. Ajawaimu ja elukitsikuse 
kihutufel on nad igat tööd ja igat Palka otsinud. Keskmistes 
kihtides oli selle järelduseks, et need neiud, kelledel tarwis ei 
olnud tööst oma taielist ülespidamist tahta, Leiste naesterah
waste palga, kes sellell oma ülespidamise saiwadki, maha kis- 
kusiwad. Nii saiwad wiimased ühe koguni kitsa elujärje sisse 
röhutud, mis niihästi terwisele kui ka kölblusele kardetaw on. 
Peretütred wöisiwad aga sellewastu lahedamat elu elada, kuid 
see tegi nende mehele, neile abielus samasugust harjunud la
hedust muretseda, selle wöimalust löpmata raskeks.

Nagu juba üteldud, oli ja on praegugi naesterahwa enese- 
hoolitsemisel sügaw tähendus armastust kohta abielus. Rootsi 
luuletaja Atmquist, kes omast ajast ikka ette jöudis, töendas 
juba 1830 aasta ümber, et ainult see naene „kes röömsal 
meelel ja usinal käel köike muretseda wöib, mis tal elus tar
wis on," teeb metzel, kelle omaks ta ennast annab, wöimali- 
kuks ütelda: „Mind armastatakse."

Aga keegi ei tea ette ära, Luidas üks uus ühiselu jöud 
iga sihi Poole oma tegewust awaldab; kuidas tarwiduste 
järele ka hinged muutuwad, nii et uued nöuded ja uued jöuud 
ilmuwad. Praegufe aja noorpölwe armastuse küsimus on üks 
selgematest näitustest selle etteteadmatause kohta.
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Tööwöistlusest meeste ja naesterahwaste wahel on ka üks 
sügawam kibeduse tundmus mölemate sugude wahele tekkinud. 
Naesterahwad tunnewad, öigusega ehk öiguseta, et neid meestest 
odawamaks peetakse; mehed aga sellewastu tunnewad endid 
tagasiröhutud olema, kui kohasaamisel wähema palga nöud- 
mine naesterahwa kasuks otsustab. Kuid see on ainult asja 
walimine külg.

lluemaaja naesterahwas ise — ümbermuutja hingetüüpus 
— on mehele wastumeelt. Mehelikud ühesarnaduse nöudjad 
naesterahwad on peaaegu kül juba köik ärasurnud. Neist 
wöime mööda minna ja noorte naesterahwaste juurde piatama 
jääda, res wöimaluse, armastuse abil wöita, alalhoidnud ehk 
alalhoida tahawad.

Aga ka neilgi on rahu, tasakaal ja örnus ärakadunud, 
missugused omadused naesterahwast kord ilusaks, kergesti aru- 
saadawaks looduse osaks tegiwad, samasuguseks lahkeks ja otse- 
koheseks andjaks, nagu looduski. Kui siis mees oma muredega, 
oma wäsimusega, oma pettasaamistega armastatud naese juurde 
tuli, siis wöis ta ennast tema juures Puhtaks Pesta, nagu 
jahutawas laenes, ja leidis säält rahu, nagu waiksest metsast. 
Nüüd aga tuleb naene mehe juurde oma muredega, oma rahu- 
tustega, oma wäsimusega, oma pettasaamistega. Tema Pilt 
olla tagasitöugatud, tema raamatutest Pole arusaadud, tema 
töö kurjaste pruugitud, tema eksam on ees; tema... ikka 
tema! Köik see „tema" teeb, et ta mehe arust segane, möis- 
tuseta ja kättesaamata on. Ja kuigi weel niisugusel naesel 
armu külgetömbawust mehe kohta on, siis on see oma pöne- 
wuse jöuu siiski ärakaotanud. Ta ei wali oma töö tingimiste 
juures, ta Piab ülejöuu töötama, kui ta üleüldse tööd saada 
tahab. Aga armastus tahab rahu, tahab unistada; tema ei 
saa meie aja ja meie isiklise oleku ülejäänustest elada. Ja 
nönda, nagu köik teised isiklised wäärtused, wajub ka armas
tuse wäärtus praeguste töö tingimiste all kokku, tingimiste all, 
mis elujöudu kurnawad ja inimesi elu möiste tähendust unus- 
tama sunniwad. Nönda röhutakse praegusel ajal inimesi ar- 
mastusest eemale; mitte üksnes wöimalusest, armastust abi
elus teoks teha, waid ka wöimalusest, teda täiesti elawaks 
saada lasta.
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Niisugustel liialt wäsitatud noortel naestel ei ole mingil 
kombel wöimalik, oma walimise kuju ehk sisemise olewuse ke- 
nadust harida. Seda wöiwad weel peenema ehk „parema" 
ilma naesterahwad, kelledel mund seltskondlise elu ülesannet 
täita ei ole, kui lillekesi wälja pääl kujutada. Aga ainult 
öige wäiksel arwul naesterahwastel on wöimalik, oma ioowas- 
tawa iluduse jumalat teenida, sest ikka wähemaks Mb nende 
arw, kes enestel seks öigust arwawad olewat. Ikka rohkem 
piawad naesterahwad töö elust osawötma; ikka wähem leiawad 
nendes enese wälimuse ilustamise aated maad; ikka enam aga 
kaswawad enesetunde kaswatamise aated. Aga see ümberkuju- 
nemine muudab meeleolu köikuwaks ja uute wormide nöudjaks. 
Mees aga armastab naese juures seda kindlust ja walmidust, 
seda enese jöuutunde rahu, mida praegustel uuendusi otsiwatel 
.uidudel ei ole. Siiski leidub ka noori naesterahwaid, kes oma 
pääülesandeks töötamist ega meeldimist ei ole teinud, Waid möle- 
maid nöudeid, töökas ja ilus olla, ühemööduliselt tahawad täita.

Köigesügawam wastiktundmus on siis selles, et noored 
mehed teadwad, et neiud selle armastuse wöimu all ei seisa, 
mida nad neile pakuwad, et nad endid tunnewad kaalutud ja 
kerged leitud olema! Naesterahwa töötublidus on siis, nagu 
Almquist lootis, kül suuremat wöimalust walmistanud, mille 
töttu mees wöiks arwata, et teda armastatakse, aga töendusi, 
et see ka töesti nii oleks, näeb ta sellest öige wäha!

Üks naiskirjanik on öige osawalt seletanud, et need naesed, 
kellede elusisu mitte mees, Waid laps on, oma meeste kohta 
köige külgetömbawamad olla, sest et nende sisemine wabadus 
neile nende alguslise loomujöuu rahu tagasi annab, kuna need 
naesed, kellede elusisuks algusest löpuni mees on, meestele wä- 
hemal möödul külgetömbawad olla. Ta seletab, et Heilbronni 
Katakeste loomuga naesed mitte üksnes mehe loomutundega, 
Waid ka iseeneste isikutunde edenemisega wastastikku pörkawad, 
kuna nad naestena seda mehe hoolimata wöimu eneste üle 
igatsewad, mida nad inimestena kardawad. Seda külgetömba
wuse puudust meeste kohta suurendab weel see, kui naesed 
sääl juures oma iseseiswusest ja wabadusest räägiwad.

Kuna iseseiswuse ja wabaduse edenemine wähema arwu 
naesterahwaste, töstse armu kangelaste ehk märtrite, önne 
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kättesaamist raskendab, lasewad nüüdsed töö tingimised suuremat 
hulka naesi, kellede elusisuks laps on, walusamine kui kunagi 
ennemalt eluseaduse waljust tunda, mis inimesele „jöuudu 
annab soowida, aga ka sunduse pääle Paneb, ennast soowitud 
warandusest lahti ütelda."

Ikka rohkem wallalises pölwes elawaid naesterahwaid 
hakkawad järelmötlema, kas ehk nende soowimise jöuul wöimu 
ei ole, lahtiütlemisele piirisi panna? Nende elawaks töusew elu- 
tahtmine wöitleb selle teadmise wastu, nagu oleks tööl nende 
inimeseöiguste seas A ja O eesöigus. Ja nende wastu, kes 
noorele naesterahwale nöuu annawad, oma patust ihaldust 
töö ja wagaduse, wagaduse ja töö läbi waigistada, töstab üks 
ehk teine neist noortest neidudest oma kontoripuldi ehk kooli- 
katheedri kohale kummardatud pää üles ja wastab ühe noore 
naesega Margarethe Beutleriga), keda elus, kui ka luuletuses 
mässutegijaks Peeti, et pattudest

„... see ainult jääb andeks andmata, 
Mis idujöuule teeb rillt ehk walu, 
Sest elu wastu on patuks ta — 
Ja Jumal ütleb: Ma ölen elu."

Nii seisawad meieaja tütred kahes salgas, nagu naeste
rahwa algaegse kahekordse loomu uued töekstunnistajad.

Esimesele salgale ei ole laps mitte otsekoheseks armastuse 
otstarbeks, ja weel wähem wöib laps köiki abinöuusi selle 
kättesaamiseks pühendada. Kui niisugust naest walida lastaks, 
kes ilma emaks saamata üht armastust, mis nii suur oleks, 
kui ta ialgi ette möistab kujutada, osaks wötta, ehk ühe teise 
wähema armastuse läbi emaks saada, siis waliks ta kahtle- 
mata esimese. Ja saab ta emaks, ilma et ta oma olewuse 
körgusele armastuses oleks jöudnud, siis tunneb ta sellest ene- 
sele alandust. Sest ei laps, ei abielu ega armastus ei ra- 
husta teda, ainult suur, täieline armastus oleks teda ra- 
hustanud.

See on tähtjas samm, mida naene emase looma tund- 
muse-ilmast inimese naese tundmuse-ilma Poole on astunud. 
Ja olgugi, et sarnane enese hingest arusaamine üksikutele ras- 
keid kannatusi walmiktab, siiski ei wöi keegi, kes sügawamale 
näeb, kahelda, et ta öige elusihi ees seisab.
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See siht aga ei käi nende naeste teega sugugi lollu, les 
ainult emalssaamise eesöigust taganöuawad, mitte ülsnes ilma 
abieluta, Waid ka ilma armastuseta!

Need, les lootsiwad, et naese iseseiswust see olulord lmd- 
lustab, kui mees teab, et ta töökas naene teda armastab, oli- 
Wad äraunustanud, et naene oma elusisu järel ltlagi mehe 
meelewalla all an. See meelewalla all vlemine, mida mitte 
seltslond, Waid loodus an loonud, ajab nüüdli weel Paljuid 
iseseiswaid naesterahwaid abielusse ilma armastuseta. ^a teisi 
naesterahwaid, les oma wabadust atal^oida tahawcrd ja selle 
töttu abielusse ei heida, ajab ta soowite, ilma alneluta ema- 
änne lätte nöutada. Itueaja naese tahtmine, iseenese läbi, ise- 
enesega, iseenese hääls elada, jöuab oma lörgemale tipule, lui 
ta mehe pääle, nagu lapse muretsemise abinönu pääle, halkab 
waatama! .

Pöhjalikumalt ei wöinudli naene mehele lättemalsta, jette 
eest, et see teda aastatuhandate joolsul samasugusels abinöuuls 
on pidanud! , -

Sellegipärast tohitalse usluda, et naesterahwalrk katte- 
malsmise himu sarnast wormi laua linni ei Pia. Et naest 
abinöuuls oli alandatud, see talistas tema, ja ühes temaga 
la mehe edasijöudmist. Kui meest samal lombel alandama 
halatalse, siis olels sel samasugune tagajärg, ja lapsed Pmkst- 
wad halwalspanemise all, mida naene mehe wastu ülesnällab, 
niisama lannatama, nagu sellegi all kannatasiwad, mis mehe 
poolt malsma pandi. Üleüldse ei jöuals sarnane iseauusta- 
mine paari pölwegi ülcelada. Ja mehest wabaolel er jönakv 
ialai pärandawate loomuomaduste selka jöuda, ega seltslondade 
iseloomu ümberluua. See olels ainult ühe ehl rohlema pölwe 
önnewöimaluste latse. § . ,

Laps piab iseotstarbe olema. Tema elualgusels on ar
mastust tarwis; tema emal piab armastuse möistust nende 
omaduste lohta olema, mida see omalt isalt pärinud, ja mitte 
lülmust ehl pölastust nende ootamata ja soowimata isearat- 
duste lohta lapse loomus. Naene, les oma lapse lsa mlgi 
armastanud ei ole, teeb tingimata mmgll kombel lapsele kahju 
- kui mitte muidu, siis oma armastuse Wust latn ! Lapsel 
on ödede ja wendade röömust meelt tarwis, ja isegi kölgetunem 
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emaarmastus ei suuda selle puudust tasuda. Ja löpuks on 
lapsel niisamuti isa tarwis, nagu isal lastki. Et abielus ehk 
abieluta sündinud lastelt isa ehk wennad ja öed surma ehk 
elu läbi ärarööwitakse, selle wastu ei saa midagi parata, 
wähemalt rohkematel juhtedelgi. Aga kui möni naene felge 
teadmise ja tahtmisega lapselt öiguse, armastuse läbi elusse 
tulla, ära rööwib, kui ta teda weel isa örnuse wöimalusest 
ilma jätab, see on nnsugune enesearmastus, mis kättemaksmist 
nöuab. Ilma abieluta emakssaamist ei tohita mitte ilma 
armastuseta emakssaamisega ühewääriliseks arwata. Ilma 
armastuseta wabasse ühendusesse astumine on niisama alatu, 
nagu ilma armastuseta abielussegi astumine. Mölematel kor
dadel on laps warastatud ja enese uhkus kaotatud, et tema 
siginemiseks wanemate poolt tale paremad elutingimised kaasa 
anti. Armastus — seda piab ikka ja alati korratama — 
tahab tulewikku, mitte silmapilku; tahab ühi- 
nemist, mitte ainult uue olewuse sünnitamise 
silmapilguks, Waid et kahest olewusest üksteise 
abil uus ja suurem olewus saada wöib, kui 
kumbki neist olewustest üksikult on. Naene wöib 
omas armastuses eksida, nagu abielusse astumise wöimalu- 
seski. Kuid seda ei wöi ta ette teada. Seda saab ta alles 
siis täiesti teada, kui ta armastab. On ta siis omas teise- 
omaks andmises eksinud, siis ei päästa teda ta eksitusest peit- 
mine abielu warju sisse. Aga oma last sellelt metzelt saada, 
kelle kohta ta juba waremaltki kindel oli, et ta ialgi temaga 
ühes elada ei tahaks, tähendab, söna köigesügawamas mötles, 
auutumat last saada. Ja siiski arwab kaunis Hulk naest, et 
„tulewiku madonna" emaönne leidma saab.

-r- 
*

Töö on alati jöuukarastus, ja mida rohkem ta meie 
jöudu karastab, seda suuremat önne ta meile walmistab. Iga 
meelepäralise ja möödukohase töö teed wöib werstatulpadega 
äratähendada, millede Päälkirjadeks katekismuse wanad hääd 
sönad töö önnistusest tulewad panna: siin „terwis," sääl „hää 
käekäik;" siin „troost ja kinnitus önnetuses," sääl „aja Puu- 

9 
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dus patutegemiseks" köige päält selle patu tegemiseks, kui 
elu wäärtuse üle kaheldakse!

Aga nimelt sellel, kellele töö seda köike andnud, on 
seda rohkem öigust, nende naesterahwaste tööd äraneedida, kelle 
töö nende elukorra rikkujaks ja jöuukurnajaks saab. Suure- 
mad ja ikka suuremad salgad liiguwad seda waewanägemise 
teed mööda, nulle werstatulbad päälkirju kannawad: wigane 
terwis, hirm homse päewa ja tulewiku eest, kurbmeel, hingeline 
nürinemine ja need patud, mis pimedas öitsewad, köigepäält 
need, mis elu tähendust allakisuwad!

Jällegi teistele on töö uimastuseks, piinajaks ja usuhä- 
witajaks saanud. Ta on mehi ja naesi südametaks, tühjaks, 
waljuks, rahutaks teinud. Ta on neid niikaugele wiinud, et 
nad teistegi elu wäärtust rikkuma hakkawad — Leiste walu, 
armastust, kodu, loodust, iludust, tööd, rahu — köigepäält 
rahu, fest et see töenduseks on, et önnel, kui ka kannatusel, 
oma täieline tähendus olemas on. Jlusad sönad: tööwaba- 
dus ja töörööm tähendawad siis päriselt tööorjust ja tööwalu, 
ja see on ainukene walu, mida meie aeg täiesti tunneb!

Mötteta kiidulaulude möjul, mida sarnasele häwitawale 
tööle lauldakse, laseb seltskond üht puha kewadet teise järele 
enne öitsema hakkamist ära närtsida, kuna juba aastatuhan- 
date eest wanaaja linnad oma „Pühaid kewadeid" wälja saat- 
siwad, maad wiljakandwaks tegema ja inimestele uusi elukoh- 
tasi ehitama!

Nii töesti, kui üksikute warakahjud terwe ühiskonna Wae
sust sünnitawad, iseäranis weel, kui need kahjud terwise ja 
jöuukurnamisega ühenduses on; niisama töesti on igatsus pa- 
rema olukorra järele terwise ajamärk; niisama töesti ei suuda 
wäikesed näljapalgad teatawate raskete teoorjuste eest noori nei- 
dusi mitte enam liigutawa tänutundmusega Jumala ja naeste- 
liikumise eestwöitlejate wastu täita, ja niisama töesti lasewad 
nad endile ikka wähemal möödul töendada, et ainult see „wa- 
badus," mis Jesu jälgedes käib, uns wägiwalla Poolt maha- 
röhutuid ja rusuks Lallatuid ülestöstab", öige wabadus olla!

Nemad teadwad, need noored naesterahwad, et ka nende 
eneste loomus wägiwalla all kannatab; et naese olewuses pääle 
teaduse-jänu ja tegewuse-nälja weel teisi maharöhutud jöuudusi
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on, ja et ei töööigus ega kodanikuöigus rusuts 
tallatud önnewöimalusi tasuda ei suuda!

Sellest ei matsa rääkidagi, et mötlew inimene seda noo- 
ruse meelepaha unele piats uinutama, Waid toguni selle wastu 
püütagu tema elujärge parandada, ja teda weel rohkem äri- 
päewa nüridusest ja ilmaolemise rahnst ülesäratada. Sest 
ainult need kannatamised, millede walu uimaseks ei lasta 
minna; need igatsused, mis elawateks jääwad, saawad wöitle- 
wateks jöuududeks seltskonna korralduse wastu, mis oma mee- 
letute ja eluwaenuliste piinamiste läbi neid kannatamisi roh- 
kendab, mida elu seadus ja elu edenemine muidugi juba Malt 
suguolude tegewusewäljale tokkupannud on.

-i- -i-

Tarwitamata jöuud wöiwad rikkesse minna. Ja meie aeg 
oma armujöuudude mahasurumisega on naesterahwaste seas 
juba rikkemärkisi sünnitanud.

Selle töttu nähtakse, et armastuse wööraslapsed oma 
terwise eest hoolitsemises eneste elu nende röömuhallikate abil 
rikastada püüawad, mis igale elawale osaks on määratud. 
Ka löbuwaese töö läbi siotud inimene leiab möne tunni, Mas 
ta seda teerada mööda natuke edasi wöib minna, mis teadmise 
löpmata ruumi sisse wiib. Peaaegu iga töö wöib ta tegija 
tublidust suurendada ja sellega Ühes röömu walmistada, mis 
töötaja oma wäärtuses ja isikutunde kaswamises tunneb. Ei 
ole päewa olemas, mis mitte üht sädetki ilutsemise-tunde röömu 
ei suudaks anda; ei leidu tundigi — Pääle rastete walutun- 
dide -- kunas inimene oma enese hinge tugewust ja suurust 
tunda ei wöiks; hinge wabadust töikide wäliste juhtiwate wöi- 
mude alt; tema wöimu iseenese otsimises, iseenese leidmises, 
iseenese ülendamises töikide läbi ja köitidest hoolimata. Köitide 
nende kohta, tellele elu liiga on teinud, matsawad Viktor Hugo 
sönad, mida ta ühele noorele leinawale naesele ütles:

„Eks teil ei ole oma enese öigused?"
Ja olgu inimene mistahes-suguse usu ehk umbusu tun

nistaja, sügawamal möttel on see tema enese hinge wäärtuse
9*  
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tunne, mis teda päästab, km enam muud abi ei ole. Ja 
muud abi ei olegi!

Selles möttes on muidugi tösi, et inimene, niihästi mees 
kui ka naene, ise enese otstarbe on; et ta oma ülesande siis 
täitnud on, kui ta oma Hingele mingit kahju ei teinud, isegi 
siis, kui ta elult midagi ei saanud; kui ta oma hinge jöudu 
suurendanud, oma iselaadi leidnud ja harinud on. Sest see'p 
see hinge lunastamine ongi. Selles möttes on tösi, et naese 
kui ka mehe „ülesandeks" ei wöi suguülesanne olla, mis mitte 
üksnes meie oma tahtmisest üles ei töuse. Ja siis ei wöi ka 
selle kohta, kes selle ülesande täitmata jätnud, mitte ütelda, 
et ta oma elu elamises eksinud oleks. Selles möttes lepiwad 
teatawal möödul kokku Praegu kirjeldatud eneseilustamise tunded 
nende inimeste tunnetega, kes arwawad, et naese kui ka mehe 
körgem otstarbe ei wöi mitte armastus olla, Waid ainult elu, 
mis köikidest maapäälistest ja ühiselulistest wäärtustest iga- 
westi kestwa olewusena körgemal seisab; et iga inimese täius 
ta enese sees olemas on, ja ta köigesuuremat önne ainult selle- 
läbi saada wöib, kui ta ennast pühitsuses ja Jumalaga osa- 
saamises köwendab.

Aga elu elamiseks on sääl möötmata suur wahe. Sääl 
seistakse jällegi dualismuse ja monismuse eluwaadete ees; usu 
ees, mille järele hing oma körgemat edenemist ja önsust köi- 
gist maisetest elutingimistest lahus — ja teise usu ees, mille 
järele hing sedasama just elumäärade maitsete läbi kätte saab.

Wiimase waate järele on mees kui ka naene isegi omas 
suuremates hingeliigutustes oma enese suguelu möju all. Su- 
gutunded Luksuwad wägilaste tegude ja weretunnistajate aja- 
käigu unistustes; nemad on elule-ärkawate usuliste tarwiduste 
soojendajateks alussoonteks- Jgal naesterahwal, kes hiljemine 
möne suure hiilgawa armutöö korda on saatnud, ehk kes ees- 
kujuliseks kristlikuks iseloomuks on kujunenud — nagu Rootsi 
Püha Brigitta, nagu Siena Katharina, nagu Püha Teresa 

neil on suure armastuse tuli hinges leekinud; nende weres 
on Palaw igatsus pölenud, ihu ja hingega sugu hääks teenida. 
Ja selle töttu fai ka nende inimese - armastus soojendawaks, 
kuna möne teise häätegewuse ohwrid külmetawad, nagu püetud 
lambad warajasel kewadel. Weel rohkem kui mehe kohta, 
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makfab see Schillert söna naese kohta: Kes ühtegi mimest teha 
ei suuda, see ei suuda ka ühtegi armastada.

Naesterahwa oluline „mina" tuleb elule armastada, enne 
kui ta nndagi suuremat iseenese ehk Leiste kohta tähendada 
wöib. Kes ise omas elus ennast armastusest ilmajätnud on, 
leiab wäga harwaste teed inimsuse juurde, selle söna täielise- 
mas tähenduses, kuna see, kellele ta elu ärakeelanud on, oma 
armu olewust harilikul möistel awalikuks teha, seda üheks 
köike elu ümbritsewaks armastuseks ümber muudab, armas- 
tuseks, mida Plato aimas ja mida ta Diotima läbi kuulutada 
laskis, et see olla „löpmata örnuste rida." Ehk siis jöuab 
naesterahwas, — fest et ta terwe olewus armastus on — ise
enese läbi oma armuigatsust waigistada?

Aga see üksuse tundmine köigega — mida jumalasöna 
teadlane, möttetark, ilmaruumi-jumaluse uskuja (Pantheist), 
edenemise nöudja, igaüks omal kombel seletab — on see tund- 
mus, mida suur armu önn annab. Sel kombel armastust 
tundma tähendab, et ainult see, kes armastab, Jumalat tun- 
neb, seda suurt söna, mis köigega üks on, milles meie elame, 
liigume ja oleme. Mitte, et Jumal inimesi löi, et need sigik- 
siwad ja maad täidaksiwad, Waid et nad sugulikud oleksiwad 
ja maad oma olewustega ja töödega täidaksiwad, andsiwad 
inimesed temale Looja nime ja auustasiwad jumalate kujudeski 
oma eneste loomise wöimu, mille kestmiseks nad igawesest ajast 
und nägiwad.

Et sigiwus ehk sünnitamise wöim köigis ta wormides 
jumalikku olewust inimeses awaldab, siis ei wöi keegi ilma 
„Pühitsuseta ja Jumala osasaamiseta," ehk Leiste sönadega: 
ilma täielise inimsuseta, seda elu-usu möttel kätte saada. Juba 
tema kitsamaski, perekonda kujutawas wormis on ta pettuseta 
abinöuuls, „mina" tähendusest ta kitsastest piiridest üle wiia, 
lihtsamaks eeltingimiseks inimeste-armastusele. Ta wöib oma- 
kasu püüdjat lahkeks andjaks ümber muuta, kuna ta temale 
seda annab, mille lasuks ta elada wöib. Sellepärast on lu- 
gemata hulgal inimestel armastus usu asemele astunud, kuna 
tal samasugune wägi on, neid häädeks ja suurteks teha, aga 
sadakorda suurem jöud, neid önnelikkudeks teha. Sellepärast 
on iga suur ja ilus, heldusest ja häätegewusest ülekeew ohwri- 
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meelsus, mis ennast wabatahtliselt sellest önnest ilma jätab, 
kui ilus wiinamägi tulepurtskawa mäe kurgu kaldal.

Aga sellepärast on ka tösi, et need, kes sigiwuse soojuse 
eneses ära häwitanud, on need sellega seda ainukest suurt 
pattu teinud, mida andeks ei anta: Pattu Püha eluwaimu 
wastu. Sornased naesterahwad leiawad oma kohtuotsuse Les- 
singi möistukönest, kus Hera (taewa perenaene) Jris'e «wiker- 
kaare) maa Pääle saatis, et ta sääl kolm köige wooruslisemat, 
täiskarsket, köigist armuunistustest määrimata neidu üles ot- 
siks. Iris leidis nad kül kätte, aga Olhmpusesse (jumalate 
eluasemele) ta neid ei toonud. Sest Hades ehk pörguwürst 
oli neile jumalate käskjala Hermese juba järele saatnud, et 
neid allilmas — wanaks jäünud furiate ehk tigeduse-waimude 
asemele ametisse panna!

-i- -jc

Et elu abinöuud ialgi ei tohi tema otstarbet kinni katta, 
— mis selles seisab, et meie oma terwe olewusega elaksime ja 
ikka suuremat elu täinst awaldaksime — siis tuleb ebakölbliseks 
arwata, kui keegi ainult Pühitsuse ehk ainult töö httäks, isa- 
maale ehk inimesesugule elab, ja isegi siis, kui ta ainult ar- 
mastusele elaks, sest inimene piab köige selle läbi elama. 
Nhest körwale hoidmise kahju ei saa leist osawötmise kasu läbi 
äratasuda, nagu keegi mönda oma meelt teise asemele tege- 
wusesse ei saa Panna, isegi siis mitte, kui seda meelt, mis ka- 
duma läinud meele asemele piab astuma, täiendada wöiks. Ja 
enese öiguste tarwitamata jätmine, mis esiotsa ühe osa oma 
inimese loomu öigusega rahul, on nagu elu talweuni lume 
all. See seisukord on kül rahulisem, kui hinge pönewusel Pi
damine uute juhtumiste wastu. Sest uued woitlused toowad 
ka uusi haawu; ja kes oma eluwöimu ärkwel piab, see teab, 
et tal enam kannatada tuleb, kui sellel, kes neid uimastuse 
rohuga magama uinutas. Aga halwemat hinnamöötjat ei 
olegi, kui see küsimine, kas kannatatakse ehk ei kannatada. 
Küsida olgu ainult, misläbi kannatatakse, ja mis kahju ehk 
kasu selle kannatuse läbi enesele ehk teistele saadakse.
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Elu hoiab ühes käes önne kuldset kuningakrooni, Leises 
käes kannatuse okaskrooni. Keda ta armastab, neile annab 
ta mölemaid kanda. Ainult seda on ta tühjalt minema saat- 
nud, kelle pääd kumbki kroon ei ole puudutanud.

* q-

üks waimurikas naesterahwas tähendas kord, et, ehk kül 
suur osa inimesi armastust elu suuremaks sisuks tunnistab, ei 
ole inimesed siiski weel suutnud, temale oma elus äset wal- 
mistada. Wäljaspool abielu nimetatakse teda patuks; abielus 
eneses, nagu ta praegu on, wöib armastus öige harwalt elada, 
ja töuseb ta ühe teise ja mitte abikaasa wastu elule, siis piab 
teda laste pärast äraohwerdatama.

Niisugune tähelepanemine on uueaja naese otsust weel roh
kem kinnitanud, armastusel wäljaspool abielu äset walmistada.

Naesed kui ka mehed on hakkanud kölblusemöisteid läbi- 
kaaluma, kus suured ja wäikesed wäärtused niisama läbisega- 
mine on, nagu kuningad ja lubid ühes kaardimängus. Iga 
kölblus on ühes sugulise kölblusega naesterahwa kohta ühe- 
suguse tähenduse saanud; iga suguline kölblus on ühewääri- 
line tundmuste puudusega ja laulatuse-tähe ettenäitamise wöi- 
malusega. Könedes ja luuletustes ülendatakse naese, kui „abi
kaasa ja ema" elu-ülesannet, aga alles siis hakatakse sellest 
ülesandest lugupidama, kui ta juba käes on; sellewastu aga 
pölatakse teda, kni teda terwel jöuul tagaigatsetakse, mis pan- 
diks on, et teda täiesti täita wöidakse! Naene wöib uhke ja 
tugew, hää ja töökas, julge ja kallimeelne, auus ja ustaw, 
truu ja kohusetundline olla — ühe sönaga, tal wöiwad köik 
need woorused olla, mida mehe juures körgeks kiidetakse — 
aga siiski wöib teda kölblusetaks nimetada, kui ta inimesesu
gule ühe uue elu annab! Kölbluse waatepunktist laituseta naene 
wöib aga nii Wedel, nii keelepeksja, nii Walelik kui weel iganes 
wöimalik olla, ilma et seltskond tale oma lugupidamist keelaks.

See mötetesegu on nende tnndmustega, mis aastatuhan- 
deid kesta on tohtinud, kokku kaswanud ja seisab nendega koos, 
kuni uued öigusemöisted neid lahutada suudawad.
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Sest köige pääle waatamata jääb ometi töeks, et naeste- 
rahwa üleüldine kölblus tema sugulise kölblusega kindlamine 
ühenduses on, kui mehe omad. Loodus ise on selle sideme 
walmistanud, kui ta armastuse ja lapse naese eluga tihedamalt 
kokku sidus, kui mehe omaga. Kui naene ennast uue elu loo- 
mise wöimaluse kätte annab, siis piab sellel tegewusel köigest 
ta isikutundest läbitungiw tähendus olema. Mitte laulatuse, 
Waid emakssaamise tarwis on sellepärast naesterahwa puhtuse 
seisukord otsustandwaks mööduks tema muu kölblise edenemise 
ja hingehariduse kohta.

Samasugust sugulist wabadust naesterahwastele nöuda, 
nagu meestel, on sügawa naeseliku meelele loomuwastane 
nöudmine. Aga see ei tähenda mitte, et mees Piaks oma wa
badust kurjaste tarwitama, ehk et naene piaks enese wabadust 
„seadusliste" piiride wahele kinni Panema. Niisama wäha 
tähendab see ka, et naesed iseendaid, mehi, ja wastastikku üks- 
teisi oma loomuse kui suguloomuse kohta petma piaksiwad. 
Muidugi on Paljugi sellest asjast arusaamata naesi, ja mui 
dugi salgawad ka Paljud tundmuste nöudeid maha, sest et need 
nöuded juba enne nende ilmumist üra oliwad rahustatud. Aga 
kui armastuse edenemine puhtama ja terwema ilmawaate on 
loonud, siis ei näe mehed ega naesed naesterahwa juures mingit 
iseäraldust, kui ta eneses „kolmanda sugu" iseloomu edendab. 
Siis saab igaüks aru, et täielisemas möttes terwe ja rikas 
inimese-elu oma otstarbe täitmiseks sugueluga ühenduses piab 
olema, ja et, kui ka selles asjas elukitsendus mingit kehalist 
kannatust ei walmista, siis tal ometi sügawad, jöuukurnawad 
hingelised walud tagajärjeks Piawad olema. Siis ei pigistada 
ka meelega silmi seda nahes kinni, et Paljude tugewate, tublide, 
töökate kosimata naesterahwaste körwal weel Leist on, kes nii
sama palju lugupidamise wäärilised on, kuigi nad ilma emaks- 
saamata endisesse kokkukölasse jääda ei suuda. Pöhjamaal on 
ehk esimesi rohkem, kuid mida enam löunapoole, seda suure- 
maks kaswab Leiste arw. Ja Pöhjuseks ei ole mitte enese üle 
walitsemise ehk töö-himu puudus, Waid Paris lihtsalt see juba 
rümetatud asjalugu: et naesterahwa suguelu — kui ta tubliks 
ja terweks jäänud on, — tema sisemist järge niisama oma 
möju alla wötab, kui mehelgi. Tema kannatused on kül harwalt 
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pöletawad; sagedaste ei saa ta selle fihi elukitsikusest arugi, 
ehk aimab neid ainult Pooliti, kuid sellewastu möjub see kit- 
sendus ta pääle palju näriwamalt, pikkamisi wäljakurnawalt.

Selgusele on jöutud, et kooliöpetajannade suuremööduline 
erguhaigus mitte üksnes sellest ei tule, et nad oma töö eest 
kasinat palka saawad ja see töö suuremat hingejöuudude Pin- 
gutamist nöuaL, Waid ka sellest, et nende amet nende eneste 
emaörnuse igatsnst ülesäritab. Aga mitte üksnes kooliöpeta- 
jannad ei läha enneaegu kortsu, kahwatuks ja nörgaks. Paljugi 
teisi naesterahwaid, kes abielus uuesti öitsema hakkaksiwad, saa
wad, kui abielusse astumise wöimalust ei tule, öigelt eluteelt kör- 
wale libisenute kilda wajuma. Sisemised haigused, emakutöbi, hul- 
lumeelsus, elurikkumine ja enesetapmine on selle „kultura ohwri- 
elu" tagajärgedeks, millel siin omad salajamad korraldused on.

Aga iga sedaseltsi ohwer teeb elu waesemaks. Sest need 
on sagedaste köige soojemad, helduse ja hinge poolest köige 
rikkamad, igas möttes köige wiljakamad naesteloomud, mis nii 
hukka lähawad. Ja inimesesugu ei kaota nende kadumisega 
mitte üksnes nende eneste elu wäärtust, Waid jääb ka kaudsel 
teel sellest wäärtusest ilma, mis nende sündimata lapsed olek- 
siwad anda wöinud.

Neid kahjusi wöiks edespidiseks ajaks ühe muudetud kölb- 
lusemöödu läbi körwale toimetada, wähemalt niigi kauaks, kuna 
weel iga naese jaoks meest ei ole. Kuna loodus poeglapsi 
rohkem laseb ilmale tulla kui tütarlapsi, nähtakse siiski, et 
mönel maal naesterahwaid rohkem on, kui mehi. Sellepärast 
wöib poisikeste ja meeste parema elukaitse korralduse pääle 
wäga wäha ja öige pikkamisi edenewat lootust Panna. Üks 
nöuuanne, mis möne aasta eest ühel suuremal kultura maal 
kuulda oli: plaanikorraline ja hoolsa walwuse all kordaseatud 
töökate naesterahwaste wäljarändamine neist maadest, kus 
naeste arw suurem on, nendesse maadesse, kus sugude arwud 
ümberpöördud, oleks ajutise abinöuuna töesti rohkem tähel- 
Panemise wääriline. Sest kuna nende naesterahwaste töötubli- 
dus neid abielu kohta iseseiswaks teeks, oleks neil siis ka suu- 
remad wöimalused käepärast, abielusse astuda, niisama kui 
ka selle nende uue kodumaa ülearwulistel meestelgi, kes muidu 
mungapölwe ehk sugulise kölwatuse ohwriteks langeksiwad.
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Suuremal möödul wöib siin siiski ainult seltskonna enese- 
tunde ärkamine awitada. Aga senikaua, kui mitte noorpölw 
ise oma tegewuste tormikellaga seltskonna südametunnistust 
üles ei ärata, laseb abi ennast oodata.

Selles juhtumises wöiwad töötawad noored mehed ja 
naesterahwad oma saatust iseeneste kätte wötta, kui nad enes- 
tele puhast ja laitmata olukorda tahawad luua, mis neil 
muidu puudub: seltslise elu ilusate ja auusate wormide all 
üksteist lähedamalt tundma öppida. Seesugune söbralik läbi- 
käimine on öppiwale nooresuole möndagi eluönne Pöhjendanud.

Sellewastu aga nendes juhtumistes, kus ühe naesterahwa 
elusaatus tale ühe ehk teise Pöhjuse pärast armastuse teoks- 
tegemist wöimatuks teinud on, piaks ta -- nagu sigimata 
abielu naenegi — oma elu sagedamine kui muidu rikastama 
ja oma emaigatsust osalt waigistama, kuna ta kaitseta laste 
seast, keda paraku ülearugi küllalt on, ühe wälja walib, kelle 
eest ta hoolt kanda ja keda ta armastada wöiks. Niisugused 
pook-oksad kannawad sagedaste üliilusat wilja. Üksik naeste- 
rahwas ei lange enam mitte nii wäga kareduse ja kibeduse 
saagiks, mis mitte alati takistatud suguelu, Waid palju enam 
külmanud südameelu tagajärjed on.

Neis juhtumistes, kus naesterahwas emaöigusest ilma- 
jäämise läbi pikalist ja waljakannatamata elupiina Lunneb, 
wöib ta omale wähema paha walida: ka ilma armastuseta 
abielus ehk wäljaspool seda emaks saada. Kes oma elu Pääst- 
miseks warastab, seda ei wöi mitte karistada. Aga teda 
ei tohi mitte teistele, kes sessamas hädas on, 
eeskujuks seadida!

Nii ei tohi emakssaamise öiguse otsuseks mitte jääda, et 
suurema hulga abieluta naesterahwastele nöuu antakse, enestele 
ilma armastuseta last muretseda. Ei sugugi! Ja ka armas
tuse käest ei tohi nad last wastu wötta, kui nad 
ette ära teadwad, et kestaw kooselu lapse isaga 
wöimata on.

Aga oma enese, kui ka terwe inimesesugu waate järele on 
sellel abieluta naesterahwal öigust emaks saada, kellel nii rikas 
inimline hing, nii örn ema süda, nii mehine julgus on, et 
ta iseäralist saatust kanda jöuab. Temal on oma enese ja 
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oma armsama terwe olewusc rikkus lapse kaudu inimesesugule 
päranduseks jätta; temal on oma terwe isiklik edenemine, oma 
waimline ja kehaline elujöud, oma töö läbi kättewöideldud 
iseseiswus lapse kaswatamise kindlustajateks. Tema on omas 
elus ainult üht osa omast olewusest tarwitanud: täiesti ja 
terwelt tahab ta teda tarwitusele wötta, enne kui ta elu annist 
lahkub. Oma südametunnistuse täielisel „jah" ja „aamen" 
kaasarääkimisel saab ta siis emaks.

Aga niisugune juhtumine tuleb wananema Hakkawa naes
terahwa juures wäga harwaste ette, kuna ta noorte juures 
ettetulla ei tohikski. Alles siis, kui ta kindlaste teab, et elu 
tale mingit körgemat önnesaatust enam osaks saada ei läse, 
tohiks tal täieline kindlus oma igatsuse tösiduse ja oma julguse 
kohta olla. Ja teda ei tohita mitte selle otsusta- 
mata küsimuse awamise eeskujuks wötta. Aga 
niisugustel aegadel, nagu meie aeg on, kus elukitsendus sellel 
sihil wäljakannatamataks on läinud, ei möisteta julgustükka, 
kui nad korda lähawad, mitte hukka!

Et niisugune julgustükk önneks wöiks minna, piab naes- 
terahwas Puhtam kui lumi, nii puhas kui tuli olema ja kind
laste teadma, et ta oma armastuse lapsega enese elule ja ini- 
mesesugule ühe uue rikkuse annab.

On ta selles kindel, siis tekkib ka kuristik, nii sügaw, et 
see kuni maakera keskpaika ulatab, nende kahe abieluta naes
terahwa wahele, kelledest üks kindla nöuuga inimesesu- 
gulc ühe lapse kingib, teine aga kogemata „lapse saab."

Kahtlemata soowiks esimene enesele ka seda aatelist önne, 
et ta oma last lapse isaga üheskoos kaswatada wöiks. Olud, 
mis seda takistawad, wöiwad mitmesugused olla. Näituseks 
on ehk mehe wabadus endiste kohuste ehk tundmuste läbi 
kitsendatud, nii et ta teise külge siotud on. Ehk teewad ühe 
ehk teise elutingimised täielise ühinemise wöimatuks. Ka elu- 
teadus, et ühe ehk teise iseseiswus abielu läbi kitsendatud on, 
Wöib ühendamise wastu Panna. Ehk ei ole armastus seda 
pidanud, mis ta lubanud oli, ja naene on uhke küllalt, ennast 
mitte langenuks Pidama, ja ei usu, et abielu kadunud armas
tust tagasi annab, kuna aga lapse kaswatamine armastuseta 
abielus patt oleks.
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Löpuks on weel üksikuid juhtumisi, kus naesterahwas — 
ja need ongi köige tublimad, kellede üle ihaldus lapse järele 
wöimust wötab — tunneb, et tema emakssaamine armastuse 
ja waimliste tegewuste nöuetega ühineda ei wöi; et ta ainult 
kahte ülesannet täita suudab, ja sellepärast armastuse käest 
lapse wötab, abielu eest aga körwale hoiab.

Aga on ka üsna wastupidiseid juhteid olemas, kus naene 
kül enesele last soowib, aga mehe pärast ennast temast ilma 
jätab.

Enamatel juhtedel sünnib see siis, kui naene niisugust 
suurt armastust mehe wastu tunneb, et ta, kui seda temalt 
nöutakse, Heloise waimus oma emaönne äraohwerdab. Ja mida 
täielisemaks armastus kaswab, seda rohkem öpib naene oma 
mehe tegewust nagu oma enese last armastama, mees aga 
naese tegewust, nagu ta omagi tööd armastab.

Aga wöib ka teisigi Pöhjusi olla, mispärast naene mehe 
täit wabadust alalhoida tahab, näituseks siis, kui mees noorem 
on, ehk kui naene teab, et ta metzele last kinkida ei wöi. Nii- 
sugused ühendused, mille läbi kaks mimest oma eneste elu, kui 
ka elu eneste ümbruses, rikkamaks teewad, ei ole sugugi ha- 
ruldased. Oma emahelluse muudab naene örnuseks mehe wastu 
ümber. Oma sigitawa jöuu annab ta mötetewahetusel metzele, 
kes siis kaswab, kuna tema ise seisma jääb. Aga ta tunneb 
selle juures sarnast önsust, nagu ema tunneb, kellel laps 
rinnal on; nagu ema lapse pärast tublimine toitu piab wötma, 
nii otsib ka sel kombel armastaja naesterahwas rikkamat 
waimutoitu, et seda siis jälle edast anda: temal on tundmus, 
nagu warastaks ta seda, mis ta üksinda oma teada piab. 
Wöib olla, on muinasjutt puguhanist, kes oma poegi oma 
enese südame werega toitis, köigesündsam möttepilt niisugustest 
naestest, kes walmis piawad olema, oma mehele waremalt ehk 
hiljemalt noort pruuti otsima Hakkama, kes mehe igatsust igas 
asjas täita suudaks. Niisugustel juhtedel ilmub Nietsche üte- 
luse töde selgemine kui kunagi muidu, et „suur armastus nöuab 
enam kui paljalt wastuarmastust, sest et ta luua tahab." 
Rohkem kui kunagi mujal, ilmutab siin naese loomus, et tema 
suur waimuand armastuse jaoks on loodud; et mida täielisema 
waimukörguse sisse naesterahwas töuseb, seda kergemaks jääwad 



141

tal La oma kuulsus, oma wöit, oma tulewik selle önsuse tund- 
musega wörreldes, et ta armastab ja oma armu täiust ar- 
mastatud olewuse hääks ikka suuremal möödul tarwitusele 
wötta jöuab. Ja kunas armastab ta weel sügawamine, kui siis, 
kui ta oma enese edenenud naeseolewuse ülimöödu oma armas- 
tatud mehe täiendamiseks äraohwerdab —ühe teise naese önneks?

Mida igal naesel meie päewil tarwis on, seda on Ricarda 
Huch ütelnud: „Julgust iseenesele, kaastundmust teistele!"

Julgust, saatusele wastu minna; julgust, teda kanda ehk 
tema alla mahawajuda! Aga ka julgust, oma saatust oodata, 
teda walida. Kaastundmust Paljude wastu, kelledel uue jul- 
guse üks ehk Leine osa puudunud on: julge meel walmis ole- 
miseks ehk äraootamiseks.

-ft
Mölemaid teesi, mida naese uus julgus ülesleidnud on— 

mees ja töö ilma lapseta, ehk laps ja töö ilma meheta — 
piab öigeteks eluwormideks nimetatama, kui tahetakse, et nad 
elule kasuks tuleks. Aga nad ei tohi mite suurema 
hulga elusihiks saada. See seisab wana Jndia tar- 
kuse sönas-- et mees Pool mimest, naene ka Pool mimest ja 
isa, ema ja laps kokku terwe inimene on. Ja kuigi naestel 
öigus on, oma armu igatsusi täita, niipalju, kui selle täitmise 
läbi elule kasu tuleb, siis ei tohi nad ometi äraunustada, et 
nad alles siis oma inimsusele on jöudnud, kui nad oma ar
mastuse läbi mehele lapse ja lapsele isa andnud on.

* -ft-ft
Siin ei räägita mitte neist noortest naesterahwastest, kes 

oma meestele laulatamata abikaasadeks on, kelle mehed alles 
pärastpoole laste ja kooselu tarwis kodu wöiwad pöhjendada. 
Need naesed jöuawad seda walu ärakanda, mida nad oma enese 
ehk teise südame külgi walmistasiwad. Nad oliwad omas 
tahtmises puhtad ja nende tahtmine oli tulewa kooselu pääle 
juhitud, mitte juhtumise Pääle, mille ainukene wäärtus selles 
seisab, et wöimalikult ruttu üksteisest löbu maitseda.
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Sellepärast piab neid noori naesi olewiku armukestest 
äralahutatama. Need uus-greeklased on ajukate polügamiliste 
naeste edenenud, anderikkad ja iseäralised tüüpused. Armastus 
on neile maitseasjaks, millel ehk natuke rohkem wäärtust on, 
kni paberossil ehk napsil, mis nende kahwatanud pöskedele 
soojust annab — aga Palju alamal seisab, kui luuleunistus 
ehk wärwide ilu.

Nemad jaotawad meestega loomise löbu, tööröömu, ilu- 
maitseid, aateid ja armuwabadust. Miski ast ei oleks neile 
wastumeelsem, kui nende „armastuse" wöimalikud Lagajärjed, 
kuna see „armastus" ühe olukorra juurest teise juurde libiseb, 
tühjuse, wäsimuse ja wöimatuse kaswawa tundmuse all. Sigi- 
mata olek igas asjas - see on nende saatus ja lipukiri. Sest 
ainult sigimatalt ei saa elu midagi ärawötta. Mönikord tun
newad nad enestel jöudu kauemine elada olewat — et aga 
siis selles elus kindlamine äratunda, et nende hing armastada, 
luua, kannatada ega midagi muud tahta ei jöua, kui elupuu 
küllest maha kukkuda, nagu wigane urw, nagu rikutud wili.

Aga ka sellest woolusest, nullest ainult hiilgawalt libi- 
sejaid laeneid ja sätendawat wahtu nähtakse, kuuleb see, kes 
kauemine kuulatab, kaeblikku pöhjatooni: see on jälestuse tund- 
mus selle eest, et oma enese „sügawamas sügawuses tühi must 
auk" leida on; pölgtus, ilma eesmärgita elu, ärituste, pahan- 
duste, uimastuste ja rahutuse wastu, köige selle wastu, mis 
„peenikeseks eluks" nimetatakse, elu wastu, mis elu elamist 
igal ajal takistanud on!

Weel üks teme pöhjatoon on sääl. See on raskem sele- 
tada, ja ainult üks noor kirjanik on arusaanud, et libisewate 
laenete seas ka otsiwaid on; niisuguseid, mis köigest hoolimata 
omas sisemuses suure elujuhtumise jaoks puhtaks on jäänud, 
mida nad leidnud ja mille omaks nad endid kohe andnud on, 
niipea kui juhtumine neile wastu oli tulnud. Aga löpuri- 
dadest, kus seda köike kirjeldatakse, on öige wähased aru saa- 
nud. Hinge karskus, nullest sääl räägitakse, on siis kül nii 
aruldane asi, et temast sellel ainult tume aimamine wöib 
olla, kes mitte ühes luuletajaga ära ei tunne, et „meil algab 
nüüd ajajärk, millel naesterahwa arwustamiseks uus mööt on. 
Sügawad sisemised käärimised on teoksil... waadatagu kuhu 
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tahes, igalpool nähtakse Walesti möistetud naesi, önnetumaid 
abielusi, lämmatatud igatsusi, maaaluseid leekisi."

Köige puhtam neist leekidest lööb siin ja sääl sügawusest 
üles, kui üks tösiselt naeselik naene köigel oma loomukohasel 
wöimul enese emakssaamise öigust töendab.

Aga ainult sellel on iseäralise saatuse kohta eesöigust, 
kelle önn seda temale annab. Leiste sönadega: sellel, keda 
saatus ta enese eluwajaduste ja tema ümber walitsewate elu- 
olude kokkusündwusesse elama on pannud, et isiku jöud nii 
oma köigetublimat edu-kaswatust osaks on saanud.

Ja et see aruldane juhtumine on, kui üksik omale nii- 
suguse seisukoha muretseb, mis teda seltskonnaga wöitlusesse 
wiib, siis ei wöi see ka niisugune eri-saatus olla, mille Poole 
mötlew inimene töökoorma alla mahamuljutud naesterahwaste 
suuremat hulka juhatab, kes oma saatust parandada tahawad. 
Otsekohesem wöimalus oleks hakatuseks see: nende töö sugu ja 
töö tingimisi parandada.

Naesterahwad piaksiwad enestele ainult kohasemaid töö- 
wäljasi otsima ja looma, kus nad midagi omast naesusest, 
oma enese inimlisest iseolewusest awaldada wöiksiwad. Röö- 
mustawaks ajamärgiks tuleb arwata, et seesugune tegewus juba 
algamas on. Mi jättis, ülemal tähendatud pöhjustel, Daani
maal üks ülitähtjas ja tubli naisöpetlane oma hariduslise 
kutse matematika wäljal maha, ja sai esimeseks wabriku nais- 
inspektoriks Pöhjamaal. Mi walis Saksamaal selsamal pöh- 
jusel üks tubli lahutuskunsti naisteadlane samasuguse elukutse. 
Üks naisadwokat pühendab oma tööd ainult laste kaitsmiseks; 
üks teine — Prantsusemaal - Piab adwokati kohta, et ainult 
waesid naesterahwaid awitada. Aga weelgi leidub liigpalju 
naesterahwaid, kelledel önnelik elukord nende tööwalimist ker- 
geks on teinud, aga kes sellest hoolimata niisugust kutset otsi- 
nud on, mis neile kindlamat sissetülekut ja suuremat paiukat 
lubada wöib, aga mitte nende isikliste jöuudude wabamat tar- 
witamist!
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Aga walimise wöimalusest wöib ainult iseäraliste wai- 
muannete ehk iseäraliste olukordade juures kinni wötta. Suu- 
remal hulgal naesterahwastel, kes töötama piawad ehk töötada 
tahawad, lähab raskeks, üht elukutset leida, mis neile Lugewat 
selgroogu annaks, ja mitte ainult nörka lillituge, kuhu häda- 
waewalt tuetada wöib. Et kindlamat organlist kokkusündwust 
naese ja ta töö wahel wöimalikuks teha, oleks hädaste üht 
ettewötete tuetuse asutust tarwis, kuhu igalt Poolt teada an- 
takse, missuguste praktiliste ehk aateliste tööde tegijaid kusagil 
kohal tarwis on, ja siis, sellega ühenduses, üht uut seltsi „hü- 
poteegi panka," aga niisugust, kus tööotsiwate noorte naeste
rahwaste tööjöuud ja waimuanded teada oleksiwad, üht panka, 
mis odawate kustutamise-tingimiste all kultura laenusi wälja 
annaks, missuguseid praegu tarwitamata abihallikaid rahwa 
rikkuse kaswatamiseks kasukandma wöiks panna. Abieluta naes
terahwaste önnesumma saaks kaswama, kui nende loomisejöud 
ühes tublis ja terwes tegewuses tarwitamist leiaks, mille läbi 
nad osaltki oma nöudeid, örnsust sünnitada ja rahulolemise 
tundmust ja iludust ettetuua, rahustada wöiksiwad.

Mingi muu kulturat edendawa asutuse pöhjendamine ei 
oleks rohkem heldete kingituste jagajate tähelpanemist wäärt, 
kui just see!

Köikidel neil naesterahwastel aga, kes sunnitud on, oma 
palgatöö juures ootama ja kannatama, on tarwis ühiselu küsi- 
musest niipalju osawötta, kui ühiselu kohustustest ja elukorra 
korralduse tarwidusest arusaamiseks waja on, kui nad paremaid 
palkasi, lühemat tööaega, suwist puhkeaega, üleüldse paremaid 
elutingimisi kättesaada tahawad, mida nad kättesaama ja kätte- 
püüdma piawad, et oma waimlist ja kehalist elujöudu kuidagi 
weel alalhoida ja ühes sellega ka eluröömu, mida igalühel 
olla wöib. Esimene tingimine olgu, et peretütred, kes oma 
wanemate poolt tuetust saawad, mitte niisuguste palgatingi- 
mistega töösse ei läha, mis naesterahwast, kes iseenesele 
ülespidamist piab teenima, toita ei wöi, ja et naesterahwad 
üleüldse oma tööst rohkem lugu piaksiwad ja mitte ainult 
sellest, et nad töötawad, hoolimatalt selle suure kahju 
Pääle mötlemata, mis althinna töötamine köikidele töölistele 
walmistab.
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Aga neil töötawatel naesterahwastel ei ole mitte üksnes 
oma enese eluparandamise tahtmist waja, Waid Palju rohkem 
elawat tundmust terwe sugu elukorralduse kohta. Nende isik- 
lised hariduse, rahu, iluduse, armastuse ja emaöiguse nöuded 
piawad köikide teiste naesterahwaste nendesamade nöuetega ühen
duses etteastuma, piawad teistele sedasama nöudma, mis nad 
iseenestelegi soowiwad. Önnetumate enese elu rikkuwate katsete 
asemel piaksiwad nad teisi naestehingesi oma unenägudega 
ilusama tulewiku kohta täitma. Et see wöimalik oleks, seks 
piawad nad niihästi andmises kui ka wötmises tundelised ja 
tegelised olema.

Nii kogub siis wäikeste ojakeste kokkuwoolamise läbi suur 
tahtmise jögi kokku, mis ükskord wanad Piirid soowimiste wöimu 
ja ilmajäämiste sunduse wahelt minema uhub. Siis saab ar- 
mastusest ilmajäänud naesterahwas oma enese wäikest saatust 
paljude teiste suure saatuse fees äraunustada jöudma ja enese 
elukitsenduse Pääle waatamata tundma, et ta elab, sest et ta 
terwe inimesesugu südame tuksumist oma enese südames tunneb, 
ja selleläbi, et iga üksik oma südant awardanud on, siis on 
ka terwe sugu süda ruumikamaks läinud.

10



VI.

Emakohnstest wabastamine.
Mötlemise järele, mis elu päälsikaudsusest edasi, elu sü- 

gawuste Poole tungib, on emaöiguste nöudmine terwise mark; 
tundemärk, et rahwa seas tuqew, terwe tahtmine elus on, maad 
täita, ilma milleta rahwas maa pääl mitte kaua elada ei wöi. 
Kuigi möned selle tahtmise teokstegemise wiisid eluülendawalt 
sihilt körwale kalduwad, tahtmine ise on lugupidamise wääriline.

Kuidas aga selle küsimuse arutamisel möisted segamini 
lähawad, näitab see lugu, et emakssaamise ihaldusest lugupi- 
damine kölbluse wahtidele hirmu pääle ajab, kuna nad üsna 
rahulisel meelel selle sihi Pääle waatawad, mis üksikutele kui 
ka terwele rahwale kadumist ähwardab tuua: emakohustest wa- 
bastamise tahtmise Pääle.

Jsikutunde möistetest sügawamalt arusaades ja sugu suu- 
renemise wastu hoolimata olles, tegi ristiusk abielu üksikute 
isikute eraasjaks — otse wanaaja mötte wastu. Armastamise 
edenemine kaswatas ristiusu poolt antud wabadust edasi. Nagu 
juba eespool seletatud, ei laida ristiusu asemikud abieluta jää- 
mist ega lastesünnitamise piiripidamist mitte, kui neid möle- 
maid parajuses peetakse.

10*
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Edumeelsete arust ei ole aga mitte wälimine worm möödu- 
andwaks, Waid kindlad pöhjused. Kui kindlaste arwata wöib, 
et teatawas abielus wigased lapsed ilmale sünniwad ehk et 
laste sünnitamine emale riket wöib teha; kui kindel Pöhjus on 
kartuseks, et wanemate ainelised ehk isiklised jöuud laste kas- 
watamiseks ei ulata; kui abielulistel wöitmata kindel tahtmine 
on, köiki oma jöuudusi möne tähtsa wäärtusega töö hääks Pü- 
hendada: kui näha on, et perekond liig suureks kaswab — 
need ja sarnased olud on edumeelsete arust häädeks pöhjusteks, 
wanemateks saamise önnistust kitsendada, ehk sellest koguni 
körwale hoida. Ja sellel sihil peetakse ka walimise wabadust 
öigeks, kui see teaduse möttega walijate terwise, kölbluse ja 
kaunistusega kokku käib. ... ,

Kui siis sellest waatest kinni peetakse, et iga inimene ise 
oma otstarbe on, mille järele tal öigus ja kohus on, köige 
esiti oma enese tarwiduste eest hoolitseda, siis piab ka igaühe 
eraasjaks jääma, kas ta oma suguolewuse tingimisi üleüldse 
tahabki täita, ehk seda ülesannet täitmata jätta.

Aga et iga üksik ainult terwe inimesesuguga koos oma 
ülemat elujärge kättesaada ja oma enese otstarbet täita wöib, 
siis on tal ka kohuseid üleüldsuse wastu, ja kohuseid suguelugi 
poolest. On saatus inimestele elujärje osakssaada lasknud, mis 
kölbliselt wanemateks saamist wöimalikuks teeb; ei ole sääl 
midagi, mis uue elu ilmumise wastu oleks, siis tuleb laste- 
arwule piiripanek ainult siis kölbliseks arwata, kui see wane
mate ja laste parema elujärje kaudu ka üleüldsusele kasuks tuleb.

Aga kui ainult wäiklased ja omakasulised pöhjused — 
nagu waranduse jaotamine laste wahel, oma enese laheda elu 
ja löbujahi, enese iluduse ja elumagususe eest hoolitsemine - 
isaks- ja emakssaamist määrawad, rahwa kaswamisele piirisi 
panewad, siis on see teguwiis ühiselu seaduste wastaline. Kes 
aga sellewastu kasina lastearwu ehk lastest koguni ilmaolemise 
läbi mönda tähtsat tööd kordasaata tahab, see wöib oma töö 
kordasaatmise läbi seltskonnale seda puudust äratasuda, mis 
ta laste läbi wölgu jäi.

Nende, kord kölbliste, teinekord kölbluseta pöhjuste juurde, 
öige wäha ehk mitte sugugi lapsi saada, tuleb weel naese soowi, 
oma puhtaid, inimlisi omadusi teistele ülesannetele pühendada, 
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arwata. Siin ei möelda aga mitte neid naesi, kes oma abielu 
oma enese töö sissetuleku pääle, mida nad mehe körwal elades 
teenimise läbi kättesaada jöuawad, pöhjendama sunnitud oliwad, 
kes teenistuse kohustuste täitmise töttu sunnitud on, emaks- 
saamise mottest kaugele jääma, ehk nad kül sagedaste tulewa- 
sest lapsest unistawad. Siin on köne ainult naesterahwa isik- 
lisest tahtmisest.

Naesed ei taha enam mehe sissetulekute üle walitseda. 
Waid tahawad ise oma sissetulekuid teenida; nemad ei taha 
meest enam enese ja seltskonna wahel wahemehena näha, Waid 
tahawad ise oma huwituste eest wäljaastuda; nemad ei taha 
oma waimuandeid mitte kitsa kodu piiride wahele kinni panna, 
Waid ka awalises elus tegewusele tuua. Ja köikide nende ees- 
sihtide kohta on neil öigus. Aga kui nad, et sel kombel „elu 
elada," „lapse koormast wabastatud" tahawad olla, siis Piab 
juba natuke järelmöeldama. Sest niikaua, kuni lastekaswa- 
tamise masinad alles ülesleidmata ja isased wabatahtlised sel- 
leks ametiks endid ka weel ülesandnud ei ole, piab ju seda 
koormat siis teiste naesterahwaste pääle pandama, kes — kas 
oma enese emakohustega ühes ehk neist lahus — siis sunni
tud on, kahekordset koormat kandma. Täielist emakohustest 
wabastamist ei ole siis naesterahwastel wöimalik saada, ainult 
koorma raskuste uut jaotamist.

Need, kes endid juba „wabastanud" on, töendawad, et 
kuna nad raha teeniwad, uuriwad, loowad ehk politikat aja
wad, siis tunnewad nad endid suuremas hingeelawuses elama, 
kui lastetuba seda anda wöiks. Nad waatawad lastesünni- 
tamise „kannatawa" tegewuse pääle ülewalt alla — ja neil 
on öigus, kui nad selles ainult kannatawa osa etendawad - 
ilma arusaamata, et ka selleski tegewuses, ja enam kui kusagil 
mujal, wöimalik on, tegewa osa etendada. Ja inimesel on 
öigus, oma enese önne walida ehk oma önnetust!

Aga milles neil naesterahwastel mitte öigust ei ole, on 
see, et nad seltskondlise elu asjaajamistes niisama körget wäär- 
tust näewad, nagu oma laste läbi tunda saadud hingeliigu- 
tusteski, elus, milles mitte üksnes inimlise kujutamise wöidus 
köigepeenemat ainet ei anna, Waid ka köigist töödest ainukene 
on, mis oma tegija suremataust töendab! Lapsekarjastel naestel 
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ei ole muud midagi loota, kui et nende elutarkusest wast ehk 
niisamagi palju lugu hakkatakse pidama, kui nende naeste 
omastki, kes, pärast mitmekordsete emakohuste täitmist, awalises 
elus oma eraelus omandatud teadusi kasuliseks teewad.

q- -j-

Loomusund on niisama ilma saladusliseta ja eksimata 
juhita, nagu kultura sundki. Mölemad wöiwad nii üksikuid kui 
terwet inimesesugu öige eesmargi leidmises eksiteele wiia, mida 
mölemad kindlalt ehk kindluseta otsiwad: körgema elukorra leid
mises. Ema helluses on inimsus üleüldsuse siginemise köige- 
körgemale korrale jöudnud. Emaolu on loomulik tasakaal üksiku 
ja üleüldsuse önne wahel, enese wäärtuse ja enese alandamise 
tunde wahel, tundmuste ja hinge elu wahel. Puhas armastus 
ehk suur waimline loomisejöud wöib ka sarnasele ükfusele jöuda. 
Aga määratu suur eesöigus on emal selle läbi, et ta oma last 
kallistades, ilma et tal waja oleks waewa nägemises ehk ön- 
nelises olukorras elamises möni erand olla, ühttust önne ja 
kohusctunde kohta tunneb, mida inimesesugu omas köiksuses 
teistel tööwäljadel alles löpmata waewanägemise järele kätte 
saab. Aga kui enesest lugupidamine, enese önn naese meelest 
ikka rohkem lapsest lahku lähab, siis laguneb ka see ühtlus koost.

Ajutist koost lahti wapustamist oli tarwis. Sest naese 
wabamaks saamine tarwitas, nagu iga teinegi wabastamine, 
tasakaalu wagusa seisu liikuma löömist, mida röhumine ühelt, 
tuinl kannatamine teiselt poolt kunstliselt paigal Pidasiwad. 
Oli tarwis, et tütred isade naesteaadete wastu üles-astusiwad, 
öed wendade löwiosa wastu, mis nende arwetel liig suureks 
oli möödetud, emad oma elukutse piirimääruste wastu, mis 
neid emase looma lohnst ringis kinni pidasiwad.

Nad pidiwad ühesarnasuse püüde lübiwiima, mis neile 
wöimalikuks tegi, mitte ainult südamega, Waid ka pääga töö- 
tada, et oma igawest ülesannet täita: uusi elusi kaswatada ja 
hoida.

Haritud — ja isegi hariduseta — ema tarwitab Praegusel 
ajal kaks kord niipalju ajujöudu, aga Pool osa niipalju lihakste- 
jöildu, kui tema wanaema tarwitas. Tema möistab olulise 
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ja ebaolulise wahel paremine wahet teha; La oskab parema 
ümberwaatamise abil ülearu waewa ja piina ärahoida. Ja 
kui köik emad laste terwisehoiu ja haiguste rawitsemise kohta 
teoretilist ja praktilist Haridust on saanud, mis nende elukut- 
sele nimelt tarwiline on, siis saab see ülesanne isikutundelise 
kohusega ikka ühtlasemaks. Ema wöib siis oma luulewöimu, 
kunstitunnet, kohusetundmust, hinge- ja ihuteaduste tagawara 
suurel möödul tarwitada, et lapses neid omadusi harida, mil- 
lede töttu ta ise ennast köige paremine ja wabamine edendada 
wöib; tal ei tule siis enam meeldegi, last — ümbertöötada! 
Sellega wöidab ta Palju sest ajast, mida nüüd asjata ootamise 
ja kahjutoowa kaswatamise pääle äraraisatakse.

Aga isiklisest lapsekaswatamisest ei wöi ema ennast ialgi 
körwale hoida, kui ta ei taha jooksiku häbi enese pääle koormata.

On niisugusi naesi olemas, kes arwawad, et ematundmus 
wöida emalikudest waewadest ja wastutustest lahus seista; et 
kuigi wanematel isikline kaswatuse waew teisejärguliseks asjaks 
on, lapsele siiski nende armastus järele jääb. Sarnased naesed 
ei ole kül ialgi järelmötelnud, et niihästi elajate kui ka ini- 
meste wanemate-örnus waewanägemises ja ohwrimeeles seisab, 
et ta sellejärele töuseb ehk wajub, mida enam ehk wähem sel
lega tegemist tehakse. Kui isa ajutiselt ema äset Piab täitma, 
lähab ta niisama örnatundeliseks, nagu emagi; kui haige laps 
ema jöuu wäljakurnab, tuleb ta ema südamele weel lähemale; 
kui lapsed suuremaks kaswawad, hakkab ka südamlik örnus kasi- 
namaks jääma, ehk kül selle asemele südamlik söbrus sügawa- 
maks wöib minna. Kui winkest lapsi riigi kulul ülespeeta- 
watesse kaswatus-äridesse kaswatada antakse, see tähendaks 
wanemate armastuse närtsimist. Lapse kehaliku läheduse läbi 
eluleäratatud örnusetunne töendab paremine, kui ialgi möni 
Leine tundmus, meelte ja hinge üksust. Ilma tundmuslise lä- 
heduseta kaob ka hingeline lähedus ära: ilma hinaelise möjuta 
kaotab ka kehaline oma tähenduse. Ema-loomusund on nagu 
teisedki loomusunnid wälimiste tingimiste alatise kordamise läbi 
sündinud. Ta on kindlate tunnete ja möistete ühinemise läbi 
saadud. Kui teataw osa neist felgetest hingeliigutustest selgu- 
setaks muutusiwad, nii et nad otsegu masinlikult alamate erkude 
koostusest ilmusiwad, saiwad ülemate erkude koostused, mis enne 
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selles ametis oliwad töötanud, körgemate ülesannete jaoks wa- 
bastatud. Aga kui Lundmuste ja möistete ühendused, mis 
loomusunni on sünnitanud, nörgemaks jääwad, siis kaotab ka 
loomusund oma kuutöbise kindluse. Mis enne kergesti „ise- 
enesest" läks, nagu könekäänd üsna öieti ütleb, muutub siis 
waewaliseks. Loomusunni rikkumisega tulewad, kuigi pikkamisi, 
temaga kokkukäiwate organide rikked. Nii oli imetamine wis- 
tiste üks kokkuhoidmise töttu sündsaks tehtud talitus, mis löpuks 
„loomuliseks" muutus. Nüüd on ta aga jälle nii raskeks läi- 
nud, et körgemate kihtide naesterahwad omal köigeparemal taht- 
misel waewalt paar kuud ehk üleüldse mitte sugugi seda üles- 
annet täita ei saa. Teadus seisab juba küsides selle wöima- 
luse ees, et kas ehk piimasooned ja ühes nendega naesterahwa 
rindade iseäraline kuju suutumaks äraeikao? „Aga," wastab 
selle kohta üks tähtjas öpetlane, „kui selleks tingimata emapiima 
tarwis on, et järeltulew sugu suuremat jöudu ja Paremat wastu- 
pidawust saaks, siis saawad ka selkombel üleskaswatatud ini- 
mesed kehaliselt ja waimliselt köige elukölbulisemad olema, 
järelikult maailma allaheitmises wöitjateks jääma, ja nende 
läbi saab ka wöimalus, emapiimal lapsi toita, alalhoitud... 
Kui mitte, küllap siis kaduma läinud omaduste asemele teisi, 
wäärtuslisi omadusi leitakse."

See annab mötlemiseks asja, et selles sihis naesterahwa 
lvähenew tahtmine ehk wöimine teadmata kombel siginemise 
kasuks töötab. Sagedaste teeb alles tulewik otsust, mis edasi- 
jöudmine, mis tagurpidi minek oli. Aga kindel on, et miski 
asi rohkem teaduse wastaline ei ole, kui köiki tulewiku muresi 
selle dogmaga rahustada, et tahtmine, enese järeltulewas sugus 
edasi elada, nii tugew olla, et ainult eluwöimuta inimestel 
teda ei olla; et terwe naesterahwa juures mingi asi ematun- 
gile kahju teha ei wöida!

Edumeelselt mötleja ees on köik asjad wöimalikude muu- 
tuste meelewalla alla heidetud; midagi ei ole olemas, millele 
„midagi teha" ei wöida. Ei pääaju ega erkudekawa ei jöua 
ennast teekäigu teadmatade, körwaliste röhumiste alt ära hoida. 
Nad wajuwad tundmata hingeelu sisse ja jöuawad säält alles 
aastakümnete järele ülestöusta. Mitte ükski inimene ei ole 
enam seefama, ehk ei saa enam sekssamaks, kui ta, näituseks, 
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ühelt ettelugemiselt koju lähab, nagu ta siis oli, kui ta sinna 
tuli. Ikka on mönesugused hingewood liikuma hakkanud, ja 
see liikumine kestab löpmatalt edasi. Kui seda juba stlma- 
pilkse röömustawa ehk nukrustawa meelteärituse kohta ütelda 
wöib, kui Palju rohkem siis weel nende möjude kohta, mis 
meie päewi, meie aastaid oma walitsuse alla wötawad! Puhta 
ehk segase helewuse metallist sepitsetakse ettekujutusi, mis omalt 
poolt helewuste brongsi ehk kulda ümbertaowad. Iga Pü- 
hitsus, iga eneseharimine pöhjeneb inimese wöimise pääl, mil- 
kombel keegi oma mötteid juhtida, teatawaid ettekujutusi maha- 
röhuda, teatawaid möttelendusi ära pöörda, teisi ettekujutusi 
köwendada, teisi tungisi öhutada suudab; teiste sönadega: ene- 
sele teatawaid hingeolusi omandada, teisi ärawisata. Selkombel 
harjuwad ühed helewused juurest ära, teised harjuwad juurde. 
Kui need tarwilise tugewuse omandanud on, siis saawad uued 
teguwiisid, uued eluplaanid pikkamööda „loomulisteks;" uued 
loomusunnid ilmuwad, kus tahtmine ja wastumeelsus sage
daste oma esialgused asupaigad ümber on wahetanud. Tund- 
mused kui ka hing on nönda siis edenemisest sünnitatud, ja 
see löbu on aastatuhandate sünnitus, mis ema tunneb, kui 
lapse huuled tema rinna külles on; see örnus, mis igas uues 
emas oma lapse hälli kohal kummardades walitseb, on niisa- 
muti aastatuhandate edenemise wili.

Olgu need tundmuste ja hinge liigutused ka kuitahes 
wöimsad, siiski on, alles praegu arutatud pöhjustel, wöimalus 
olemas, et wägew örnusejögi ära kuiwab, kui takt ta harud 
ärarööwitakse, ja et inimesesugu selleläbi oma köigetarwilise- 
mast kaswujöuust kultura edenemises ilma wöib jääda.

Aga ka naesed isegi saaksiwad selleläbi kaotama. Pole 
sügawamat töde, kui see:... „Mis sa kord läbi oled elanud, 
see on saatuseks muutunud — sinu saatuseks..."

Aga see ei käi üksnes selle kohta, mis meie läbi oleme 
elanud, waid ka selle kohta, mis me elamata oleme jätnud!

Meie kindel „mina," — see on meie hingevlu, need pildid, 
tundmused ja mötted, mis meie warema elu kaudu meie sise- 
misteks omadusteks saanud on; mis teatawa ajawoolu järele 
üksteisega ja meie olewiku „minaga" ühendatud on. Mida 
wähem need pildid, tundmused ja mötted ühe ematundelise 
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naesterahwa minewikus kindlad oliwad, seda wähema hinna- 
liseks jäab see „mina," mis ta enesest tunnistada wöib, see 
saatus, mida ta luua suudab. Ja naesterahwast, kellel kör- 
gemaid pöhjusi emakssaamisest körwalehoidmiseks ei ole, tuleb 
tuulehaoks elupuu külles arwata. Seesuguste naeste suuremal 
osal ei ole sagedaste sügawamat mötetki oma nöude kohta, elu 
iseenese hääks elada. Nemad killustawad iseennast hulkadeks 
osadeks ja ei jöua siiski kuigi palju läbielada, fest ainult suu- 
remad tunded annawad suuremat hinda.

Kas kül need naesed, kes endid nii ilma pikema jututa 
emakssaamisest lahti ütlewad, ialgi üht last, kui ka mitte omas 
süles, siis ometi omal kätel on kandnud? Kas nad kül seda 
örnuse joowastust tundnud on, mis niisugune örnaliikmeline, 
nagu lillikeste örnematest lehtedest ja roosipunast loodud olewus 
elule kutsub? Kas nad kül ialgi selle snure, imelise ilma ette 
auukartlikusse Palwesse on wajnnud, mida mötteahtralt „wäi- 
keseks lapsehingeks" nimetatakse?

Kui nad seda ei ole, siis wölb arusaada, et need wiletsad, 
kes oma enese waesusest aru ei saa, ka rikkaid niisama waes- 
teks tahawad teha, nagu nad ise on — selle asemel, et Wae
seid piaks rikasteks tehtama!

Kui naesel oma enese isiku „wabastamine" korda lähab, 
küllap ta käst siis niisama käima hakkab, nagu kuningatütrel 
muinasjutus, kes tormi ja wihma käes lödisedes oma endise, 
täies ilus hiilgawa kuningriigi Poole tagasi wahtis, mille ta 
ühe mänguasja eest ära oli müünud!

Kui lapsed enam naesteröömuks ega naestewaluks ei ole, 
siis lähawad kül Pessimistliste möttemeeste ettekuulutused ini- 
nwsesugu wabatahtlise ärasuremise kohta täide. Aga naeste 
osaks ei ole sääljuures mitte järjekindla mötleja auu, mis 
ilmakäiku juhtida tahtis, Waid nemad oleksiwad ainult sügawu- 
sesse tormawa söiduriista möistmata ratta kombel kaastegewad.

Jkka suuremaks kaswaw naeste arw, kellel kölbtus ehk 
tahtmine emakssaamiseks puudub, on wiimaste aastade jooksul 
suure hulga kirjeldustele ja wastukirjeldustele äset walmistanud, 
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kus juures need, kelle tundnmsed nüridad on, ilma ilmaklaa- 
sita öhulitsumist tundma ehk ilma ajamöötjata tunni aega 
teadma, töendusi nöuawad.

Mötlejale inimesele saab icka selgemaks, et inünesesugu 
tulewase saatuse teelahkmele läheneb. Ta piab — üleüldiselt 
arwatud — kas wanat, loodusest määratud tööde jaotamise 
teed mööda minema, uns nöuab, et naesed lapsi mitte üksnes 
ilmale ei tooks, Waid neid ka kodus kaswataks; et mehed - 
otsekohesel teel abielus ehk kaudsel teel riigi poolt antawa abi 
läbi, nende aastade jooksul, kus naesed seda seltskondlist üles- 
annet täidawad, naeste ülespidamise hääks töötaksiwad; ja et 
naesed oma waimlise kui ka kehalise edenemise, oma tööwaliku 
ja elukombete läbi püüaksiwad, oma sündsust emakssaamise 
ülesande täitmiseks alalhoida.

Ehk naesterahwast piab hoolimata wöistlusele mehe wastu 
köikidel tööwäljadel kaswatatama — mis muidugi sündsust ja 
tahtmist, inimesesugule uut inimesematerjali muretseda, kao- 
taks — ja teda riiklise laste-suurkaswatuse läbi neist muredest 
wabastatama, mis nende liikumise wabadust köige rohkem ta- 
kistawad.

Iga leping wöib ainult tööjaotuse osade rohkuse kohta 
maksta, mitte aga osade sisu kohta. Sest ükski möistlik terwise 
eest hoolitsemine, mingid muudetud seltskonna olud lühema 
tööajaga paremate tingimiste all, mingid uued öpewiisid kor- 
ralisema ajutöötamisega ei jöua looduse seadust tühjaks teha, 
et naesterahwa ema-amet kaudsel kui ka otsekohesel teel ueid 
nöudeid kaasas kanuab, mis ajuti teda, iseenese üle armu 
heites, elukutselist teenistull mahajätma sunniwad, kuna nende 
nöuete tähelpanemata jütmine temale enesele, kui ka uuele su- 
gule kurjaste kättetasuksiwad. Niisama wäha wöiksiwad min- 
gisugused Parandused laste eest hoolitsemises ja kodustes sisse- 
seadetes takistada, et see, et kodust enam wäljateha, kui maga- 
mise ehk söögituba. iseäralist aega ja mötteid, jöudu ja tund- 
musi nöuaks. Tahetakse siis endist tööde jaotamist alalhoida, 
mille juures inimesesugu senisaadik edasi on sammunud, siis 
tuleb naest kodule tagasi wöita.

See ei tähenda mitte üht ajutist tegewusteolude ümber- 
muutnüst. Ei, Waid siin seistakse aja sügawama liikumise ees, 
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naese kui ka inimese ja iseolewuse wabaduse tahtmise ees, ja 
ühes sellega köigesuurema kurbmängulise kokkupörkamise ees, 
mida ajalugu ialgi näinud. Test kui juba ühe üksiku ini
mese ehk üksiku rahwa kohta seda kurwaks saatuseks tuleb 
arwata, kui ta uisapäisa oma sisemist „mina" otsib ja otsimise 
tuhinas hukatuse äärele tormab, — kui suureks lähab weel 
siis see kurbmäng, kui see terwe Poole inimesesugu kohta käib. 
Juba siis on ta kurb küllalt, kui ta wöitluses selle wahel 
seisab, mida inimeses „hääks" ja „pahaks" nimetatakse, sönad, 
mida elu-usu tunnistajad tühiseks tunnistawad, fest et nad 
teadwad, et nöndanimetatud pahateod ka inimese olewust ja 
inimese wäärtust körgendada wöiwad; et sügawam inimlus 
paha sünnitab ja ise ometi terwe ja ilus olla wöib, fest et ta 
elu tublidust eneses kannab. Aga löpmata suuremaks lähab 
kurbmäng, kui wöitlus salgamata häätegewate, söna täielisemas 
möttes, köige ülemate eluülendajate jöuudude ja nende Pöhjus- 
jöuudude wahel wöidelda tuleb, mida teisejärguliseksri nimetada 
ei wöi, Waid köigesügawamateks elutingimisteks on!

Ja nönda siis kujuneb naesterahwaste kurbmänguline 
otsustamata eluküsimus, kui praegunimetatud omakasu-püüdjad 
körwale jätame ja Pilku suurema hulga pääle heidame. Naese 
olewus töuseb inimese-olewuse wastu üles; wöitluse küsimuseks 
saab, kas suguelu ehk isikutunde nöudeid waigistada! Kui 
suur luuletaja Shakespeare täna jälle elusse tuleks, siis teeks 
ta oma Hamleti naeseks, et see siis olemise ehk mitteolemise 
küsimuse kohta kahekordse pühaliku jöuuga otsust annaks: ini
mesesugu igawese ja naesterahwa uueaja kohkumisega oma enese 
möistatuse eest; ta teeks teda käesolewa aja peenendatud hin- 
gelise äratundmise kuulutajaks ja sellejärele — et oma otsust 
teadaanda — kahtluse, meeleheitmise ja juhtumise ohwriks! 
Niisama töesti, nagu elu jöuudude edenemine on, niisama töesti 
on ka önn ikka täielisem ja järeldusrikkam jöuudude tarwita- 
mine selles sihis, mis Parema elukorra Poole wiib. Aga kui 
need silmapaistwamad elukorrad kahes lahkuminewas sihis edasi 
liiguwad, siis tuleb hing sarnasesse seisukorda, nagu rändaja 
Theseuse muinasjutus, keda kuilsepainutaja jalgupidi kahe kuuse 
ladwa külge sidus!
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Praegune naesterahwaste „kultura wöitlus" on laialisem, 
kui mingi muu. Ja kui muutust ei Lule, siis saab ta löpu- 
liselt igast rahwasugude ehk uskude söjast oma märatsewuse 
poolest ülekäima.

Naesterahwaste liikumine käib ikka oma küsimuse ring- 
joont mööda ümber, ilma et ta säält üht poolitajat oma kesk- 
punkti juurde leiaks, mis inimsuse aja ja ruumi piiriks on; 
hinge piiriks tema sündsuses, ühelajal mitmesuguste mötete ja 
tundmuste ringkondadesse ennast mahutada keha Piiriks tema 
wöimaluses, alati suuremaks kaswawat koorma raskust kanda.

Olewiku köigeraskem eluedenemise waenlus, mis selles 
seisab, et miljonid naesterahwad köigehalwemate elutingimiste 
all oma leiba piawad teenima, mis neilt osalt emaks saa- 
mise wöimaluse, osalt emakssaamise tahtmise ära riisub, wöib 
ärakaduda, ilma et siiski otsustamata pääküsimus möne naes- 
terahwa hääks otsustatud saaks, kes isiklise-inimlise edenemisele 
jöudnud on.

Kui tugew ka naesterahwas kehaliselt ehk waimliselt on, 
see ei jöua ometi selleks möjuda, et aeg, mis ta elukutse pääle 
üleslähab, sellele ajale riket ei teeks, mis majapidamiseks tarwis 
lähab, fest et ta mitte ühel ajal kodus ja kodust ära ei saa 
olla; et ta mötted ja tundmused töö juures wöiksiwad olla, 
kuna nad selsamal ajal perekonna elu juures on. Ja köik 
selles elus ettetulew isikline osa, mida teisele edasianda ei saa, 
lähab isiklise liikumise wabaduse takistuseks, nii sisemises kui 
ka wälimises möttes.

Kui lapsed ja mees naese elus üleüldse midagi tähenda- 
wad, siis ei wöi ta örnust, hoolt ja rahutust nende kohta 
mitte kedagi teist tunda lasta, Waid piab oma enese hinge 
nende tundmuste kätte andma.

Aga siis saab see ka tema kirjatööd, tema pilti, tema 
könet, tema uurimist niisama kindlaste eksitama, nagu laste 
toitmise ja hoidmise kehalik waewgi, nullest ta ennast kül 
töesti körwale saab hoida, muidugi suure osa röömu ja löbu- 
tunde„kaotamisega lapse iselaadi tunda saamise juures.

Ühe sönaga: köige tähtsamat wöitlemist ei wöitle mitte 
terwis ja haigus, edu ja tagurlus, Waid mölemad ühesarnaselt 
tugewad, terwed ja ilusad eluawaldused: omaelu ja suguelu.
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Palju naesi, kes äratunnewad, et ainult ühte neist tuleb 
walida, waliwad esimese ja lükkawad tagasi ehk Piawad kit
sastes Piirides emakssaamist, fest et nad usuwad, et nende 
osaks ühe uue, rikkaliku kultura järgu Walmistamine on 
määratud.

Aga kas inimesesugu ei oleks rohkem nende suurte wai- 
mude läbi wöitnud, kellede emadeks need anderikkad naesed olek- 
siwad saada wöinud?

Nende sündimise- ehk raha poolest aadeli seisusest naeste
rahwaste üle, kes omast suurest enesearmastusest sigimataks on 
jäänud, wöiks nende eneste pärast kaebada, et nad emaks ei 
saanud. Aga inimesesugule on nad ilma enese tahtmata hääd 
teinud, et nende kaudu elukölbmata lapsed sünnitamata jäiwad.

Waimliselt ja kehaliselt täiewerelised naesterahwad on aga 
sellewastu sugupölwe waate järele köige wäärtuslisemad. Kui 
niisugused üheainuma ehk mitte ühegi lapsega rahul on, siis 
ei saa mitte inimesesugu, Waid ainult nende töö nende were 
rikkusest, loomisehimu tulest, mötete üdist, tundmuste ilu- 
dusest osa.

Aga naeste poolt tuleb, kuigi öige wäikselt arwame, iga 
aasta kül sadatuhat luuletust ja kunstitoodet ilmale, mis palju 
parema meelega wäikeste poisikestena ja tütarlastena sündinud 
oleksiwad!

Peaaegu alati on need waimurikkamad naesterahwad, kes 
endid kurbmängulise saatuse ees näewad seisma, kas ühtainvst 
tegewusewälja walida, ehk puuduliselt mölema wälja Pääle 
endid killustada. Sest mida suuremaks nende nöuded nende 
eneste wastu töusewad, seda kindlamine tunnewad nad eneste 
kahe poolemöödulist jaotamist.

Osalt majandusline kitsikus, osalt ajawaim juhib wali- 
mist ikka sagedamine töö sihi Poole, kui mölemad walitawad 
olud naesterahwa tundmustes tafakaalus seisawad. Hinge- 
listest seisukordadest arusaamise puuduse töttu on naesteöi- 
guste eest wöitlejate töendus üsna öiglane, et nemad ei olla 
koduse elu ülesandeid ialgi äralaitnud, Waid koguni sellewastu 
katsunud, naesi selle ülesande täitmiseks wäljaharida. Maja- 
pidamise koolid on kül igapidise lugupidamise wäärt, aga üles- 
andes, suuremat waimustust koduste kohuste kohta elule hüüda, 
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ei ole nad midagi tähtsat teha suutnud. Et waimustus köi- 
kide naesterahwaste tahtmiste awalikuks tegemise Pääle, sellel 
wäljal tegewad olla, kus enne ainult mees tegew oli, sai ju- 
hitud, siis kaotas abikaasa ja ema oma külgetömbawuse elukutse.

Ajaluolise waate järele pidi wabastamise töö ühekülgse 
kihutamise möjul edasi jöudma. Aga Praegu on juba see küsi- 
mus päewakorral, kas naesterahwa kohta mitte tema puhta 
naeselise Legewusewälja wastu sügawam lugupidamine ühel uuel 
wiisil auupakkumisele sundiwaks ei jöua saada?

Sest ainult see oleks üleüldiseks wöitluse löpetajaks. Wa- 
nade naesteaadete juurde tagasipööramine oleks niisama mötle- 
mata, kui önnetu. Edasiaetud püüdmine, wanu tööosasi sugude 
wahelt ärakaotada, oleks kül möteldaw — kuid niisamagi ön
netu. Et naesterahwas oma uue tahtmise wanaaegse üles- 
ande juurde Paneks, see oleks köige önnelisem möte. Aga on 
ta ka möteldaw?

Wastus on tingimata eitaw nende üksikute loomude kohta, 
kes tugewama elujöuu ja suurema elusündsuse töttu oma otsa- 
esise kitsaid piirisi wastu weriseks peksaksiwad, mis neid takis- 
tawad, endid täieliselt armastusele, emaröömule, kui ka kul- 
tura ülesandele omaks andmast.

Sellega seistakse uueaja naesterahwa wöimetuse sügawama 
pöhjuse ees. Ta elab aast aastalt üle jöuu.

Tal on weel wanaaja teadmine järel, et ema oma üles- 
ande sisse ilma enesest hoolimata wajuma piab; et ta selle 
sees sügawamas rahus ärasulama piab, ja et ta sellepärast 
oma sisemisi hääli, mis teda noomiwad, oma isiklise edunöude 
järele käia, kuulmata piab jätma. Sinna juurde teab ta uue
aja möttel, et lapse kaswatamine sedasama täielist tahtmisega 
töötamist nöuab, nagu ühe suure waimutöö kordasaatminegi; 
et lapse kohta poolik hing, poolik tähelepanemine niisama kah- 
julik on, nagu waimutöögi kohta. Tema tahaks, nagu An- 
selma Heine wäga ilusaste ütleb, ühel ajal, niihästi endiste 
aegade ema olla, kannatlikult kandew naesekujuline sammas, 
kes wahetpidamata omal kohal seifab, kes jänunewa lapse 
huulte ees kosutawa joogi anumat hoiab, kui ka see olla, mis 
ta töesti on: ise liikuw, köikide teede pääl otsiw, köikidest elu 
hallikatest oma jänutawaid ja kuiwawaid huuli niisutaw naene.
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Tema lähab ikka iseäralisemaks, fest et ta ikka rohkem ja roh- 
kem isikliseks kujuneb, ja selle juures kaswab La tahtmine iseelu 
järele igal sihil. Aga ühes sellega kaswab ka tema ühisuse 
tunne suguga, ja sellega lähab ka tema, kui inimese ja ema, 
wastutusetunne ikka elawamaks. Mida eneseteadwamaks ta 
lähab, seda uörgemaks perekonna kasuuöudjaks ta jääb. Tema 
isiklised nöuded lähawad ikka kindlamateks, ikka laialisemateks, 
aga ka omas walimises tujukamateks, rahustamisele raskema- 
teks. Nende isiklise auususe kaswaw tundmus paneb neile ikka 
tugewamat enesewalitsust Pääle, kuna nende sügawam olewus 
ikka suuremaks minewa tunderikkuse helluse töttu wöbiseb!

Ja ka see uueaja naene, kes juba päris rahutuse, elujänu 
ja kirgede hunik on, tormab näljasesse, edasikihutawasse ole- 
wikku, nagu luuraw kass linnu kallale. Kül sada korda igal 
päewal tunneb ta ennast sunnitud olema, enese isikluse nöu- 
deid ühisuse nöuetele alla heitma; sada korda piab ta isiklist 
tahtmist kohuse tunde eest koristama. Täiendatud töökorral- 
dused wöiwad kül ta käte ja sammude waewa wähendada, aga 
nad ei jöua ta pilkusi keelata, kaswawa rahutusega kaalu kee- 
lekese Poole wahtimast, kus ühes kausis örnus, kaastundmus, 
wastutus, teises aga ta isikline igatsus, töörahu, üksinduse 
jänu, edenemise tung äset on. Ja kuna kord üks, kord Leine 
kaalukauss körgemale töuseb, on tema meelest ikka, nagu oleks 
raskemas kausis üks tükk tema enese elawa südame küllest löi- 
gatud liha, kergemas aga, selsamal silmapilgul, ainult paar 
— olgugi nad kullast — kaalupommikest!

Sarnane on südame-naese lugu. Aju-naese juures ei ole 
aga mingit kokkupörkamist. Tema korraldus on felge. Laste- 
aiad, koolid ja magamise saalid laste jaoks, millede arw riigi 
poolt kindlaste äramääratud. Masinate abil kaetud söögi- 
lauad ühisest köögist. Majapidamise juhatuses mund midagi 
teha, kui ainult kassaraamatu arweid kokkuarwata. Töö ja 
löbuaja kohta määratud kleidis lähab ta seatud tunnil töö- 
Paika. Tööaja löpul räägib könetraadi kaudu iga lapsega 
kaks minutit; sellejärele kaks tundi löbusöidu ja wabaöhu elu. 
Pääle löunat könetraadi kaudu kümme minutit jutuajamist 
mehega, kolmkümmend wiis minutit mötte waheaega aadete ko- 
gumiseks; öhtu on kokkutulekute jaoks kogukondliste ehk seltsi- 
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elusse puutuwate küsimuste harutamiseks. Pühapäewiti kutsu- 
takse mees ja lapsed wöörsile, kus juures kolm tundi nende wi- 
gade wähendamiseks määratud on; muu aeg aga kasulise löbu 
pääle! Niisugune naene ei mötle töötamise ajal ialgi laste 
pääle; tema üle ei wöta ialgi ihaldus wöimust, kümme mi
nutit mehega kauemine lobiseda; temal ei ole ööseti ialgi äre- 
wusi. Tema ärkab hommikul terwiseteaduse poolt kindlaks- 
määratud tundidearwu järele lahedalt ja terwelt unest... köik 
lähab öieti nagu kellawärk, ei! weel paremine: fest tulewikn 
naesterahwas ei rutta ajatabelist ette ega jää maha. Aga ar- 
mastuse Walimine ei taha kül niisugusi tüüpusi sallida, mis 
kehaliselt ja waimliselt emaolude kohta nii tuimad on, et nende 
töttu wägist uskuma piab Hakkama, nagu oleks see ikka päris 
tösi, et toonekurg lapsi toob! Aga leiste waeste tundmusliste 
olewuste juures jääb wert ikkagi weel selleks imeliseks mahlaks, 
mis pää palawaks teeb, kuna ta külmalt piaks mötelda wöima; 
mis südant sunnib igatsuses tuksuma, kuna ta waikselt piaks 
ettewöetud nöuu järele söna kuulma; mis erkusi rahutuses wö- 
bisema paneb, kuna nad töötamises Pingul Piaksiwad olema...

Ja wiimasel juhtel ongi see pöhjuseks, mis uueaja naes
terahwast armastuse eest, mida ta igatseb, tagasi kohkuma 
paneb. Wäikest tundmust ta anda ei taha; suur wöiks köik 
ta hinge ära neelata; ja mis saaks siis ta isikluse ilmutamisest, 
sellest formst, mida tema üksinda köikide olewuste seast eneses 
kannab, mille awaldamiseks ta siia ilma sündinud on?

Mona Lisa möistatusline naeratus — mida Barres 
„uns elairvo^aueo saus tristosss" (selge Waade ilma war- 
juta) ütleb olewat — kujutab, nagu keegi ütelnud on, kunstide 
kosumife ajajärgu (renai^anes) naeselikku isikutundwust. Kuid 
kindel on, et olewiku naesiliku isikutundwusel sarnane selge 
waade on, mis surmani kurb seisab.

Ei ole maa pääl olewust olnud, mille nöuded rohkem 
koos ja lahus oleksiwad, kui sarnasel raskemeelsel ja igatsewal, 
külmal ja tunderikkal, elust wäsinul ja elu järele jänutawal 
naesterahwal. Werel ta soontes on teine taktimööt, tema 
körwus kumiseb teine wiisihääl, kui kellegil naesterahwal en- 
distest aegadest. Ta tunneb meest läbi ja läbi, aga on tale 
siiski wööras, mehe igatsus näitab tema segatud, üksteise wastu 
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käiwate helewuste kohta toores olewat: ta ei tunne ennast 
mitte ärawöidetud olewat, kuigi ta ennast alla annab. Ta 
kardab last, fest ta teab, et ta selle lihtsamaidki elunöudeid 
täita ei suuda. Saatuse katse juures, neid kokkusündmata ole- 
wusi häälde seada, katkewad nad nagu kandli keeled kangete 
näppude all. Ainult ühekülgselt wöiksiwad nad elada aga 
siis ei ole elul elu wäärtust!

Jsegi siis, kui niisugune naesterahwas ühekülgse elu omaks 
osaks walib, oma elu täitsa tööle pühendada katsub, astub 
isiklise isetundwuse wäljal tema naeselik olewus, mida ta üle- 
üldiselt maha oli röhunud, keelawalt wastu. Sest ta saab 
sagedaste näha, et tal muud walida ei ole, kui et, kas mitte 
sugugi wöita ehk, kui wöita tahab, siis mehc abinöuusi, mida 
ta mehe juures pölanud oli, wöidu saamiseks tarwitada, kuni 
ta aru hakkab saama, et see wöitlus elu eest on, mis rööw- 
linnu nokka ja küüni tegewusele paneb.

Ta ägab waliku all, kas hoolimatalt enese kasu tagaotsida 
ehk seda ohwerdada; ta seisab saatuse sundwuse all, kas haa- 
mer ehk alas olla, kas ennast killustada, et anda wöiks, ehk 
ennast koguda, et luua wöiks. Enne awaliku elu kiire, tor- 
mawa wöistlemisesse astumist ei olnud naesterahwal selle wa
liku all mitte kannatada. Tal oli, kül täht-tähelises kui ka 
waimlise möttes, abinöuusi, örnuse, kaastundmuse ja helduse 
edendamiseks. Sellepärast on see üks kurb töde, et naese loo- 
mus, nagu ta eluwöitlustest eemal olles kosunud on, sügawalt 
nende tingimiste wastu waidleb, mis nüüdsete majandusliste 
ja hingeliste olude all wöitu selles wöitluses wöimalikuks tee
wad, nimelt Leistest möödajöudmises.

See waenlus algab sagedaste juba siis pääle, kui naeste
rahwas emakohuste täitmise olukorrast körwale hoida ei saa, 
nimelt tütrena emal abiks olles. Ka selles seisukorras tuleb 
tal lahkteel otsustada: kas kannatusi juurde lisada ehk neid 
kanda.

Kui uueaja naesterahwas nii kahele Poole suruwa olu- 
korra sisse on sattunud, nullest kuhugile Poole walja ei saa, 
ehk kui wälja saab, siis ainult purustatud südamega, siis ei 
tunta mingit tahtmist enam olewat, luuletaja ütelusele, et 
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naese nimi „jöuetus" olla, öigust anda. Sest iga tundmuse 
kübemeke töendab, et ta nimi „walu" on.

Mehed, kes otsustawad, et naesterahwa elukutseline ja 
pääajuline tegewus nende sigiiawuse wöimu ärahäwitab, mille 
töttu tarwis on, et naesed „oma loomuse junrde tagasi pöö- 
rama," oma aju paigale jätma ja ainult lapsi sünnitama 
piawad, need mehed otsustawad liig päälsikaudselt. Ei saa 
millegagi kindlalt töendada, et waimline töö naesterahwa ker- 
gema ja önnelikuma emakohuste täitmise wastaliseks oleks. 
Elajate riigis, kui ka inimeste metsikus elukorras, kannawad 
emad üsna kergelt oma emakohusi leiste suurte koormate kör- 
wal. Kultura riikides on emakohuste raskused ühelt poolt 
üleliig rasket kehalikku tööd tegewa alama kihi, teiselt Poolt 
aga üleliigse waimlise töö rohkusega — ehk ka üleliigse wede- 
lemisega - - koormatud ülema kihi läbi töusnud. Et köige- 
suurematel naeselistel suurwaimudel wäha ehk mitte sugugi 
lapsi ei ole olnud, see seadus käib täitsa meheliste suurwai- 
mude arwustusega kokku — kuna aga neil meestel, nagu kind- 
laste teada, enamiste ikka suurte waimuandidega ja tähelepa- 
nemise wäärilised emad oliwad, mis küllalt töenduseks on, et 
naese nürimeelfust sugupölwe törlsmiseks miugiks önnetoowaks 
märgiks ei tohitaks arwata! Sellewastu ei ole mingit maks- 
wuse wäärilist töendust olemas, et ajutöö, mis parajal möödul 
tegewuses on ja terwisehoidliste tingimistega küsi käes käib, ka 
mitte naesterahwa kohta hääd tagajärge ei awaldaks. Seesama 
seadus maksab ka kehalise töö kohta. Aga nagu neid möle- 
maid töösi Praegu tehakse, selle järele suutis naene niisama 
wäha nagu meeski oma jöml Piiride sisse jääda. Sellepärast 
peituneb naesterahwaste aju- ja elukutse-töös kuni edespidise 
muutunemiseni hädaoht, mida ühesarnadllse dogma tagant ki- 
hutab, mille piitsa töttu naesed edasi tormawad, ja näidata, 
et nad köike seda ärakanda jöuawad, mis mehedki, — nimelt 
seda, mis mehel kui ka naesel ülejöuu käib!

Aga kui waimu- ja kehatööd teisiti korraldatud on, siis 
ei ole neil töödel iseenesest midagi paha külles, mille läbi noor 
naesterahwas uue Pölwe emakssaamisele wäärtusetaks wöiks 
jääda, kül aga Paljugi, mis teda selles asjas hinnalisemaks 
wöib teha. Waliku wastolude kokkupörkamine ei tule siis
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noorte abieluta naesterahwaste juures mitte ette, mis neid 
sunniks — wahest ehk kartuses, et kuidagi oma emakssaamise 
wöimalust ära ei rikuks, — enese Harimist ehk oma inimlisi 
jöuudusi feisma jätma. Ja kui suguelu küsimuses juba lapse- 
pölwest saadik täielist auusust pidama hakatakse, siis saab ka 
naesterahwastele wöimalikuks, töö-, uurimiste- ja löbumaitse- 
miste juures oma terwise eest wabamalt hoolitseda, mida häbe- 
nemine senisaadik hooletusesse jätma on sundinud. Selleläbi, 
mitte töö enese läbi, on mönigi naesterahwas oma emaolu 
kölbtust rikkesse lasknud minna.

Tösisem wastolude kokkupörkamine tuleb alles abielus ette. 
Ainult iseäraliste waimuannete kohta kujutab see jäädawalt 
kurba saatust. Suurema hulga juures ilmuwad alles siis kur
wad tagajärjed, kui naene ühelajal kodust kaugemale teenistu- 
sesse Piab minema ja selsamal ajal oma ema ülesannet kodus 
täiesti täita tahaks; ehk kui ta soowib, isikliselt tegew olla, 
kuid suur lastekari takistab teda selles.

Siis oleks suuremal hulgal kohuseks, kas tululisest tee- 
nistusest lahti ütelda, ehk lastearwule Purist Panna.

Esimese wöimaluse üle köneleme pärastpoole. Mis aga 
teisesse puutub, siis see'p see ongi, mille ümber pääwöitlus 
mässab.

Rahwuslise waate järele paluwad mehed naesi, „oma loo- 
duse juurde tagasi tulla;" kultura waate järele jääwad naesed 
looduse ülesande täitmise kohta sönakuulmataks.

Naiskirjanikkudest on Oda Olberg seda küsimust köige 
sündsamalt harutanud. Tema ütleb wäga öieti, et söna „loo- 
dus" olla köige wööriti-pruugitawam söna; et loodus kulturat 
enese sisse mahutada ja kultura omalt Poolt järeljätmata ene- 
sesse loodust wötta ja seda ümberkujutada. Aga löpuotsusli- 
selt seletab ta, et kui looduse ümberkujutamine tulewa pölwe 
elu kölbtust wähendab, siis wöida ainult kultura läbi nurja- 
aetud loodusest könet olla; kui aga looduse ümbermuutunemise 
läbi elu kölbtus tublimaks lähab, siis alles olla loodus „loo- 
mulik." Pääle selle seletab ta, et, nagu kultura raskema töö- 
osa kordasaatmist metzele kergeks on teinud, nöndasama on ta 
ka naesele tema osa, nimelt järeltulewa sugu sünnitamise ja 
kaswatamise, kergemaks teinud.
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Sest kultura ehk haridusekäigu kaswamise töttu on wöi
malikuks saanud, inimeste elu paremine hoida, ja sellepärast 
ei ole tarwis wäga palju uusi elusi ilmale tuua, kuna suur 
elude raiskamine suurt sigitust nöuab. See asjaolu awitab 
jällegi omalt poolt kulturat kaswatada, sest kuna lastearw 
nende kaswatamise jöuu kohane on, on ju muidugi arusaadaw, 
et kasinamale hulgale Paremaid elutingimist ja hoolsamat kas- 
watust osaks wöib anda. Wähema arwu laste hoolas kas- 
watamine armab tulewale pölwele suuremat wäärtust, kui suu- 
rem Hulk wiletsalt kaswatatud. Sigidusele möistlikul wiisil 
piiri panna, on siis üleüldise elu Paranemise päätingimine. 
Ja selle waate järele wöib siis naesterahwas inimesesugule 
oma tollimaksu uute eludega anda, ja ühes sellega ka oma 
kulturaolewuse önne alalhoida, kuna ta ise kultura rikkusest 
wötab ja seda ifikliselt rohkendab...

Wististe ei ole uuemaaja inimeste seas enam Palju, kes 
selles asjas teisiti mötleksiwad. Rahwuslise waatepunkti järele 
ei wöi mingil kombel seda halwaks Panna, kui naene mitte 
tosinate kaupa lapsi ilmale ei taha tuua. Warematel aegadel 
tarwitasiwad mehed wiiekümne ja kuuekümne aasta jooksul 
wäga harwaste wähem kui kolm naest üksteise järele ära, ja 
iga naese lastest suri läbistikku Pool osa esimestel eluaastadel. 
Kui seesugune arwe juba körgema rahwa kihtide kohta, 
milledest meil teated on, maksmas oli, kui palju suuremal 
möödul wöis ta weel alamates liikides ette tulla! Lastearwu 
piiripidamisel on, köikide muude seltskondliste Punktide pääle 
waatamata, köige püält see suur tähtsus, et suur Hulk kehwalt 
kaswatatud lapsi seda tööjöudu ja teisi kulusi, mis nende kas- 
watamine tarwitab, koguni wiletsalt tasub, kuna tubliwäär- 
tusline wähem Hulk oma suurema tööjöuu töttu körgeid int- 
ressisi kannab, nagu Prantsuse rahwa tubli olukord küllalt 
selgesti näitab.

Aga kui siis küsimine üles töuseb, kus kohal piab mil- 
legi rahwa ehk kellegi üksiku inimese lastearwu piir olema, 
siis töuseb ka arwamine arwamise wastu nii kindlalt üles, et 
päris pöhjuseta näitab olewat, juba nüüd, ilma kindlama töen- 
duseta, otsustada, et eduline naisküsimus Piaks lastearwu kit- 
sendusega tokku küima. Jsegi kui löpulikult kokku lepitakse, 
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et ühe rahwa hää käekäik nöuab, et naesterahwad, kes emaks 
Piawad ja wöiwad saada, kolm kuni neli last sünnitaksiwad, 
siis ei ole sellega weel otsustatud, et sel wiisil inimesesugu 
ärakadumise eest küllalt kindlustatud ollakse.

Pääle selle ei taha käesolewa aia wabastatud naene mitte 
kolme ehk nelja last saada, Waid köigerohkemalt ainult kahte.

Rahwa arwu wähenemise pääle waatamata, on selles 
olukorras suur kahju laste enestegi kohta. Lapse röömule on 
ödest ja wendi tarwis, päälegi wöimalikult niisugusi, kellede 
wanaduste wahe üle kahe aasta ei oleks. Aga mitte üksnes 
nende röömuks, Waid ka edu kasuks. Üksiku poja ehk üksiku 
tütre seisukord kaswatab last harilikult isemeelseks, mille järel- 
duseks pärastpoole kohusetunded koormawaks on, kuid igatahes 
takistab sarnane meeleolu sündsat edenemist.

Ühel ehk kahel lapsel on lapsepölw palju kehwem ja kaht- 
lasem, kui neil, kes wendade ja ödede seltsis wastastikkuse hoo- 
litsemise, jaotatud röömude ja murede wäärtust tundma öpiwad. 
Sääl lähawad, ilma iselaadile kahju tegemata, liig terawad ser- 
wad iasasemaks, tundmused painduwamaks, mis elus suurt 
jöuukurnamist ära hoiab. Sest seltsimeeste ringkond suudab 
ainult öige puuduliselt mimest seltskonna-mimeseks walmistada, 
kui tal lastetua eluöpetus puudub.

Pääle selle wöib ju ette tulla, et wanemad omast ainu- 
kesest pojast ehk tütrest ilma jääwad.

Wahest ehk ka rahwa kaswamise pärast, ikka aga laste 
kasu Pärast, köige rohkem aga wanemate eneste pärast Piaks 
siis terwete ja muredest wabade abielupaaride eluseadufeks olema: 
et nende laste arw mitte wähem ei oleks, kui kolm ehk neli.

Aga siis olgu ka emal teada, et lapsed tema elust umbes 
kümme aastat omale päriwad, kui ta neid ise toidab ja ra- 
witseb, nii et nad täitsa elukölbuslisteks saawad. Ja neil 
aastadel ei Lohi ta oma jöudu mitte rahateenimise ehk muidu 
möne pikalt kestwa tegewuse läbi killustada, kui körwalisel 
tööl mönesugused raskused kaasas on. Ta wöib neil aastadel 
oma enese igakülgses edenemises edasi töötada; wöib ajuti ka 
ühiskasulijest tegewusest osawötta; siin ja sääl aega oma waim- 
lise tegewuse jaoks leida. Aga iga pikaline ja kurnaw wäli- 
mine töö häwitab, wähemalt kaudseltki, ta enese ja ta laste 
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elujöudu, ja wähendab tema, kui lastekaswataja, möju laste 
kohta.

Nii ei pääse siis suurem osa naesi ikkagi sellest mitme- 
aastasest wöitlusest lahti, mis sugu uuendamise ja nende eneste 
wälimise iseteadwuse wahele tekkib, liikugu ka see iseteadwus 
mis tahes sihi Poole, niisama nagu nad sellestki wöitlusest ei 
pääse, mis ikka suuremal möödul naeste pääle pandawa üles- 
pidamise mure ja emakohuste wahel sigineb.

Kui sinna juurde weel mehe ja naese wastastikkust mötete 
waheldamise wajadust ja löpuks weel majapidamise juhatamist 
arwata, siis Piab iga mötlew inimene arusaama, et naene— 
ja temaga ühes ka terwe seltskond — siin ühe „kas — ehk" 
ees seisab, aga mitte ühe „niihästi — kui ka" ees!

Ainult selleläbi, et seltskond nende naesterahwaste leiwa- 
mure enese Pääle wötab, kes hästi täidetud emakohuste töttu 
körgemat seltskondlist wäärtust ette toowad, wöib abielulise 
naesterahwa tööpalga küsimust otsustada.

Ja ainult selleläbi, et naesed oma laste esimestel elu- 
aastadel eneste terwe tööhimu oma ema-ülesande kallale ame- 
tisse panewad, saab naesterahwa iseteadwuse otsustamata küsi- 
mus wastatud, ühes sellega ka küsimus tema seltskondliste 
ülesannete kallale tungimise kohta.

-t- -i-

Ei, wastab selle kohta CH. P. Stetson ja temaga weel 
Hulk teisi: seda küsimust otsustab riikline kaswatus. Waadake 
köikide nende halwade kodude Pääle, kus lastel kehalisi ega 
waimlisi terweid edutiugimisi osaks ei saa. Suure hulgaga 
ühenduses wöib aga köikide laste kaswatamist paremine kui ka 
odawamine korraldada. Ainult lastetua ja köögi waewadest 
wabastaiud naesed on Päris wabad. Awaliku tegewusega har- 
junud naesterahwal on kodused ülesanded liiga lihtlabased ja 
igawad. Wabalt walitud laste eest hoolitsemise amet wöib 
neid, kellel seks tahtmist on, rahustada. Suurem Hulk emasi 
on oma eneste wäikeste kohta ainult ahwi-emadeks, ja kui wäi- 
kesed suureks saawad, siis muutub rumal örnus kangekaelseks 
möistmatausets.
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Nii räägitakse pikalt ja laialt. Ja mida enam sel kombel 
räägitakse, seda rohkem naesi hakkab uskuma, et see ebatöde 
— töde olla!

Emade seast, kes oma eneste laste kaswatamiseks kölb- 
matad on, loodetakse siis uusi eeskujulisi seltskonna juhtisi 
leida? Wanemad, kelledel kaswatamiseks südant ega sündsust 
ei ole, piaksiwad, kaudsel ehk otsekohesel teel, nende asutuste 
üle walwama ja neid isikuid wäljawalima, kes nende Memel 
wanemate lohnst täitma piawad! Leiste sönadega: nad piak
siwad sündsust ülesleidma ja hinnata wöima, mida neil enestel 
ei ole! Waewa, mida üks naene oma enese laste pärast, kel- 
ledele ta elu on andnud, mitte kanda ei jöua, piaksiwad teised 
naesterahwad 10 — 20 — 30 lapse kohta kanda jöudma, kes 
mitte ta omad ei ole!

On kül mönikord naesterahwalikkuse algtüüpusi leida, 
kelledel nii laialine emahellus, nii suur jöuu-, örnuse- ja orga- 
niseerimise ande tagawara on, et nad nheainukese kodu kohta 
liig tugewad on; et neil töesti löpmata suur waimujöuu-, 
lahkemeele- ja soojuse rikkus omaks on, mida igal lapsel ta 
kosumiseks tüielisel möödul tarwis on, osaks saada. Aga suu- 
remal hulgal ei ole köiki neid andeid kübetki rohkem, kui na- 
pilt oma eneste laste tarwis. Ja niisnguste, peagi pöudseks 
muutnwate, walitud emade juures tuleks 10 — 20 — 30 lapsel 
waimliselt niisama pahaste kannatada, kui sel juhtel kehali- 
seltki tuleks, kui ühe ainukese ema piimn nii suure hulga 
laste pääle jagatakse. Seegi on juba wäga suureks kahjuks 
seltskonnale, et palju inimesi puudulise toitmise läbi lapsepölwes 
elu tarwis kiduraks on jäänud. Aga praegu nimetatud mit- 
melt poolt hüäkskiidetud kultura Plaani järele saaksiwad nad 
omas lapsepölwes armastuse puuduse töttu päris äranäljuta- 
tud. Juba seegi on suureks rikkeks kultura käigule, et kool 
lapsi ühekujuliseks wormib. Weel rohkem parandamataks 
ltthaks rike, kui see ühekujuliseks treimine juba riiklises kas- 
watusäris Pääle algaks!

Rahwa- ja ajawoolu möjil alla sattumise hädaoht on 
Praegusest, ikka kindlamaks minewast seltskonna olude korral- 
damisest lahutamata, kuna koostegewus ikka tarwilisemaks, 
kooselu ikka kitsamaks ja koostunne osade wahel ikka läheda- 
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maks muutub. See organiseerimine piab ikka täielisemaks 
minema, mitte millegi muu pärast, kui et sellel teel iga üksik 
rohkem wabadust oma isikliste jöuudude kosutamiseks ja tarwi- 
tamiseks kätte saada wöib. Aga kui kergemaks saanud wöima- 
lused, isiklisi nöudeid rahustada ja isiklisi jöuudusi tööle panna, 
igale üksikule — ja nende kaudu ka üleüldsusele — wäärtus- 
lised on, siis Piawad ka isikud ise elusse jääma, et nad neid 
wöimalusi tarwitada wöiksiwad!

Ja kindel on, et kodu, köige oma hääde ja Pahade wa- 
heldawate oludega, köige parem abinöuu on, edulisell korral- 
datud ühisusetunnet üleüldsusega looma. Elu ise äratab Pe- 
rekounas üksikute liikmete wahel koostunnet üles, kaastund- 
must leiste saatuse kohta, tösise elu äratundmist, töö tösidust, 
nagu seda köike üks kaswatusäri ialgi kordasaata ei suuda. 
Ja ühes sellega on mitmesugused kodused olud oma mitme- 
kesiste möjudega köigeparemateks abinöuudeks iselaadide mit- 
mesugusi eluawaldusi ehk temperamentisi wälja harida. Olgu 
kodu ka kui tahes kitsas ja waene, pöhjusmötteliselt Pakub ta 
ikkagi rohkem liikumise wabadust ja takistab rohkem teiste 
möju alla sattumist, kui ühiskondline kaswatus.

Kui seda juba mist kodudest ütelda wöib, kus kaswatuse 
sügawamast möttest könetki ei wöi olla, kui palju rohkem wöib 
siis parematel perekondadel, kus walwus ja armusoojus, möistus 
ja peened tunded walitsewad, jöudu olla, iselaadi elule kutsuda 
ja hoida, ja seda kindlamine ülesleida, mida enese eduks ära- 
wöita ja rahule jätta tuleb. Selle juurde tuleb weel see acu- 
saamine, mille töttu wanemaid iseennast ja üksteisi tunnewad 
ja mis nende ees laste iseloomusi awab, arusaamine, mida 
wöörastel iseloomudel wööraste kohta ei ole.

Selle wastu seletatakse, et kui igas linna jaoskonnas ja 
maal wähemalt iga ruutpenikoorma suuruse maatüki kohta 
oma riigi poolt ülespeetaw „lastemaja" oleks, siis wöiksiwad 
ju wanemad sagedaste oma lapsi näha saada ja neid ka möni- 
kord kodu tuua, nönda et neil küllalt wöimalust oleks, nende 
kaswatamise pääle oma möju awaldada. Aga seda tähelepa- 
nemata jättes, et olukord enamatel juhtedel siis sarnaseks ku- 
juneks, nagu see Prantsuse wäikekodanikkude ringkondades on 
— nimelt et armuörnus siis löbustamise, ehtimise, edwista- 
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mise ja mängimise südiduses ilmub - unustatakse stiski köige- 
töelisem asi ära. See on, et aega, enam aega ja weel enam 
aega on kaswatamise esimeseks tingimiseks tarwis, rahn — 
teiseks tingimiseks. Hingest ei rawitseta mitte nagu haigusi 
kindlaks määratud tundide arwu järele!

Wanemad unustawad ikkagi weel liig kergelt ära, et ei 
ole mingit tegewuse wälja, kus öigel silmapilgul rohkem täht- 
sust oleks, kui kaswatamise juures. Seda teguwiisi, mis ema 
hommikul nägi, wöib ta siis sagedaste alles öhtuse woodisse 
heitmise ajal köne alla wötta; öiglast ülestunnistust, mis Pa- 
rajal Pilgul lapse hunltelt oleks tillnnd, ei saa isa ialgi kuulda, 
sest öiget aega ei tarwitatud; sönad, mis emasüdamele sel nä- 
dalil haiget Legiwad, jääwad Lulewal nädalil unustusesse. 
Paitamine, mille järele wäike pääkene öhtul nii pölewalt igat- 
seb, wöib ehk järgmisel hommikul tema kohta tähenduseta 
olla. Orn söna, millel ühel silmapilgul üliwägew wöim oleks, 
on Paar tundi hiljemine jöueiu. Ja köige päält on otsekohe- 
sed nöuuanded ja seadlemised wäärtuseta köikide nende munde 
könede wastu arwates, mis wanemad päewa jooksul könelewad, 
ja mille töttu lapsed üsna lihtsalt oma wanemaid inimlikus 
elutäiuses näewad.

Ainult igapäewane kooselu teeb wanemate möju laste 
kohta sügawamaks; ainult see teeb wöimalikuks, et wanemad 
öpiwad wahet tegema, mis lapse juures juhtuwline ja mis 
oluline on, mis tema waheldawas helewuses tuju ehk mis kes- 
taw omadus on.

Ja löpuks, kui ustakse, et lastel kodus liig Palju soojust 
on, et neid elu tarwis paremine karastatama Piaks — kas ei 
ole sarnaseid „karastatuid" tähele pandudKas ei ole nähtud, 
kitidas nad ilutsema hakkawad, kni neile kodus nurgakest luba- 
takse, kus neil tarwis ei oleks endid wöörastena tunda ; kas 
ei ole leitud, kuidas nad intelligentsis ehk arukas olekus oma 
ajast körgemal wöiwad seista, kuna nad tundmustes koguni 
metsikute järje pääl seisawad?

Sellest ei maksa rääkidagi, et kodu liig soe oleks; ta on 
koguni selle wastu arwalt küllalt soe ainukese armastuse läbi, 
mis terwe eluaeg kestab, arusaawa armastuse läbi. Ei ole 
weel uhtegi mimest liig palju armastatud, kül aga liig wäha, 
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lug halwaste. Terwe ajawaim töötab juba endiste aegade 
isa- ja ematunnete wastu, mis looma Wauemate pimeda örnuse 
sarnane on. Örnust aga, mis weel järele on jäänud, ei tohi 
mitte nörgendada, waid tuleb sügawamaks teha.

Lapse hiilgaw, äraseletamata önn on selles, et önnelikuks 
teha, önnenaeratusele wastu minna, mille ilmumisele ta ise 
on Pöhjuseks olnud; örnust sünnitada ja örnust tagasi saada; 
julgust ja uhkust sellest tunda, et ta oma isa, oma ema päralt 
on ja need jälle tema omad; oma waimustust mängus ja kal- 
listustes awaldada ja ise sedasama waimustust wastu wötta, 
ilma et kumbagilt poolt annid kahaneksiwad. Ja kodus, kus 
ialgi mingisugune tösidus walitseb, öpib laps waraselt aru- 
saama, et armastus ka ohwrit ja tööd uksteise hääks tähendab. 
Sarnasest armastusest kujuneb hingeline ja isikline suguluse 
side, kuna „loomuline" nörgaks jääb, kui teda mitte päält- 
näha tähtsuseta, igasuguste arusaamatate, nägemata asjadc 
tundide-, päewade- ja aastade pikkused möjud ümber ei kua, 
millede kohta juba Edda teadis ütelda, et Pöhjamaa rahwaste 
muinasaegne jumatateadus sarnaseid katkemata sidemeid on 
looimd. Wanemate kodupaik on inimsuse-iunnete kosumiseks 
sedasama, mis kodumaa isamaaliste tunnete kaswatamiseks. 
Juba nüüdki kannatab perekonna elu wäga suurel ja rahu- 
riisuwal möödul, et kool suuremaid lapsi ikka rohkem ja kaue- 
maks ajaks kodust ära kisub; kannatab selle segaduse ja kind- 
luseta olukorra all, et kodu oma lapsi ainult söögi ajal, pü- 
hapäewiti ehk kooli waheaegadel näha saab. Aga kui ka weel 
öige wäikesed lapsed samasuguse seisukorra sisse mahutatakse, 
siis kistakse seda Paha ka weel nende eluaastade pääle, mis 
köigesuuremateks mööduandjateks pärastise elu kohta on.

Wanemate ja laste juurest linnajaoskondade ehk ruutpe- 
nikoormate kaupa lastekaswatajate juurde minnes, soowitakse 
köige esiti, et neist, kui nad emadeks saawad, nende enestegi 
lastete ulataks, kuidas siis kui nad emalrtud on - wöiks 
neist weel wöörastele lastele jakkuda, kes ikka ja ulati nende 
juurest jälle ära lähawad? Kas kül need naesed, kes „wabas- 
tatud" tahawad olla, ka ialgi on nende leiste, oma asemikkude, 
kannatamiste Pääle mötelnud ?
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Et niisugused kaswatajad wastupidadagi jöuawad, on ai
nult siis wöimalik, kui nad oma köigeparema tahtmisega lastele 
hääd soowiwad, millest aga lastete siiski küllalt ei saa. Ar
mastust ei saa nad ikkagi anda. Mingit söna ei tarwitata 
kurjemine, kui armastust, iseäranis selleläbi, et ristiusu kuulu- 
Lajad on temast ühe karaski wäljaküpsetanud, mida nad iga 
söögi asemele pakuwad, see on üks nöndanimetatud üleüldine 
inimese-armastus. Aga üleüldist inimese-armastust ei ole, ei 
wöigi olla; selle olemas olekir töendamiseni on samasugune 
ebatöde, kui kolmnurga neljanda külje harutamine. Halastus 
on olemas, mis öli kombel köikide haawade üle woolab; kaas- 
tundmust ja kaaswalu on juba wähemal möödul; wastastikku 
abi ja wastastikku wastutuse tundmust on seespool seltskonna 
Purist: üleüldist röömu ehk üleüldist walu oma rahwaga ehk 
terwe inimesesuguga on arwalt, öige tähtsatel silmapilkudel. 
Aga iga armastus inimese ja inimese wahel, mis selle nime 
wääriline oleks, on köige körgemal kraadil isikline, nöuab 
walikut ja wahetegemist. Kui tal seda ei ole, siis ei ole ta 
midagi wäärt. Naene walib oma lapsed juba siis wälja, kui 
ta nende isa omale meheks walib. Ja isegi oma laste seast 
walib ta mönikord möne iseäraliseks armu aluseks. Jsikliselt 
edenemtd ema seisab sagedaste südidalt selle eest, et tal öigus 
on, oma lapsi mitte ühise möödu järele armastada. Ta laseb 
neile köigile örna hoolt ühiselt osaks saada; tal on wöimalik 
nende köikide wastu ühesarnaselt öiglane olla, aga sagedaste 
on tal ühe wastu isiklist armu rohkem, kui leiste wastu. 
Kurbmänguks wanemate ja laste wahel saab sarnane wahe- 
pidamine sel jnhtel, et ta niisamagi kirgliseks wöib minna, 
nagu isikline armastuski on, kuid ilma selle möistuseta; et tal 
kül suure tnndmuse nöuded on, aga mitte isiklise tundmuse 
wöimalust, selsamal möödul sügawamaks minna, kui palju 
nöuded körgenewad.

Ainult isiklisest armastusest saab lapse nöuetele küllalt. 
Nks „palgatud ema" wöib ehk ka kord ehk mitugi korda nii- 
sugust armastust ühe ehk mitme oma hoole alla usaldatud 
lapse wastu tunda. Aga tal ei saa siiski nende köikide wastu 
seda armu olla, ja ta emahellus saab häwitatud, kui neid lapsi, 
keda ta armastab, tema käest ikka ja jälle uuesti ärawöetakse.
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Pääle selle piaks äriemasi tuhandate kaupa olema, kui 
terwet seltskonda selle pöhja pääle ehitama tahetakse hakata. 
Ja siis Hakkaks nende käsi nii käima, nagu hingekarjastel, keda 
esimeste koguduste juurde püha waim kutsus, hiljemine aga 
— kari ehk kogudus ise! Ikka aruldasemaks jääksiwad läbi- 
proowitud isiklised waimuanded, sisemine tung ameti järele; 
mööduandwaks jääks sellekutseline haridus.

Sihukeste kutse-emade abil möteldakse nüüd lastele Pare- 
maid elutingimisi luua, kui seda neile nende kodu pakkuda 
suudaks, kus, köikide puuduste Pääle waatamata, isikline was- 
tutus ja isikline örnus möistlikuma kaswatuse puudusi Palju 
suuremal möödul kahjutaks teewad, kui selle täiusi alandasiwad!

On ju muidugi erakorralisi olusi, millede tarwis hälli- 
majad, lasteaiad, warjupaigad ja paranduse asutused tingimata 
olemas piawad olema. Aga selle asemel, et püüda, neid abi
nöuusi üleüldisteks teha, piaks püütama neid Pöhjusi körwale 
saata, mis sarnaseid asutusi tarwiliseks teewad. See oleks siis 
tee-ehitamine öigel sihil. Köik muud on tee lühendamise sihid, 
milledel Palju köwerusi ja käänakuid kaasas on.

Tösi on, et waesus paljudele lastele terwiserikkuwat kodu 
suudab pakkuda. Toimetatagu siis waesuse Pöhjused körwale, 
selle asemel, et lapsi ärawöetakse ja wanemaid wiletsusesse 
jäetakse! Tösi on, et wanemate armastus sagedaste möistuseta 
on. Kaswatatagu siis wanemaid inimesteks! Tösi on, et 
wanemad ühede laste arwetel Leiste laste pärandawat osa suu- 
rendawad. Tehtagu niisugustele wöimalustele takistusi.

Aga ärge riisuge mitte köikidelt lastelt nende öiguslist 
pärisosa: kodutunnet ja kodumälestusi, perekonna muresi ja Pere- 
konna röömusi, köike seda, mis iga inimese loomulikkusele ta 
iseäralist tooni, wärwi ja löhna annab!

Ärge häwitage mitte köige tähtsamat köikidest kooskas- 
watustest ära, kus lapsed wanemate läbi, wanemad laste läbi 
edenewad!

Muidugi saab ka armastuse wabadus kodusemaid pere- 
konua olusi ühes tooma, kui praegused on. Selle waatepunkti 
järele näitaks laste kohta riikliste kaswatusemajades tulu seis- 
wat, kus nende elu Pääle wanemate elus ettetulewad muuda- 
tused mitte nii otsekoheselt möjuda ei saaks. Aga suurema 
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hulga laste käest nende kodu ärarööwida, kartnse pärast, et 
wähem Hulk seda kaotada wöiks, see oleks palju pahem tee, 
kui see, et kodu emaga kindlamine kokkusiduda ja inimesi nii 
kaswatada, et nad söbradeks wöiwad jääda, kuigi nad abikaa- 
sadeks enam jääda ei taha, ja järjelikult ka edespidi wöiksiwad 
laste hää käekäigu kasuks ühiselt töötada.

Ühe sönaga: mitte perekonda ei tohi ärahäwi- 
tada, Waid perekondlisi öigusi piab ümber- 
muudetama. Mitte wanemalikku kaswatust ei 
tohi körwale ajada, Waid wanemate enestegikas- 
watuse eest piab hoolitsetama; ei tohi mitte kodu 
ärahäwitada, Waid koduta elu piab kaduma!

Riiklisel lastekaswatusel saaksiwad samasugused tagajärjed 
olema, kui waestelaste kaswatusel Pasteuri piimaga oli: lapsed 
hakkasiwad pödema, kui neilt teatawad tarwilised batsillused 
ära wöeti! Jnimesed, keda bakteriatest puhastatud üleüldist 
hää-soowi Piimaga üleskaswatatakse; kes oma toitu äri-auto- 
matide kaudu saawad, oma hariduse nööbiwalamise koolis, 
oma elukutset seltskonna mesipuu wahawabrikantidena, — need 
önnetumad leiaksiwad oma elu nii huwituseta ja tühise olewat, 
et need, kes eluwäsimuse töttu enne oma kahtekümnendat elu- 
aastat enestele otsa ei ole teinud, oma wanematelt päritud 
önneigatsust kül paremine ei usu täita wöiwat, kui köiki neid 
kaswatuse-ärisi ärapöletada ja inimestele jällegi kodusi ehitada!

Kas siis aru ei saadagi, et noore Pölwe kogumajades 
kaswatamine köige wiimasema ja raskema eluteaduse kaela 
sunnib, s. o., et keegi kellelegi enam ega lähem ei ole, jo et 
see raske wili, mille all wanadki puud looka painduwad, noori 
igawesti köweraks wöib teha? Kas aru ei saada, et kuigi nüüd 
ka möni kodu pörgu on, et alles siis esimene pörgu ring 
— mida Dante luulekujutus jääkülmaks tegi — Pääle hakkab, 
kui koduse kolde wiimane soojuse leek ära on kustutatud, mis 
nüüd ikkagi weel soojust annab, siis aga täitsa kustub, kui 
asutuste kesksoojuse apparatid tema asemel tegewusesse astu- 
wad? Kui olewuste elu nälgiwate südametega, külmanud hin- 
gedega, tasaseks muljutud iselaadidega täidctud oleks — mis- 
sugust ehitusmaterjali wöiksiwad nad siis ühiselu tarwis anda, 
kuhu nad sisse astuksiwad ? Kes teab, kas nad üleüldse tahak- 
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siwadki weel inimeste-wabrikute tarwis lapsi tooresmaterjaliks 
ilmale sünnitada? Ehk elu ülespidamise tarwidusi muretseda, 
mis iga isiklise önns juures iseenesestki möista oleks? Ehk kas 
nad üleüldse weel waewa tahawadki näha, seltskonna korral- 
duses kaastegewad olla, kuna see nende köigesuuremad elu- 
wäärtused ära rööwib?

-i- -i-
-i-

Nii imelik wägew on inimeses nöue, kellegi Päralt olla, 
omakste juures elada, enesele kusagil wiletsaski maanurgakeses, 
ühes ainumaski südames kodu leida, et sellel tundmusel koguni 
wöimu on, niaa-aluseid teesi mööda soo wett Puhtaks hallikaks 
selgitada.

Ühel raudtee söidul Löunamaal nähti kord ühte naeste
rahwast, kes oma nüo, kuju ja kombe järele köigesügawama 
eluroppuse sisse oli wajunud. Ja sel naesterahwal oli üli- 
ilus kuueaastane tütar! Kül ialgi ei ole läilamaid tundmusi 
inimese hinges ülestöusnud, kui seda last niisuguse ema süles 
nähes; ialgi ei ole mingi kaitse-amulett jöuetum näitanud 
olewat, kui see pühapilt, mille keegi kaastundlik käst lapse 
kaela oli riputanud. Aga kui see ilus laps oma inetuma ema 
najale tuetas, wöttis see täislakkunud naesenäru niisuguse örna 
hellusega tema ümbert kinni, et ta selleläbi otsegu oma inim- 
lise auususe tagasi sai Ja kui laps kaasreisijate silmis jälestust 
oma ema kohta nägi, siis löi ta mustades silmades wihane 
walu leek lökkele, ja ta astus otsegu kaitstes oma ema ette. 
Keegi ei olnud selle üle kahewahel, et seda last piaks nende 
mustade käte wahelt ärawöetama. Aga kas kül parem hoole- 
kandmine seda suurt tundmust oleks luua wöinud, mis sel 
silmapilgul lapse hinge nii awaraks tegi? Ja kui juba nii- 
sugusel juhtel kasu ja kahju Piiri üle kaheldakse, siis on luge- 
mata hulgas teistes elukordades kindlaste teada, et inimene 
mitte tingimata sääl, kus parem söök, puhtam woodi, möödu- 
korralisem rawitsus leida on, köigeparemine ei kaswa, Waid 
sääl, kus tema hinge köige soojemad ja suuremad tundmused 
ülendawad. Elu pühade saladuste sekka käib ka see, et suu
rem osa wanemaid iseeneste ja üksteise ees palju pahemad on, 
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kui lapsed neid näewad olema. Sest see olewus, kelle ees üks 
wilets inimese-näru omad warjukatte närakud köigewiimati 
ära wiskab, on tema laps.

Wanemate halbtuste ja kölwatuma ümberkäimiste eest 
piab lapsi siiski kaitstama, ja nimelt palju suuremal möödul, 
kui praegu, selleläbi, et seltskonna öigus ja kohus, selles asjas 
mönikord walitsust oma kätte wötta, ikka suuremaks lähaks. 
Aga kus ialgi weel wöimalik on, ei tohita lapselt ta kodu- 
kaitset mitte ärariisuda, niisama ka kodult ta lastekaitset, mis 
selles seisab, et wanemad laste töttu endid teatawal piiril 
enesetaltsutusele, enesewalitsusele ja eneseohwerdamisele sunni- 
Wad, milleläbi nende hing nende eneste „minast" ruumika 
maks kaswab! Sel silmapilgul, kunas kaswatusmajade „karas- 
taw" öhk köiki lapsi oma hölma saaks wötma, wajuks ka ini
mese wäärtus weel suurema kiirusega alla, kui inimese önn.

-r-

Köiges selles, mis ülemal üteldud, ei ole mingit pime- 
dust selle kohta, et ka köigeparemad praegused kodud wangi- 
majadeks tulewad arwata nende wastu, milledeks nad saada 
wöiwad, kui neude ümbertöötajateks kunst ja teadus astuwad. 
Senisaadik ei ole kodusi önneks ehk önnetuseks ei arwustatud 
ega karwustatud! Aga Hindamise aeg tuleb wististe, — juba 
nüüdki wötab Prantsusemaal riik seitsmenda lapse koswatuse 
kulud enese kanda ja annab naestele, kes köigerohkem tublisi 
lapsi sünnitanud ja üleskaswatanud, auuhinnaks ordutähe! 
Ja kui mitte ennemalt, wast ehk siis hakkawad „wabastatud" 
naesed jällegi wististe möndasugust huwitust oma jöuuedene- 
mises koduse töö tarwis tundmad!

Mis nüüd isegi tubli kodu wälimist wäärtust wähendab, 
on see, et nad oma seadluste järele möned teatawat „ülespoole 
Püüdmist" edendawad, mis otsekohene eluparanemise wastane 
on, kuna eluparanemise esimene tingimine selles on, et kodu 
ainelisest küllest oma liikmete lahedust ja terwist taganöuab, 
mitte aga kaugemal seiswate harjunud kombeid. Mis aga ko
dusi, isegi paremaidki, waimlisest küllest alamaks teeb, on, et 
temas weelgi endistelt aegadelt päritud perekondlist hoolimataust 
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alal hoitakse, hoolimataust, mis uuelt haritud tundeörnuse ja 
sügawama iseteadwuse töttu juba lapsepölwest saadik alatist 
piina walmistab, mis öhu ja toidu niisamuti ärakihwtitab, 
nagu halwema majapidamise raskemadki wiad.

Perekonna elus lubatakse enesele pölgtust perekonna teise 
liikme iselaadi kohta, arwamiste halwakspanemist, saladuste 
wastastikku wäljanuuskinnst, usaldatud teatede köigile teada- 
audmist, missugune olukord perekonna liikmeid söjariistade all 
ägawa erapooletuse jalgade Pääle surub. Häädes perekondades 
takistab awaliku söja algamist weel rahu-armastus, aga neis, 
mis wähem hääd on, söja-kartus. Sest mölematel jnhtedel 
tunneb igaüks enese ja teise haawatawaid kohtasi nii hästi, et 
ta küllalt teab, kui weriseks wöitlus tema enese, kui ka was- 
talise kohta wöib minna!

Aga niikaua, kui Parematelgi kodudel neid wigasi on, ei 
saa ka kaswatuse-asutused neist ilma olla, sest et neid möle- 
maid üks ja seesama inimeste-materjal kujutab. Kaswatuse-majal 
aga ei saa neid tulusi olla, millede töttu kodu oma wigasi üles 
kaalub. Neid wöib parem südameharidus wähendada. Aga 
selle kahju asemele ei saa midagi anda, mis inimsus kodu hä- 
witamise töttu kaotab.

Löpuotsuseks on, et —saagugi naesterahwa isikliste nöuete 
ja ematunnete kokkupörkamine iseäralistel juhtedel kui tahes mit- 
mesuguselt otsustatud — üleüldise waate järele toimetawad 
need naesed, kes inimesesugu hääks töötada taharvad ja selle 
töttu endid ema oludest ja ema waewadest körwale hoiawad, 
söjamehe kombel, kes ennast järgmisel Päewal kättetulewa la- 
hingi wastu sellega ettewalmistab, et ta öhtul enne seda oma 
weresooned lahti Päästab.

'M
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Vll.

Seltskonna emahellns
Ühel hiljuii ärapeetud naesterahwaste öiguste eest wöit- 

lejannade kongresstl lmileti üht laulu, mille sisuks oli, et ini
mesesugu olla mehe walitsuse all pimeduses ja sögeduses üm- 
berkolanud, kuid naeste hingedest saada ta uuesti sündima; uus 
päiksetöus saada öö warjud laiali kihutama, ja Messia ilmu- 
mine olla kindel!

Et mehed oma wägiwaldsuse ajal ka möndagi wüikest 
asja korda on saatnud -- näituseks, uskusi ja seadusi korral- 
danud, teadustes, kunstides ja ülesleidustes tegewad olnud — 
et nende talweööl wähemalt linnuteegi on taewawölwil wal- 
gustamas olnud, seda arwas kuniuglik majesteet naesterahwas 
tarwis olewat, äraunustada!

Kui mees küllalt kättemaksu himuline oleks, köike seda 
järeluurima, mis siis naene köikide aegade jooksul korda on 
saatnud, mis ta tuuletallawat isetunuet öigeks möista, ehk teiste 
sönadega, mida praegu uimetatud meeste tegewuse körwale sea- 
dida wöiks, siis leiaks ta ainult uheainu waärtuslise asja:

12-
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Kui loodus suguiha löi, siis muutis naene seda armas- 
tuseks ümber; kui elutarwidus elukohtasi nöudis, siis löi naene 
neist kodu. Tema suur kulturatöö oli siis örnus.

Ja see töö on töesti nii tähtis, et ta mehe tegewust üles- 
kaaluda wöib -- aga ialgi mitte nii suur, et ta seda wäär- 
tusetaks wöiks teha!

4- 4
4-

Önneks waikib töendamine ikka rohkem, et mehepoolne 
„allasurumine" olla naeselt wöimaluse ärawötnud, ka mehe 
tegewuse wäljal oma jöudu katsuda. Ikka enam saadakse aru, 
et eluwöitlus on naesele seltskondlise tööde wajaduses koduse 
töö osa määranud. See wajadus on, üleüldiselt waadatud, 
koduse töö külgi siotud jöuud lahti päästnud, ehk kül naene 
ialgi, ei mingil ajal, oma waimliste sündsuste tarwidusele 
wötmises takistatud ei olnud. Jseenesestki möista, oli see tar
widusele wötmine ainult ajutine, kuna tööjöuu tarwitamise pää- 
summa ühe teise tegewuse wälja Pääl seisis.

Nüüdse wabastatud naeselise isikluse waate järele nöuawad 
naesed — ja nendega ja nende tuluks ka paljudki mehed — 
öigust, neid isik-inimlisi jöuudusi seltskondlise tegewuse hääks 
tarwitada. Nad tahendawad iseäranis selle pääle, et riiklik 
kohustus örnade ehk jöuetumate eest hoolitsemises hoolimata 
olla, kuna see kohusetunne neil juba kodust päritud olla. Ja 
mehed hakkawad arusaama, et mida kindlamaks ühiskond ku- 
juneb, seda tarwilisemaks lähab tema köikide osade koostege- 
wus, kui ühiseluline organismus ka töesti oma eesmärki, köi
kide liikmete hääd käekäiku, kättesaama piab; nad saawad aru, 
et riiklise abi uued wormid, nagu omaabi, mida nüüd ikka 
sihikindlamalt otsitakse, tösiste eluwajaduste kohaseks ei jöua 
saada, kui naene mitte köikidel tegewuse wäljadel mehega koos 
ei tööta ja seaduseandmisest osawötta ei saa, mis tema enese, 
kui ka tema laste käekäigu kohta otsustab.

Aga et seltskonna korraldamine sarnaselt edenenud on, et 
mees naeselt abi otsib, see ei tohiks naestele Pöhjust anda, 
seltskonna elu Pikalise edenemise süüdi terwelt mehe kaela wee- 
retada! Pikalise edenemise süüdi tuleb niihästi naese kui ka 
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mehe loomusest otsida ja ka sellest, et mölemad sugud edu sea^ 
düste läbi kitsaste piiride wahele on asendatud. Parematele 
oludele edasijöudmine on ühisel möödul mölemate loomude, 
mölemate aadete, mölemate kultnra-abinöuude ja kultnra-sihtide 
ümberkujunemises olemas. See ümberkujunemine algab köige- 
päält kaswatusega Pääle, mida naesed uuele pölwele osaks anna- 
wad, kes siis seadusi muudab, tööd korraldab ja tarwidusi 
määrab, igat asja koduse kaswatuse möjul tundma öpitud hinna 
järele ümberhinnates.

Meie ajal on ta enese puudused wististe köige enam teada. 
Aga öigusetunde wastu ei ole miski ast wastikum, kui et see 
teadaolek naesterahwaste suuruse-hulluse kujul ilmub, kes arwa- 
wad, et nende jöuu wöimaluses olla, ilmakäiku ümberkäänata!

Selle järele, kui loodus inimesesugu kahte suurde jakku 
oli jaotanud, jöudsiwad loodus ja kultura üheskoos ühe teise, 
peenema jaotuse juurde, nimelt, et loojal oma, loodawal aga 
oma osa piab olema. Looja osa on tähtsam, aga ka loodawa 
osa on wäga suur ja tähtjas: looja käes puhtaks, kallihinna- 
liseks materjaliks olla. Ja niihästi waimlisel kui ka ainelisel 
möistel lähab kultura edu selleläbi täide, et loojal korda lähab, 
loomise ainest ehk materjalist jagu saada. Jnimese-aine kohta 
tähendab see, et loojatel — ehk eesjuhtidel — korda lähab, 
teisi inimesi tösiselt tahtjateks ja arusaajateks kaastöölisteks teha. 
Kari ehk rahwahulk, keda ta karjased ehk juhatajad ainult edast 
ajawad, ei ole oma ühesarnaselt mötlewate päädega kultura 
käigus ialgi kestwat tegewust ettetoonud. See tuleb alles siis, 
kui üks looja ehk eeskäia hulgale järelkäiatele uute eesmärkide 
kohta uut waimustust on jöudnud anda, ehk neid öpetab, abi- 
nöuusi kaunistama, nulle abil nad püüdewäärilistele eesmär- 
kidele jöuda wöiwad.

Kas kül naesterahwad seltskondlisele edule teist sthti suu- 
dawad anda, kui seda senisaadik mehed on teinud, see tuleb 
sellest, kas kül nende seast eestwötjaid ilmub, kes körgemaid 
eessihtisi kättenäidata ja puhtamaid abinöuusi tarwitusele wötta 
jöuawad, kui seda senisaadik Paremadki mehed teinud on.

Aga mis annab meile öigust, naestelt seda oodata'i Meie 
ei wöi seda öigust mujalt otsida, kui nende eneste loomise 
wäljadelt: armastusest, emahelluseft, kodust, majapidamisest.
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Kui leiame, et naesed köigil ueil wäljadel oma tegewust nende 
wäärtuslisele täiusele on wiinud, siis on rneil muidugi pöhjust 
küllalt, nende imetegewa wöimu sisse ka seltsielu organiseeri- 
mises usknda.

Aga kuigi täitsa töeks tunnistatakse, et mehe seltskondlise 
eln korraldus, tema seaduseanded, tema loomus naese tegewu- 
fele sunri ja wöitmata takistusi teele ette on toonud - kas 
on siis ühtainukestki naesterahwast, kes töendada julgeks, et ta 
ise, ehk et köik naesed üleüldiselt, oma iseäralistel tegewuse 
wäljadel köik teinud oleks, mis nende wöimuses seisis? et nad 
köiki olukordasi ja igat aega nii oleksiwad tarwitanud, kuidas 
weel wöimalik oli ? Missugune südametunnistusega naesterahwas 
ei saaks kül aru, et snurem osa neist nende sugu fuuri üles- 
leidusi selle teguwiisi läbi weel koguni ärarikub, mis nad 
lastekaswatajatena ja hoolitsejatena, armukestena, abikaasadena, 
koduasutajatena ja majaemadena ülesnäitawad! Jgal wäljal 
lähawad nad kmlstist ja teadusest, felgest waatest ja hoolitse- 
misest mööda. Sagedaste pundub neil pöhjaline arusaamine 
armuönne suurendamisest ja kaunistamisest; eluwäärtusliste 
laste sünnitamisest ja kaswatamisest: wähemate jöuudude ja abi- 
nöunde tarwitamisega suurema ainelise taheduse muretsemisest 
perekonna liikmete hääks; waimliste sissewötete ja wäljaannete 
eelarwe selkombel korraldamisest, et pnhtaks kasllks wöinlalik 
suur eluülenemine jääks. Just nagu snurem osa mehigi ainult 
pikkamisi ja osalt neid mötteid, ilustamisi ja leidusi omaks 
wötatvad, mis nende cestwötjad neile pakuwad, niisama pikka
misi ja osakanpa wötawad ka naesed oma tegewuse wäljadel 
juhtiwaid aaieid wastu.

Küllap siis mitte üksiuda mehe, waid ka naese loomuses 
piaks see Pöhjns Peidus olema, mis täiusele jöudmist raskcildab 
ja edasi sammumist kinni Piab?!

Kui see nii oleks - ja et see nii on, seda otsust ei tule 
mitte liig julgeks arwata — siis julgetakse ehk ka tasast kaht- 
lust awalöada, et kas inimesesugu ka töesti omas edenemises 
nii kaugele oleks jöudnud, kui läinud aastasadadel juhtiw osa 
naese käes oleks olnud? Ja on kord selkombel küsitud, siis 
julgetakse ka edasi küsida: kas needsamad naesterahwad, kes 
oma enesegi töösi täiendanud ei ole, kui nad kord seltskonna 
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korraldajateks on saanud, wöiwad kohe seda täiusele tösta, mis 
mees rikkesse lasknud minna: möökasi künniraudadeks ümberteha 
ja Messia riiki maa pääle luua, kus rahu ja öigus ükstei- 
sele wennalikult suud annawad?!

Alles siis, kui nad endid omast naestekiitusest ja naeste- 
suurustusest täiesti lahti ütelnud on, wöib möistlikult mötlew 
ja enesest arusaaja naesterahwas oma sugu seltskonna-töö küsi- 
musega tegemist teha.

- r- -i-
-i-

Naisliikumiste asemikud kujutawad igal maal üht paremat 
ja üht pahemat külge, millel kumbagil üks wälimine tiiw on.

Parema külle usulise mötte järele on naesterahwas aate- 
line olewus. Pääle sclle wötab nende dogmatika ehk usuöpetus 
enesesse weel ristiusku, ainuabielu ja teisi makswaid seltskonna 
korraldusi. Wanade wormide sees tahawad nad naesterahwast 
mehega üheöiguslisena näha. Selle salkkonna wälimisel tiiwal 
on kohus, töö ja kasu suuremaks elumöisteks; önn, armastus 
ja iludus ei lange selles salkkonnas mitte naesterahwa öiguste 
ja kohuste sekka! Praeguse seltskonna hoone plekkisi päälse- 
kaudselt walgeks lubjata; parema tiiwa abil enese ruumi suu- 
rendada — see on nende körgem eesmärk; Päähoonet tahawad 
nad muutmata kuju sisse jätta.

Pahemal küllel on ka omad jumalused, aga „naesterah- 
was" ei ole mitte nende seas. Ta tahab Praegust abielu ühe 
uue kölbluse läbi ümberkujutada; praegust seltskonda ühe kör- 
gema organiseerimise läbi, mis sügawamat ühistunnet awaldab. 
Selkombel näeb ta naese kui ka mehe eesöigust ja wabadust 
ühenduses üleüldsuse tuluga. Selle waate järele piab ta naeste
rahwa wabadust armastuses ja tema öigust emakssaamise kohta 
niisama tähtjaks, nagu hääleöigust ja tööwabadustki.

Sellest sihist lähab aga wälimine pahem tiiw lahku, kes 
naesele iäielist liikumise-wabadust anda tahab, kuna ta lapsi 
seltskonna kaitse alla annab.

Wanaaegse feminismuse ehk naisküsimuse wälimine tiiw 
käib selkombel uueaegse feminismuse wälimise tiiwaga kokku, et 
mölemate möistel naesterahwas iseenese otstarbeks on, et tema 
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eesöigustel sellega tegemist ei ole, kas ta jöuuedendamine terwe 
organismuse elusündsust parandab ehk halwendab.

Köigis muudes küsimustes käiwad nöuded otse üksteise 
wastu, Pääle selle koha, kus köik salkkonnad kokkulepiwad: 
nöudmises, et naesel mehega seaduseandlistes ja politikalistes 
asjus ühesarnane öigus oleks.

Neil, kes naesterahwale politiklisi öigust nende emawae- 
wade eest tasuks nöuawad, on oma nöuete kohta tublid pöh- 
jused. Weel kindlamaks aga lähab pöhi, kui nende nöuuded 
seltskonna tarwiduste pääle tuetatud on, et iga seltskonna 
lüge selleks kaastegew piab olema, et La tarwidused seltskonnas 
rahustatud saaksiwad. Test uueaja seltskond jöuab ikka enam 
ja enam körgema organismuse kohaseks, kus iga üksik osa ikka 
enam ja enam iseseisaw osa on, oma nöuete ja jöuududega ikka 
enam terwe organismuse kasuks ehk kahjuks töötab ja ise ene- 
sele terwe organismuse hääst ehk pahast seisukorrast ka u ehk 
kahju saab.

Seltskoud on inimesed — mehed, naesed ja lapsed, sur- 
nud, elawad ja alles snndimata — ei midagi rohkem ega wä- 
hem; inimesed, kes selleks kokku on ühinenud, et iga üksiku ja 
ta köikide elu paremale järjele awitada. Sellel kokkuühinemi- 
scl on esialgu lihtsad, siis aga ikka mitmekesisemaks minewad 
korraldlste wormid: lihtsad niikaua, kui wajadusi olemas on, 
fest et ainult wajadused mimest liikuma panewad, et neid kor- 
raldada. Körgemale töusew kultura tähendab ikka mitmekesi- 
semaks ja kaunimaks minewate wajaduste Läielisemat rahusta- 
mist. Aga et wajadused meid liikuma panewad, siis sünnitab 
iga liikumije takistamine otfekohest kannatamist, selleläbi, et 
me oma meelepaha pöhjust mitte körwaletoimetada ei saa; 
aga ka kaudseid kannatamist, et me löbntundest ilma jääme, 
nlis liikumine meile walmistanud oleks.

Kui arusaadakse, et iga riigi eesmärgiks on, et iga ta 
lüge oma jöuudusi wöimalikult suurel möödul wöimalikult 
körgete eessihtide Poole Pööraks ja edendaks, siis ei hakata ühis- 
elu terwise tundemärkisi mitte enam sügawmöttelistest riigiöi- 
guslistest eeskirjadest otsima, Waid inimese elu seadustest.

Seltskonna korraldus Piab üksikute inimeste eluparane- 
misele kasu tooma ^ üksikute inimeste wabaduse kitsendns piab 
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köiksusu elule ülendamiseks tulema — see on Pöhjus, miks edu- 
meelne mönikord üksiku isiku liikumisewabadust awardada, 
teinekord teda aga kitsendada tahab.

See wördlus inimese orgunismusega on käega katsutaw. 
Üksikute lülide kuju ja tegewus annawad terwe organismuse 
ehituse üle otsust; see mööt, millega nende wajadusi rahusta- 
tak'e, otsustab organismuse terwise tugewust. Ühine elu-edene- 
mine organismuses Paneb iga üksiku „jöuulaiendamisele" ja 
„isemäärule" piirid, fest kui kogu organismusel terwis puudub, 
siis hakkawad ka köik ta osakesed kiratsema.

Iga tugew rahwaliikumine — ja naesterahwaste hääle- 
öiguse nöudniine on juba niisugune — ilmub üksikute tahtmise 
läbi elule, seltskonda ühe teatawa sihi järele paremine korral- 
dada, et selleläbi nende eueste ja ühes sellega ka üleüldsuse 
wajadusi paremine rahustada. Niisugusele liikumisele seistakse 
esiotsa ikka kooselu-, tasakaalu- ja üleüldsuse terwise waate- 
punktist wastu. Ja et ühiselu - olude ümberkujutamine ialgi 
üheajaliselt ja ühemööduliselt täide ei läha, fest et nöue uute 
wormide järele küllalt laiali ei ole laotatud, siis on wisadel 
wanast Linnipidajatel esiotsa öigus wastu panna öigus, kuni 
wümaks uuendused nii kaugele on jöudnud, ja terwe organis
muse terwis nöuab, et jinna puutuwad seltskonna liigid, usu- 
wemrad ehr mötteseltsimehed seda jöuukarastuse wabadust kätte 
saaksiwad, ilma milleta nad enestel paha tunnewad olewat. 
Sest Paljude pahatundmus teeb üleüldsusele kahju. Tagurluse 
Pool seisab löpuks ikkagi ülekohus, sest et eluteadus ühtelllgu 
näitab, et kui mingi tähtsa organi elujöud töuseb, siis ka terwe 
organismuse elujöud kaswab. Ja riaesterahwaste walimise- 
öigust Piab naesejöuu seltslise elu wäärtuse waatepunktist eden- 
dadama, mis neile ka liikumise-wabadust annab.

„Meil ei tule möttessegi," roastawad wastuseisjad, „köige 
selle wastu södida." Naesel ongi juba samasugune wöimus nagu 
mehelgi, kül mitte sel kombel, siiski selsamak graadil, niisama 
töesti, nagu süda samasugune elutähljas organ on, nagu Pää- 
ajugi. Aga terwe Organismus lähaks hukka, kui süda tahaks 
enuast pääaju tegewuse sekka segada. Naene on inimese elus 
tundmufc organiks saanud - aga tundmustel ei wöi awalikus 
elus mingit juhtiwat osa alla. Naene Piab siis kas iseenese 
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Wastu truutumaks jääma, ehk ei suuda ta mingile tähtsusele 
jöuda. See oleks kuulmata kahju kultura käigule, kui teda 
meheliku kasupüüdlise-meele teele törjutakse, selleasemel, et ta 
oma jöudu wöiks tulewaste meeste kaswatamiseks tarwitada. 
Siis saaksiwad suurelt mötlejate ja suurelt nägijate meeste 
uued pölwed seltskonda naese aadete järele ümberkujutama, 
selle asemel, et tal ise oma aateid parteilülides kaotada tuleks, 
kus pääasjaks mitte eesmürk ei oleks, Waid wöit, „igasuguste 
abinöuude abil." Üks mötlew noor tööta'anna tähendas: „Kui 
poisike isas ja emas ainult wöimupüüdjaid näeks, köige wal- 
juste- ja hoolimataustega, mis sarnasel püüdmisel kaasas käi- 
wad, siis löpeksiwad aated ilniast peagi ära, kuna aga selle 
wastu naesed, kui nad aatelisi nöudeid wahetpidamata isade, 
welldade, meeste ja poegade Poole pöörawad, pikkamisi kaudsel 
teel aatelist olukorda sünnitada suudawad."

See ilmawaade, mis seltskonna organismuses naesele ühe, 
metzele teise keskorgani ülesande kätte juhatab, ei käi aga töega 
siiski kokku. Nönda kui iga üksik isik pääluest jalatallani oma 
sugule mäüratud on, nii on ka seltskond ladwast tüweni läbi 
kahesuguline; iga juhtimise tegewus möjub siis niisamuti köi- 
kide naeste, kui ka köikide meeste kohta. Siiski on ainult wii 
mastel praegusel ajal wöimalik, otsekohesel teel oma elukitsen- 
duji körwale saata ja oma eluawarusi edendada, kuna nad neist 
tegewustest osa wötawad, mille läbi need kitsendused ehk awa- 
rused ilmusiwad.

Et iga üksik lüli, mis kaudselt ehk otsekoheselt seltskonna 
organismust ülesehitab, kas isane ehk emane on, siis on tin- 
gimata kindel, et seltskonna körgem Organismus löpuks oma 
kahesugulist iseloomu awaldama Piab. Nagu algusriik — pe- 
rekond — nii piab ka löpuriik meheliku ja naeseliku Pöhjus- 
seaduste üksust ette tooma. Ehk leiste sönadega: ta Pia- „riigi- 
abieluks" saama, ja mitte nagu senisaadik ainult „riigi-munga- 
pölweks" jääma! Kui emased lütid ise töötawad, mitte enam 
isaseid eueste eest töötada ei läse, wöiwad nad seltskonnaliik- 
metena elu ülenemist osaks saada. Niikmla, kui naesed rahul 
oliwad, et mehed nende eest wälja astusiwad, ei rikkunud naeste 
öiguseta olek organismuse hääd käekäiku mitte. Nüüd on aga 
rike kättetulnud, ja seda wöib ainult organismuse ümbermuut- 
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mise läbi ära parandada. Kuid organismuse terwisele on köige- 
körgemal möödul tarwis, et emased lülid, kui nad kaaskodan- 
liselt tegewusele astuwad, oma suguloomu alalhoiaksiwad, sest 
muidu ei wöi mingit eduwormi katte saada. Mitte isast sugu, 
kül aga seltskonna juhatust wöib tösiselt seltskonna pääajuks 
arwata, fest et see ergukawa asemikuna ilmub. Praegune selts- 
kond on testest poolest halwatud, niikaua kui sellel poolel wöi- 
malus puudub, ergukawa kaudu pääajule oma nöuete üle tea- 
det anda. Ja seltskond kannatab selle olukorra all samal 
kombel, nagu kehagi halwatuse möju all kannatab. Köige pa 
remine wöib sellest arusaada, kui üht riiki tähelpannakse, kus 
terwe keha halwatud on ja ainult pääaju töötab, nimelt We- 
nemaad. Saal räägiwad ainult haawad, et Organismus üle- 
üldse weel elus on. Aga ka iga teine Europa riik kannab 
eneses oma osa Wenemaad, seda seltskonna osa, mida Camilla 
Sollet öigusega „tummade leeriks" on nimetanud. Sellesama 
sisemise häda sunnil, mille töttu Hulk mehi neil maadel, kus 
olukord ennemalt Wenemaa oma sarnane oli, maaisaliku eest- 
muretsemise äraheitsiwad ja euestele wabaduse wötsiwad, ise 
oma wajadusi äratunda, ise oma käeküigu tarwidusi mäürata, 
piawad ka naesed ja töölised seda öigust katte püüdma. See 
ei tähenda mitte, et emane Pool täielisemate ehk puudulisemate 
tiugimiste all piaks töötama, kui isane Pool. Waid see tä- 
hendab, et terwe organismus saab siis enam töötama, ennast 
tublima tundma ja körgema olukorra wastu kosutama. Prae- 
gused eesöiguste omanikud pandakse siis naeste ja tööliste poolt 
karistuse alla, lvale eest, kui nad weel töendada julgewad, et 
nad eesöigusteta rahwaliikide wajaduste eest täieliselt on hoo- 
litsenud ja nende jöuudusi öieti juhtinud. Ja mitte üksrws neid 
ei Pia kuulda wöetama, kes iseenesega ja oma wägewusega ra
hul on, Waid ka neid, kes rahul ei ole, kui paremat olukorda 
kättesaada tahetakse!

Nende üleüldiste lvaadete jimrde tuleb - wäikeste rah- 
waste elus - weel fee, et mida elawam ja tcgewam terwe 
seltskonna keha on, seda rohkem on tal püsidust wöitluses elu 
eest. Rahwad, kus iga üksik inimene seltskonna huwitustes 
ka oma enese hilwitusi näha wöib, jöuowad - ühetaoliste tin- 
gimiste all — köiki teisi kus see huwituste ühtüw puudub, 
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niisama kaugelt ülelüüa, nagu jahimeeste salk wanade solda- 
tite salga ülelööb.

Seltskond seisab ülesande ees, mis ikka segasemaks kippub 
minema. Üks seniajani tarwitamata jäeiud jöud pakub oma 
kaastegewust selle awamiseks: seltskondlisele Lundele ärkanud 
naene.

Ikka tungiwamalt soowiwad köik mötlejad uusi olukordasi. 
Aga need ei tule mitte ainult wälistest oludest, nagu ühis- 
eluline liig kergelt usub. Ka mitte uutest mötetest ja üles- 
leidustest, nagu öpetlane liig ühekülgselt arwab. Uued olu- 
korrad ilmuwad uute inimeste, uute hingede, uute tundmuste 
läbi. Ainult need loowad uusi eluplaanisi, uusi teguwiisisi; 
ainult need Hindawad wäärtusi ümber, mille järele lugemata 
Hulk üksikuid päew Päewalt püüab. Uus möte saab esiti ühe 
üksiku juures tundeks ja liikumisejöuuks, siis mitme juures, siis 
Paljude juures, löpuks aga üleüldsuse juures. Kes mingi tea- 
tawa aate juures selle järele suutis käia, see teab, et lugu siis 
niisama oli, nagu kewadel, kus köigepäält üks üksik kask, mis 
wastu päikest seisis, oma kollakashaljast lippu lahti hakkas 
rullima; siis tömbab kollane, tumepunane ja roheline wärw 
oma loori ikka tihedamalt halli paljuje üle, kuni löpuks köik 
kroonid oma täiusesse on jöudnud, köik wärwid üheks tooniks 
kokkusulanud, ja weel waewalt meelde tuleb, kuidas würwi- 
heleduse ajal köik teisiti oli, kui toomingas walendades haljuse 
seast wäljapaistis, wöililled metsikus suweröömus igale Poole 
rohu sisse endid laiali oliwad laotanud, wallikad lehewaiba 
alt särasiwad ja kägu suwe tulekut kuulutas!

Tundmused on elumahl, mis ülespoole töuseb, kui inim- 
line maapind wärwi ja kuju muudab. Sellepärast ei ole mingi 
sügaw waimliue muudatus kordaläinud, kui mitte naesed temast 
osawötnud ei ole. Naesterahwa suure, juba kaudselt töötawa 
wäe Pääle wöib öigusega lootust Panna, et ta otsekohene jöuu- 
awaldus weel möjuwamalt Legewaks lähab — kui ta aga oma 
naeselist iselaadi alalhoiab!

Naesed on juba üliwanast, mitte ainult kaudselt, Waid 
ka otsekoheselt rahwaste walitsemisest ja nende wöitlustest osa
wötnud, ilma et nad selle juures mönda uut lisandust oleksi- 
wad sünnitanud.
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Näituseks oli Prantsuse ja Jnglise naestel, omanduse 
öiguse töttu, endistel aegadel hääleöigus, mis esimesel maal 
suure mässu, Leisel aga uue walimise-reformi läbi ärakaotati. 
Aga nende hüäleöigusel ei ole mingit silmapaistwat jälge sea- 
dustesse järele jäänud, niisama ka mitte politikalistesse aadetesse 
ega seltsielu oludesse. Köik korraldati nagu hiljemaltki meeste 
juhatuse järele. Mitte siis naeste hääleöigus, Waid ainult see 
wiis, kuidas nad seda tarwitawad, saab tähtsusline olema.

Nagu Mali sugulik-kölblus naese armastust hingetäiusli- 
semaks tegi — nii et ta nüüd armastuse wabadust nöuda 
wöib, sest et tal sellega üht uut lisandust anda wöimalik on 
— nii ämardasiwad takistused, mis naesterahwa wälimise 
tegewuse pääle pandud oliwad, tema tundeelu kinni. Töö osade 
„isaste" ja „emaste" tegelaste osadeks jagunemise töttu sai 
naesterahwa iselaad kindlamaks; tema tunded kaswasiwad sellel 
sihil tugewamaks, kus ta nüüd inimesesugu teenistuses otseko- 
heselt tegew on. Armastus on köige ta mötlemise ja tund- 
mise, tahtmise ja talitamise wiisile oma pitseri pääle wajutanud. 
Nii on ta selle iseäralduseni, nulle töttu ta mehest lahku lähab, 
jöudnud, ja mida ta nüüd awalises elus ilmutama piab.

See on loomulik ja ka röömustaw, et naesterahwas oma 
nöudmisega, seltskondlistest kohustest ja öigustest osawötta, 
praegusel ajal etteastub, kuS koostegewuse möiste igas üksikus 
rahwas kui ka köikide rahwaste wahel ikka kindlamaks lähab. 
Sest selge arusaamine kokkusündsuse wäärtusest suudab naeste
rahwast ühe osa meeste eksiarwamiste eest ära hoida; süga- 
wam kooselu tunne saab teda ühe osa naeselikkude nörkuste 
eest hoidma — kuna ta naeseliku iselaadi paremad jooned koos- 
tunde suurendamiseks üleskaalumata wäärtusega on. Uueaja 
inimene on oma enese walude wastu palju örnemaks läinud, 
ja see on esimeseks kindlustuseks selle kohta, et ta ka Leiste 
waludest paremine aru saab. Sellepärast piab nüüd tundmust 
Leiste wastu weel rohkem hellaks ja peeneks teha püütama, nii 
et seltskonna Organismus mitte enam ärakanda ei suudaks, kui 
üks tema liikmetest elukitsikuse all kannatab, mida wöimalik 
on, körwale toimetada. Siin wöib naesterahwa sügaw tund- 
muste rikkus, tema snurem örnus, oma suurt ülesannet täita. 
Muidugi hakkab siis — nagu juba eespoolgi üteldud — ikka 
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wöimatumaks minema, „mehest" ehk „naesest" üleüldiselt rää- 
kida, sest et individualiseerimine ehk üksikuks isikuteks lahuta- 
mine igat sugu iseeneses ikka isesugusemaks teeb, kuna möle
mate sugude edenemine neid üksteisele lähendab. Tosinanaes- 
Lel kui ka tosinameestel on rohkem möistust kui tundmusi. Aga 
kus ka mehel tundmusesündsus olemas on, sääl on ta langem 
ja lühem, naesterahwal sellewastu aga südamlisem ja pikali- 
sem Suurem osa mehi kui ka naesi mötlewad arwaste. Aga 
kui mees ja naene mötlewad, siis on mehe mötte käik enamiste 
lahutaw ja jaotaw, naese mötte tee aga kokkuwöttew ja ühen- 
daw. Ta ühendab loomusundi ja järelkaalumist, nagu need 
luuletajategi juures ühendatud on. Mölemate mötlemine ku- 
jutab sarnasel kombel üheskoos olewat walgusejoont, nagu seda 
kaugemale minew laternate rida näitab. Naesterahwa tege- 
wustel ja meesterahwa luuletustel on iseäraliku waimustuse 
arusaamata sihikindlus olemas.

Need üleüldised tundemärgid jääwad paljudel juhtedel mui- 
dugi ettetulemata. Näituseks teame, on juhtumisi küllalt, kus 
kristliku armastuse hiilgawam ilmutamise osa meeste poolt tuli. 
See aga ei keela sugugi töendamast, et naesed oma „halastuse 
piimaga" inimesesugu rikkalikumalt jootnud on, kui tublimadki 
mehed.

See on emahelluse loomulik tagajärg, mis naestesugus 
pikkamisi otsekoheseks loomusunniks edenenud on, köikide jöue- 
tute ja abitarwitajate, idanejate ja kaswawate wastu tunde- 
line olla.

Aga sellest selgub ka, et kui naesterahwas awalikust elust 
osawötmisel uueks suureks tulewikuwalmistajaks jöuuks tahab 
saada, siis ei ole sellest weel küllalt, et ta kaastundmuse jöuust 
mitte midagi kaduma ei läse minna, Waid ta piab seda weel 
sügawamaks ja laialisemaks kaswatama. Emahellust ei leita 
mitte köikide nende juurest, kes juba emad on, ja meie elame 
praegu imelikus seisukorras, kus mehed arusaama hakkawad, 
kui wäga palju seltskonna elule emahellust waja on, kuna 
suur osa naesi enam emadeks ei taha saada, sest et nende 
isikline edu ja nende kodanlised ülesanded selleläbi takistatud 
saada. Miski muu asi ei ole tarwilisem, kui et naesterahwast 
ta waimu kohaselt piaks haritama. Aga kui La sääl juures oma 
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naeseliku iselaadi ära kaotab, siis astub ta seltskonna ülesande 
kallale, nagu pöllumees, kes kül täieliste pöllutööriistadega tu- 
leb, kuid -- külwataw seeme puudub!

Köikide erategewuste juures on isikline iseomadus köige- 
parem seeme, kuna seltskonna tööpöllul naesterahwastel oma 
üleüldise naeselise iselaadi töttu köigerohkem tähendust piaks 
olema. Kahjuks on aga awalikus elus sagedaste weel nii, et 
isikline iseomadus ühiste tööde juures takistuseks on, mis hu- 
wituste ja eesmärkide Parteide kokkuleppimiste waral paremine 
korda lähawad, kui mitmekesisuste koostöötamisel. Ainult ha- 
ruldastel juhtedel lähab mönel „wastupanejal" korda, otsuse 
andmises kaastegew olla. Wähem üksiku isiklusena, rohkem aga 
uue, tugewa pöhjusena, senisaadik tarwitusele wötmata wäär- 
tuse alusena, piaks naesterahwas edespidigi seltskonnas möödu- 
andjaks jääda wöima. Kindlaste tooksiwad möned naesterahwad 
oma waimlise küpsuse, möistuslise edu, tahtmisejöuu ja töö- 
wöimu läbi seltskonna ülesannete täitmiste juurde paljugi üle- 
üldist tulu. Siiski tuleb wiimasel juhtel mehe- ja naeseole- 
wuse sugulahu Pääle seda lootust panna, et naeste osawötmine 
seltskonnatöödest sügawamale tungiwat tegewust ettekutsub.

Kui naesed, wanade köögiraamatute eeskirjade järele, 
„maitse järele tehes" seda köik usuwad kordasaata wöima, mis 
terwe suur meeste julguse-, waimu-, waimustuste-, ohwriwal- 
miduste- ja aadete kogu ei ole jöudnud; kui nad mehe- ja 
naeseloomude üle mötete lahkumineku juures igakord mehele 
ka köiki naeselikka wigasi juurde panewad, enestele aga meeste 
tegewuste eest palka nöuawad, siis näitab see ainult, et naesed, 
senikaua kuni nad alandlikumaks ei läha — Päris ülearused on.

Oleks ju naeste öigus, awalikust elust osawötta, koguni 
wiletsal järjel, kui see temale midagi tarwilikku, uut, iseloomu 
kohast anda ei suudaks.

Ja see uus ei ole mitte aated ega waimustused, mingugi 
need kui tahes toredaste leegitsema, kuna naene ju Palju, palju 
hellam on pölema minema, kui mees, selle järele ka Palju 
südim, oma waimustust teoks tegema.

Sest waimustuste ja aadete laiali laotaja on ainult siis 
tähelepanemise wäärt, kui ta oma waimustuse tuleleeki paljas 
käes kanda suudab, köikidest tulehaawadest hoolimata, pölewalt 
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enese ees hoida, wastiku tuule Pääle waatamata samm sam- 
mult oma paleusele ligineda jöuab. Aga niisuguseid wai
mustuste ja aadete kandjaid, mehi kui ka naesi, leidub wäha, 
weel wähem, kui suuri waimusi. Nemad on elu Piim ja elu 
sool. Aga ka igapäewaseks leiwaks seltskonna söögilaual jöua- 
wad ainult need wäürtused saada, mida suurem osa kättenäi- 
data wöib.

Paneme suuremat osa tähele, siis wöiksime öigluse tunnet 
meeste-, örnusetunnet naesterahwaste köigesuuremaks wäärtu- 
seks arwata. Sellega ei ole weel üeldud, nagu ei leeks ega 
salliks mehed mingit kuulmata ülekohut, niisama nagu naesed 
toorustki. Kuid see tühendab, et mehe awalises tegewuses köige- 
köwemaks käiguweedriks öigluse tunne on, kuna örnuse tunne 
sel ajal sada naest liikuma paneb, kui öiglusekirg ainult ühte 
meest liigutab. Mingi ast ei ole harilikum, kui poisikese suust 
kuulda: „See oli temale paras!" kuna tütarlaps sellewastu 
ütleb: „mul on hale meel selle waesekese pärast!"

Senisaadik on seltskonna kujunemises ainult mehelik 
tundmus otsustandew olnud. Kui naeselik samasuuruse koha 
kätte saab; kui üks teise ülimöötu kaalus jöuab pidada; kui 
naesterahwa Pehmus mehe liig suure waljuse, mehe waljus 
naesterahwa liig suure pehmuse tasamöödulisemaks jöuab teha, 
siis saab seltskond töesti oma isameele ja emahelluse läbi 
jöudma, köikide oma laste wastu nende tösistes wajadustes 
öiglane olla.

Aga kui naeselik örnusetu nne wähanema hakkab, siis sei- 
same sellesama seisupunkti ees, kus enne naesterahwa selts- 
kondlisest elumängust osawötmistki olime. Siis hakkame jälle 
mängulaual pulkasi edasi nihutama, ilma et meil korda lähaks, 
mängu wöita.

On juba üteldud, et ühiseluline pääaju aegade jooksul 
palju rohkem edenenud on, kui üksildane: selleläbi et enam 
ühes möteldi ja tunti, on ka wöimalikumaks saanud, ühis- 
kondlise käekäigu häid edunöuusi ülesleida.

Arwatawaste saawad naeselised pääajud oma tublidust 
köigeesiti selleläbi ülesnäitama, et nad abinöuusi ülesleiawad, 
elusi paremine kindlustada ja kaitsta, missugune asi naese 
kohta palju suurema tähendusega on, kui mehe kohta. Sest iga 
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elu pärast on naene löpmata Palju rohkem waewa näinud, 
kui mees. Iga söjawüljal ehk tööplatsil purustatud inimene 
on omal ajal üht naest oma lapsenaeratusega önnestanud ja 
on nüüd wähemalt üheainumagi naesterahwa silmawet walama 
jätnud.

Et aga leiduserikkamaks saada, seks Piawad naesed selleks 
jääma, mis nad on: tormilisteks oma armastuse tugewuses, 
rutuliselt wöbisejateks, muidu ei jöuaks nad mehe ühekülgsust 
kultura töös mitte äratasaudada. I. S. Milli raamatus „Naese 
orjapölwest" on köige wäärtuslisemad leheküljed need, kus ta 
naesterahwa annet kujutab, oma isiklistest tühelpanekutest ju- 
hitult, nägelist töde kätteleida ja seda, köiki theoretikalisi Pöhjusi 
körwale jättes, järelemötlemata ja kindlalt teatawal eesolewal 
juhtel tarwitada. Naene hoiab ennast, tema arwates, olewa 
elu Poole, kuna mees möttelistes asjus ümbereksib; naene näeb, 
missugusel möödul mingisugusel otsustusel üksiku juhtumise 
kohta tähendust on, kuna mees selle felge Pilgu üleüldiste tödede 
juures ärakaotanud on, mis ta olulistest möttelisteks on eral- 
danud. Need naese omadused teewad teda Haas möttes ette- 
waatusetaks, rutuliseks, otsekoheseks omas talitustes, kuna nad 
samal ajal tema sügawama ja kirglisema tundmusele waewade, 
pettuste ja walude wastu rohkem wastupidawust ja kannatust 
annawad.

Milli arwamisega käib Jbseni oma kokku, kelle pöhjus- 
arwamine naesterahwa kohta on, et see omas enesetundes ja 
julguses tugewamaks lähab, kui asjalugu tema isikluse wäär- 
tusesse puutub, aga ka järelandwamaks ja ohwrimeelsemaks 
oma isiklise tegewuse-wäljal. Ta näeb naesterahwast usuliste 
ja ühiseluliste dogmade ehk Pöhjusmötete kütkes wähem kinni 
olewat, kui meest, seda rohkem aga wagaduse ja sügawama 
ühistunde fees; ta näeb temas rohkem üksust mötlemises ja 
tcgewuses, rohkem tahtmise wabadust talituses, suuremat aru- 
saamist eluhinnast, enamat julgust elada. Ühe sönaga: ta 
arwab, et naene sagedamine midagi on, sest et ta püüdnud 
ei ole, millegiks saada; et ta sagedamine suudab imesi teha, 
sest et ta wöimalusega rahulolla ei suuda.

Kül mitte täielisemaks, kuid — elutäiuse önneks — teist- 
suguseks kui mees, on naene tehtud, juba siis, kui elu isa- ja 
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ema loodusetegewuse teineteisest lahku mäüras; teda mehest 
isesuguseks olewuseks tegi, mitte ülemaks, mitte alamaks, ainult 
sarnastamataks. See lahkolu piab edasikestma — kuid mitte 
Politika ajamiseks. Sest sarnasel korral saaksiwad naeste hääled 
ainult häältearwu kahekordseks tegema, mitte aga otsusi muutma, 
ja nende Politika osa saaks ainult nende kallist jöudu raiskama.

Ka awalises elus piab naesterahwas oma armastuse 
imeusku alalhoidma, oma julgust nähtawa arusaamatause kohta, 
seda julgust, mis juba rahwaste muinaslugudes ja muinas- 
jutudes ilusamad möttepildid ülistawad. Mis eraelu temale 
öpetanud on, seda Piab ta awalisele elule öpetama!

See ülesanne on arwamata raske. Sest siin tuleb tund- 
muse kiirelt leekima lööwat löket ehk waimustust alalhoida, 
kuid ilma omawoli ja ülekohtu tarwitamata. Tuleb tund- 
muse kuutöbise-kindlat teerada usaldada, kuid hädaohtude ja 
lolluste wastu söjariistus olla. Tuleb tundmusele waba lii- 
kumist anda, aga seda Lujudega ja heitliku meelega kokkuand- 
mise eest hoida. Tuleb waadet üheainuma jaoks hoida, aga 
temaga ka köiksust körgemale tösta wöida.

Et seda köike jöuda, selleks piab naene walmis olema, 
mehelt sääl öppima, kus kohal see oma tugewust ilmutab, 
ilma et ta ennast mehe pilkamise töttu naeselise nörkuse üle, 
ja mehe sügawama järelmötlemise wöimu töttu, laseks eksiteele 
ajada, samasugust tugewust kätte püüda, mis aga mitte tema 
oma olla ei wöi. Sest siis wöiks ta sellestki tugewusest ilma 
jääda, mis tale osaks oli antud.

- i- -t-

Kahjuks ei töenda mitte köik märgid, et naesterahwas aka- 
demiaid läbiteha ja riigiametisi Pidada wöiks, ilma et ta selle
läbi waate kindlusele, tähelpanemise peensusele, hinge ja loomu 
örnusele kahju ei teeks. „Teaduste tagajärjed," „ajaluo sea- 
dused," „seltskondlise julgeoleku nöuded," „parajate aegade kok- 
kuleppimised," ja köik teised muud, mis mehed ümberkujutamise 
teele kuhja ajawad, heidutawad naesegi julgust ära, teewad 
tedagi töenduste-haigeks endise aimduste tugewa asemel.
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Ka naesterahwa hing wöib ülikooli saalides ja ametilu- 
bades hädaohtudesse sattuda, ametlik-kuiwaks, wormi-wäikeseks 
saada, painduwaks awalise ülekohtu, kaineks waimustuse wastu. 
Niisugused ameti- ja elukutse-naesed kardawad niisamnti kui 
mehedki, et neid unistajateks ehk rahwahässitajateks hakatakse 
Pidama, nad wöiwad samasugusel kombel tulewikumötete lollust 
logikalikult töendada. Ühe sönaga: kui naesed meeste koormaid 
kannawad, siis saawad nad enestele ka nende köwerad seljad; 
kui nad oma leiba üleüldistelt tööwüljadelt otsiwad, siis lähab 
ka nende kätenahk karedaks. Aga loota wöib, — ja selle loo- 
tuse pääle tuleb terwe tulewik panna — et naesterahwas oma 
seltskondlisele wöimule jöuab, enne kui ta weel üleüldiselt oma 
iselaadi ärakaotanud ei ole, ja et ta köike mötet selle pääle 
paneb, et uusi olukordasi wöimalikumaks teha, mille juures 
ta käsi pehmeks, ta seis sirgeks wöiks jääda.

Kui see lootus nurja lähab, siis ei jöua naesterahwa 
seltskonna astumine mitte takistada, et weel tuhat aastat aega 
julgeolekut ettewötte-julgusest ülemaks peetakse, waimustust tar- 
kuse läbi äralämmastatakse, waimusädet faktide läbi ärakustu- 
tatakse ja aateid praktikaliste ettewaatuste läbi mahamaetakse. 
Siis törjutakse edespidigi inimsusetunde nöudeid mitmeks osaks 
langewa wastumse Pöhjusel tagasi; jah, siis nähtakse ka, kuidas 
naesed suurema enamuse Poole ühinewad, et aatelisi tulipäid 
targaks, ehk - kui see neil korda ei läha - kahjutaks teha!

Tuletatagu meelde, kuidas suurem osa Prantsuse naeste- 
rahwaid Drehfussi wihkas, suurem osa Jnglise naesterahwaid 
boerisi Pölgas!

Need näitused — ja nende körwal weel palju Leist käes- 
olewast ehk endistest aegadest — ei kinnita kuidagi seda usku, 
et suurem Hulk naesi awalises kölbluse-tundes meestest üle 
käiks. Tulewiku lootus pöhjeneb selle pääl, et naesterahwal 
selgeks saaks, et tal üks Leine Lee käia, Leine teqewus kordasaata 
on, kui mehel.

Möned inimesed loodawad naesterahwalt seda rohkem kör- 
gemat kölbluse tunnet awalises elus, et ta ju eraelus kölbluse 
poolest mehest körgemal seistagi. Tähendatakse sellepääle näi- 
tuseks, et meeskurjategijate arw palju suurem olla, kui sarnaste 
naesterahwaste arw, ja unustatakse ära, et kui mees häda ehk 
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maitseihalduse sunnil wargaks saab, siis naesterahwas tema 
kölwatuse aluseks on. Unustatakse ära, et kui mees joobnust 
pääst möne Pahateo korda saadab, siis ei ole^ mitte arwaste, 
Waid küllalt sagedaste kodune korratus ja nägelemine purju- 
tamisele ajanud, unustatakse ära, et kui mees armukadeduse 
töttu tapjaks saab, siis harilikult möni naesterahwas teda 
hullumeelseks on teinud; kui ta ustawust rikub, siis on teda 
naese ehk armukese toreduse-ihaldus ja rahanöue enamiste selle 
juurde ajanud. On ju tuttaw ast, et kui kuuldakse, kui möni 
mees mingi kuriteo ära teinud, siis kohe küsitakse, missugune 
ta naene on; niisama ei seisa ka mees naese kuritegewuse pöh- 
jusest palju kunagi kaugel. Ka kuritegewus on harilikult kahe- 
suguline, ehk kül mehe ihaldaw kirg, naese rikutud emahellus 
otsekoheselt kuritegewusele ajab. Nagu külgehakkawad haigu- 
sedki öige arwalt emakssaawat ehk imetajat naesterahwast puu- 
tuwad, nii jääwad ka waimlised katkud emalikudest loomudest 
palju kergemine kaugele, kuna sönasönalises ehk waimlises 
möttes sigimatad hölpsamine kurjategijateks saawad. Aga nende 
kurjus jääb — tagajärgede kartujes — Palju kitsamate piiride 
wahele, kui mehe oma. Nii on naese käst mehe omast öig- 
lasem, mitte aga tema film ja körw, mittesugugi tema huuled! 
Kahjuks ei ole kuritegewuse arwustikku — auuwargade kohta!

Naese ja mehe protsentlisel arwu suurusel, nuhtluse^sea- 
dusega kokkupuutumises, on ainult kaudne tähtsus naesterahwa 
hääleöiguse kohta meeste asjaoludes. Sest riigipäewa saadi- 
kuteks kurjategijaid ega sala-kauba wedajaid ei walita ega lasta 
neid ka walida! Tähtsaks saab mölemate leeride laitmatause 
wördlus siis, kui töendada wöiks, et naesi köneosawusega ega 
altkäe pistmisega nii kergesti ärawöita ei saa, kui mehi; et nad 
südametunnistusest wähem körwale kalduksiwad; salakawalusi 
wähem tarwitaksiwad, pölgtusele wähem maad lubaksiwad, kui 
mehed. Aga naestekongressid, naesteajakirjandus, naeste ühi- 
sused, kui ka naeste häälteostmine Jnglismaal, Amerikas ja 
mujal räügiwad koguni teist keelt, näitawad, et naesed meeste 
kombel hoolimataks lähawad, kui nad lauset, et otstarbe abi- 
nöuusi pühendada, tarwitusele wötawad; meeste kombel walmis 
on, tött oma poolehoidjate tuluks, aga wastaliste kahjuks wää- 
nama, tegewusi „asjaolude nöuete järele" painutama hakkawad.
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Ja kuna naesed meeste wigasi nii usinad omandama on, et Päris 
hale mötelda, ei ole neid weel mingi akademialine haridus üleül- 
dise harimatause inimlise haiguse wastu tugewaks teinud, millele 
üks waimurikas naesterahwas loomukujülise nime on annud: 
uskmatause-närusus.

Siin ei awita naesterahwaste töendus midagi, et ka me- 
hedki keelt peksawad, saladusi äraannawad, liikumise Pöhjusi 
Walesti seletawad. Sest eluteadus, et mehed selwiisil ühekülg- 
selt nende paremate püüete wastu töötawad, piaks naesterahwa 
südametunnistusele waljuks äratajaks olema. Mitte enese-sugu 
kiidulaulude, Waid suurte, köikumata nöuete läbi iseenese ja 
köigi leiste naesterahwaste wastu, wöib iga üksik naesterah
was köige paremine oma sugu kaswatamises awalisele elule 
kaastööd teha. Ainult südameharidus, mida igaüks iseenesele 
annab, jöuab politikas puudulisi hindamisi ja ekslisi öiguse- 
möisteid takistada. Sest poolitikaline elu ei anna neis asjus 
neile, kellel midagi ei ole, mitte midagi; Waid see koguni Piibli- 
söna järele sünnib: kel midagi ei ole, sellelt wöetakse weel 
see natukenegi ära, mis tal oli! Awalik elu iseenesest ei tee 
weel kedagi kaugele nägijaks ehk südaMetunnistuse järele tegi- 
jaks, milleks meie wallawalitsused ja maapäewad, linnawoli- 
kogud ja riigipäewad küllalt töendusi annawad.

Mitte ainult harimatausel ei ole omad iseäralised warju- 
külled, waid samal möödul ka Poolharidusel. Poolharidus on 
sarnane haridus, mida kool ja ülikool rohkemale arwule annab: 
eksamiteadused ilma isikluse harimiseta, ametitarkus ilma hin- 
gelise kulturata. Poolhariduse tundemärk on, et ta wäikest suu- 
reks, suurt wäikeseks teeb, otsuseid ilma pöhjusteta awaldab, 
asjade kokkusündsuse kohta pime on, et ta isiklusetunnet wälja 
imeb ja loomusunnil juuri alt ärakisub.

See wiimselt nimetatud paha lähab naesterahwa iseära- 
lise ande, tundmuslise otsustamise wöimu kohta kardetawaks. 
Praegune hariduse Plaan on selle pääle sihitud, et meesterahwa 
iselaadi teritada, ja sel on järelduseks, et ta omas poolhari- 
duses, kuigi ühekülgseks, siiski tugewaks lähab. Naesterahwast 
aga nörgendab ta, sest et ta temalt ta iselaadi ärarööwib, 
ilma et ta tale mehe oma asemele jöuaks anda. Sagedaste 
leitakse ilma koolcharidllseta naesterahwa juurest tugewat loomu- 
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sundi olulise asja järele, mille poolharitud naene kaduma on 
lasknud minna, ehk mida ta wähemalt enam usaldada ei jnlge. 
Ja köige rohkem puutub see naesterahwa enese loomuomadus- 
tcsse. Ühiselu kasuks töötawad naesterahwad näitawad sage- 
daste oma pölgtust teiste, noorte ja külgetömbawate naeste
rahwaste röömuloowa wäe wastu üles, kes säälsamas tege
wuse wäljal töötawad, kus nemadki. Olgu need iludusepöl- 
gajad kas ristiusu ehk naisliikumise öigeujklikud, siiski selles ar- 
wamises on nad ikka ühel nöuul, et meeldiwam naesterahwas 
wähema wäärtusega olla, ja et mehed oma otsustuse-wöimu 
tühisust ülesnäitawad, kui nad sarna'est naesterahwast endid 
nii kergesti äranöiduda lasewad. Aga nii koguni paha ei ole 
meeste möistusega lugu weel mitte, kuigi nad ka sagedaste 
hiilgust olewusega ärawahetawad! Sest mis mees köige rohkem 
naese juurest otsib — ja köige sügawamalt armastab, kui ta 
teda leiab — on helduse lahkemeel. See on see asi, mis 
köiges ehtsas külgetömbawuses nähtawaks saab ja oma öiguse- 
kohast wöitu kätte wöidab. Ja kui naesterahwal seda helduse 
lahketmeelt on ja ta selle nöia-wöimust awalisele elule natuke 
juurde lisada möistab, fiis oleks ta kaastegewus ainult elu kau- 
nistuseks.

Kui asjaseisu silmapilkliselt otsustada, siis tuleb ju wälja, 
et mitte uksnes ämmad, Waid ka minijad, mitte üksnes pere- 
naesed, Waid ka teenijad tüdrukud üleüldisest hääleöigusest osa 
saaksiwad. Aga esimese liigi emandatest ei ole ükski selle poolt, 
et teise liigi juurest nii suurt eluküpsust leida wöiks! Selle
pärast ei ole erapooletumate kahtlus naesterahwa politikalistes 
asjus suurema täiuse ülesnäitamise kohta mitte ilma pöhjuseta.

Ühe sönaga: meie ei tohi mitte äraunustada, et edene- 
nud naesterahwaste arw mitte-edenenute kohta stlurem ei ole, 
kui seesama arw meesterahnmstegi wahel. Needsamad ehk tei- 
sed kahtlustused, omakasu püüded ja jöledused, mis meeste Poolt 
edenemisele takistusi teewad, saaksiwad ka naeste poolt ette tu- 
lema. Nagu nüüd meeste „häälehürgade" karja walel ko-hal 
nähtakse, saadakse siis ka naeste „hääleanide" karja nägema. 
Ja „walel kohal" ei tähenda siin mitte paremat ega Pahe- 
mat külge, Waid lihtsalt kohta, kuhu niisugused ilma isiklise 
walimiseta on aetud ja kühn nad ilma häbitundeta jääwad.
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Siiski seisab naesterahwa Pool see Lulu, et ta mehe ek- 
simistest öppida wöib, ja ta öpib rutemine kui mees. Aga 
ainult wöim, sääl ise tegew olla, kus wastutust kanda tuleb, 
ja öigus otsustada, kus teha tuleb, möjuwad edujöuuliselt. 
Edenenud naesed saawad kül niisamagi oma ühekülgsusi üles- 
näitama, kui edenenud mehedki; aga alles siis, kui nad möle- 
mad oma iselaadi laiendanud on, wöib seaduseandmine kui ka 
walitsemine igakülgseks saada.

Kuid igakülgsus ei ole weel mitte kokkusiduwus. Kas 
ühe ehk köige kümne sörmega mänguriista pääl klimberdatakse, 
see ei ole weel kellegi muusika. Alles siis, kui iga sörm oma 
osa hästi tunneb ja teistega kokkumängida möistab, töuseb 
kokkuköla, olgu see mänguriista ehk ühiselu muusikas. Mis 
wiimasesse puutub, siis on praegune politikaline seisukord — 
oma wanade hää käekäigu möistete häwinemisega ja uute kuju- 
nemisega — nii löpmata segane ja Pöhjata, et iga suure kü- 
simuse juures Geijeri öhkamine meelde tuleb: kokkusiduwuse 
warigi oleks juba suureks önneks!

Enne kui ühendaw asjade kokkusiduwus — ehk teise sö- 
naga sotsialpolitika — oma huwituse- ja kildkondade lovmusunni- 
politikale löppu on teinud, saab kül paljugi elujöudu ärarai- 
satud, selle hulgas ka Paljugi naesterahwaste elujöudu, kui 
need selle ajani Politika töösse on astunud. Aga see Pöhjus, 
et naesterahwad liiga pchmesüdamlised ehk liiga walmimatad 
olla, ei wöi niipalju kaaluda, et neid politikalisest elust eemal- 
hoida. Sest sel möödul, kuidas nad oma wäärtust alal hoia- 
wad, saawad nad ka edenemist kiirendama; sel möödul, nagu 
nad sellest osawötawad, saawad nad ka seda küpsust kättesaama, 
mis neile weel puudub. Ei tohi mitte äraunustada, et töö- 
riist ainult oma ülesannet täites sündsamaks, kohasemaks oma 
tegewusele lähab; ainult tegewuses edeneb organ oma otstar- 
bele. Ja selle juurde tuleb teine samasugune tähtjas Pöhjus: 
et juba nüüdselegi edule tarwilisi naesterahwaid raha-, sünui- 
ehk hariduse eesöiguse ühekülgsuse poolt niisama wäha leida 
on, kui mehigi. Ainult suures demokratlises pöhjusmöttes: — 
ühesartiased wöimalused köikidele on ta suurtest puudustest 
hoolimatn lootus olemas, et öige mees,. öige naene löpuks 
öige koha pääle jöuab. Köiksusele ou see Palju suurema täht- 
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susega, et üks mees ehk naene walimise läbi sinna juhtiwale 
kohale on jöudnud, mis loodus tema jaoks määranud, kui et 
sada walijat eksiteesi tallawad. Kuigi hääleöiguslised naesed 
esiotsa ja ka möni aeg edespidigi wanameetsuse orjuses oleksi- 
Wad, siis oleks nende otsekohene möju siiski kahjutam, kui nüüd 
nende kaudne ja wastutuseta olek. Sest siis oleks wöimalus ole
mas, et awalik elu neile selgeks teeb, et niikaua, kui seltskond- 
liselt ja majandusliselt wägewad wöimuomanikud neid olu- 
kordasi kaitsewad, mis lugemata hulka teisi seltskonna liikmeid 
söjateenistuse ja äriajamise, sugulise kölwatuse ja wiinawaimu 
ohwriteks teewad, niikaua on iga seltskonna töö nagu seemne- 
pildumine lume sisse. Aga isegi siis, kui naesterahwad sar- 
nasele äratundmisele ei jöua; isegi siis, kui nad praegustele 
wöimuomanikudele appigi lähawad, ei tohiks see nende hääle- 
öigusele takistuseks olla. Nagu mingi muu asi meid wisa- 
mateks ei jöua teha, kui öiglusetundeliselt töötamine, ei anna 
ka meie öigusenöuete puhtusest mingi muu paremat töendust, 
kui et meie ueist kinni piame, ehk meie kül Pöhjusliselt teame, 
et nende kättesaamine weel hulgaks ajaks mitte meile tulu ei 
too, waid meie wastastele!

- i- 4-

Kes silmadega waatawad, need näewad meie päewil ikka 
felgemine, et uusi teesi piab otsitama. Ka naesi leidub juba 
ikka sagedamine nende nägijate seas, ehk kül nende suurem 
Hulk oma teadmatause, oma möistmatause, oma wäiklaste sihtide 
läbi neile, kes maupinda wiljakandwaks tahawad teha, okas- 
aidasi etteehitab.

Aga isegi nende naesterahwaste juurest, kes end sotsialiliste 
küsimuste otsustamistes tublideks piawad, leidub ainult uörka 
arusaamist nende sisu kohta. Nende arusaamist on tarwis 
suurendada, kuid köigepäält seltskonna emahellust mvistet sü- 
gawamaks teha, kuna seda kindlalt ja stlgelt häätegewusest 
lahku tuleb wötta. Sellele wöib üksikuies juhtedes oma ees- 
öigus jääda. Aga seltskondlisel tööl, mis köikide kasuks tuleb, 
piab eesmärgiks olema, öieti mötlemist nii kaugele wiia, 
et hästi tegemine selle sisse ärakaduda wöib. Seltskonna 
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emahellus piab enam igawese maaaluse tulena talitama, kui 
körgele loitawa, peagi kustuwa ohwritulena. Sellest ei saa 
weel küllalt, et kaastundmuse ja wastastikkuse abiandmise sund 
naesel suurem on, kui mehel. Nagu lapse eest hoolitsemisel 
örnusest üksinda küllalt ei ole, kui keha ja hinge eluseaduste 
teadused puuduwad, nii piab naestel ka seltskonna elu- ja 
hingeteadusest arusaamist olema, et oma ülesandeid rahwa- 
majapidamises täita ja problemadest arusaada, mida ühe sö- 
naga seltskonna-organisatsioniks nimetatakse.

Ainult nii jöuab kaastundmus seltskonna ohwrite kohta 
naesi tugewamateks wastuwöitlejateks seltskonna ohwerdamiste 
wastu teha. Nemad saawad esialgu wähemalt säälgi seda 
kitsendada jöudma, kus lapfi ja noortsugu kaswatatakse; kus 
lapsed ja naesed töötawad, ehk kus nende üle kohut möistetakse; 
kus wanu ja wigaseid pöetatakse; kus neile köigile seadusi an- 
takse. Suurem osa naesterahwaid, kes weel ristiusu Pöhja 
Pääl seisawad, jutlustawad paremal korral halastusest kui 
nende kohusest, kelle käst hästi käib; kannatusest, kui nende ko- 
husest, kelle käst halwaste käib. Aga niisama waha, kui iga 
ema paljalt halastusega oma lapse wastu ruhul on, Waid 
täielist öiglust tahab — see on: täielist eduwöimalust, terwete 
wajaduste täielist tarwitamist — niisama wäha wöib seltskonna 
emahellus mingi seltskonna lapse wastu wühema Poole üles- 
näitamisega rahul olla.

Alles siis, kui waeste eest hoolitsemise möiste seltskonna 
poolt tuetatud, uhkust alalhoidwa omaabile ruumi on andnud, 
halastus öiglusele, kannatus nöudmise öigusele, alles siis ha- 
katakse inimsusekohasele elukorrale liginema. Meil Pole tar- 
wis karta, et siis halastuse ja kannatuse woorus ära sureks: 
igal ühcl saab weel iga päew küllalt ja ülearugi neudega te- 
gemist teha olema — kül Jumala, kui iseenese ja ka oma li- 
gimese wastu!

Aga ühiselu wallas on nende aeg läbi - - ehk wähemalt 
saab läbi olema, mida rohkem usk taewalise isaliku eestmuret- 
semise sisse maapäälsest inimlisest hoolitsemisest lahku lähab. 
Kui naeste Pääajud ja südamed sellest eestmuretsemisest ehk 
hoolitsemisest sel kombel hakkawad osawötma, et nende elu- 
waade ja seltskondline tegewus enam ulsteisele wastu ei waidle, 
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alles siis saab ka nende ajudel ja südametel ümberkujutaw 
wöim olema.

Nüüd, näituseks, kardab suurem Hulk naesi sotsialismust, 
ehk ühise töö olukordade kohaselt ärajaotamise püüdmist, mille 
kohta aga ainult see arwamine piaks walitsema: et ta Partei 
politikana köigetarwilisemaks edujöuuks on, kuna ta ilmawaa- 
tena — mitmesuguste elukoolide üksteisele wastuwaidlewast 
öpelusest wabastatult — omas laiemas tähenduses ikka kind- 
lamat kokkuliitmist seltskonna osade wahel awaldab, neid kind
lamaks üksuseks kokku ühendades. Kui see ilus pilt, et ühe 
liikme walu läbi ka köik teised liikmed walu Lunnewad, tösi- 
duseks on saanud — siis on sotsialiline riik alganud!

Kartus sotsialismuse eest takistab nüüd ülemate kihtide 
juhtiwaid naesterahwaid, muudele naesterahwastele wöitluses 
abiks olla, mille läbi ainult seda hääduse wöitu kättesaada 
wölb, mida need naesterahwad edendada tahawad. Neil on 
palja söna „nöudmine" eest hirm, mille taga nad suurt töö- 
liste karja oma punaste lipudega lähenewat näewad! Selle- 
pürast räägiwad nad parem walimise kohusest, kui walimise 
öigusest. Nad loodawad, et politikat niisama rahuliselt ajada 
wöib, kui kooliöpetajannade kollegiumi, et rahwakogu niisama 
walitsuse all kerge pidada olla, nagu kovliklassi! Aga see 
wördlewate jöuudude puuduline tundmine laseb otstarbe, kui ka 
abinöuude märgist mööda.

Naesed tahawad — ja selleks on neil täieline öigus -- 
sugulikku kolwatust (Prostitutsionil ärakaotada. Aga selle esi- 
meseks tingimiseks on wabrikutes ja ärides teeniwate naeste
rahwaste palkade körgendamine — köigewühemalt 50 protsenti 
praegustest palkadest körgemaks. Seda körgendamist wöib ainult 
tööliste ühisuste läbi korda saata ja ka, kui tarwis, streikide 
ehk tööseiskude läbi. Aga nende mölemate abinöuude eest hir- 
muwad kristlikud naesteöiguste eest wöitlejannad tagasi.

Nemad tahawad -- ka selleks on neil täieline öigus 
joowastawate jookide kurjaste pruukimist takistada. Aga nad 
ei saa mitte aru, et seda ainult käskude ja manitsuste 
läbi korda ei saa saata et ainult kodulise laheduse löbuhal- 
likate rikkaliku Pärisosa, hariduse, ilutunde ja körgema hin- 
gelise löbutundc läbi jöuab elujoowastus alkoholijoowastust 
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körwale törjuda. Kuid need körgemad eluwöimalused ilmuwad 
ainult pärast kestwat ja löpulikku wöitlust ja wöitu klassi sei- 
suste wahel, mida aga kristlikud naesterahwad üleüldse 
pölgawad!

Üks osa naesterahwaid tahab södadele otsa teha. Aga 
needsamad naesterahwad ei jöua endid lastekaswatuseski neist 
wöimu abinöuudest lahti ütelda, mis tooreid kirgesi sünnitawad 
ja madalaid öiguseaimeid sigitawad; nad usuwad weel ikka, 
et lastehingesi niisama läbikolkimise teel saab Puhtaks tolmu- 
tada, nagu pörandawaipasi. Asjata sajatawad köik meie aja 
arukamad kaswatusteadlased, kui ka uue aja hingeteadlased ja 
suurem osa tähtsamaid kaelakohtu seaduse tundjaid ikka ja 
alati ihunuhtlusi — mida üks meie aja suurematest öigus- 
teadlastest aastasadade „otstarbeta weretööks" on nimetanud 
— sest et elu tösiselt näitanud on, et kehalik hirm ialgi 
kölblust, söna tösises tähenduses, loonud ei ole. Aga naesed 
teewad oma tööd lastetubades ikkagi hirmu abinöuude läbi 
kergeks. Leiste sönadega: nemad ise harjutawad endid wägi- 
waldsetes tegudes ja istutawad sarnast teguwiisi laste hinge 
sisse, mis rahwaste elus södade kohased on, kuna nad ise södasi 
ärakaotada tahawad!

Niisugusi näitusi wöiks kui tahte palju wötta. Nad ei 
töenda mitte, et naesterahwas omas seltskonna töös rumalam, 
lodewam oleks, kui mees. Kül aga näitawad nad, et naesed 
ja mehed oma awalistes tegewustes waga wäha suudawad 
korda saata, kui nad mitte koos, Waid üksteisest lahus töötawad.

- i- *

Esiotsa ei saa siis mitte enamus, Waid möned üksikud 
naesterahwad seltskondlise emahelluse asemikkudeks olema. Ja 
need naesterahwad wöiwad niisama wäha kui mehedki loota, et 
nad wöidult wöidule sammuma saawad. Need, kes oma köi
kide ülekohtude wastu pühas wihas pölewate hiugedega, oma 
kaastundmusest Palawate ja rahutumate südametega, külma 
tösidilse sisse astuwad, piawad walmis olema, sääl sedasama 
läbielama, mis lugemata Hulk meestesugust uuendajaid ja re 
formatorisi juba läbielanud on: llimelt märtrite kannatusi 
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aga mitte seda, mis seltskonna saagiks saab: wöitu Ja see 
on nörk troost, et sagedaste köigeparemad märtriteks saa
wad, kuna alles nende järgmised wöitjateks jääwad! Esimesed 
on need, kes öigluse, inimesearmastuse ehk wabaduse-iha kutse 
pääle wöitlusesse tormasiwad, ilma küsimata, kas nad wöitu 
saawad, ehk wähemalt wastustki selle küsimuse pääle saamata. 
Wiimased on enamiste need, kes selle küsimuse pääle wähe- 
maltki omas südames „jah" on wastanud. Sest see wöidu- 
kindlus laenab neile jöudu, enese järele söjawäge ülesseada, ja 
julgust, sellele oma waimu sissepuhuda.

Björnson tarwitas kord, aadete teesi kirjeldades, ilmamere 
kaartit, kus peenikesed jooned laewakäigu sihtisi kujutawad ja 
sääl, kus nad suurtesse sadamatesse sisselähawad, üheks ainu- 
keseks paksuks jooneks ühinewad. Ja iseäralist tähendust rahu-, 
tööliste- ja naesterahwaste-küsimuste Pääle pannes, manitses 
ta, wirgalt rahwuswahelistest läbikäimistest osawötta. Aga 
igaüks, kes neid kolme sihti tähele Paneb, see leiab, et ka 
„südamepolitika" kellegi kindel lootsemees ei ole; et isegi oke- 
ani laewad, mida ta juhatab, sagedaste - kullarannal maale 
jooksewad!

Ka eelkäijad naesterahwad saawad sarnaste laewahuka- 
tuste tunnistajad olema. Nad saawad nägema, kui löpmata 
raske on, demokratiat ehk rahwawalitsust aristokratiaks ehk 
paremlaste walitsuseks ümberteha: sest sinna Pole mitte ainult 
puhtamaid käsa ja peenemaid kombeid waja, waid puhtamaid 
tegewusi, peenemaid mötteid. Ja kui nad oma tundmusekölbtust 
alalhoiawad — mida nad piawad — siis ei saa juhtiwad 
naesterahwad mitte üksnes oma eneste haawade all kanna- 
tada, ehk kaastundmuse all köige selle piinaga ühenduses, mis 
nende seltskondline töö nende arusaamisele walmistab, Waid ka 
weel häbi all, et nad suurt hulka oma sugukaaslasi näewad 
samasugused olewat, nagu mehedki on, kes oma eneste tulusi 
— ehk ka neid tulusi, mida nad oma maa kasuks arwawad 
tulewat — ei tihka inimsuse ja öigluse kasuks äraohwerdada. 
Ja nende naesterahwaste käst hakkab niisamuti käima, nagu 
paljudel meestelgi enne neid küis: puhas tahtmine, puhas 
isiklus, mis mitte ei paendu, Piab murduma
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Igaüks kes politikat lähemalt on tundma saanud, on 
küllalt neid kurbmängusi näinud, kus mönd kallimeelsed südamed 
tükikaupa on löhutud, ja teab siis, kni werised need wereta 
wöitlused päriselt on, ja missugusel möödul seltskonna töö 
ohwriteenistuseks saada wöib.

Kas suudawad paremad naesterahwad selles tunnista- 
jateks olla? Kas jöuawad nad seda äranäha, kni Politika ja 
ajakirjandus — kni mitte otsekoheselt, siis ometi kaudselt, raha- 
kasu möju all — aast-aastalt ikka enam ja enam jöuawad 
suuremat hulka pooliku tegewuse ehk paigalseismise Poole tagasi 
hirmutada, kuna paremad nendest iseendid äraohwerdawad ja 
nende järgmised ainult iseeneste nöudeid rahustada jöuawad ? 
Kas nad jöuawad wäljakannatada, Päältwaatajateks olla, kuidas 
kultura küsimustes, kus omakasu körwale piaks jääma, ülitark 
rumalus rahwa suuremate eluhuwituste üle otsust annab?

Meeste kogul wöib rahwuslistel Pidutundidel koos olles 
palju suuremad tunded ja körgemad teod olla, kui igal üksikul 
iseenesest on. Aga rahwaste äripäewases helewuses on üksik 
sagedaste parem, kui ta teistega koostöötades olla jöuab. Mis 
kihirumalus, kihiargtus, kihile awalises elus ilma häbita 
korda saadawad, selle eest saaks igaüks nendest, kes selle kihi 
liikmeks on, eraelus tagasihirmuma. Üksikute jöud südame- 
tunnistusi päästa, ja sääl juures ühise südametunnistuse wäge 
tähtsaks silmapilguks alalhoida — see oleks suur ülesanne 
politikalises kölbluses!

Tunnukse kiusatust, soowida, et tulewiku meeste- ja naeste- 
sugust riigipäewa saadikuid ühel ja selsamal päewal Piaks wa- 
litama — köikide laitmatade meeste ja naeste poolt sissesaa- 
detud häälesedelikeste labi — ja et selkombel walitud kogu 
selleks walitud riigipäewa majasse wiibimata üksikult kinni- 
pandud piaks saama, et neil wöimalik ei oleks, Leiste kaas- 
liikmetega läbirääkida — ka mitte seina wastu koputamise teel 
oma mötteid üheteisele möista anda. Siis oleks igaüks sun- 
nitud, iseeneses läbikaaluma, mis pärastpoole könede- ja otsuste 
päewadel Uhiselt otsustatud saaks! Seesugune riigipäew oleks 
ühtekülge-pidi isamaalise ohwrimeele proowimiseks, teistkülge- 
pidi abinöuuks pikki koosistumiste aegasi äralühendama! Ja 
täte tösidusega piab soowima, et ettepanekuid ja seaduse eel- 



206

nöuusi mitte meie praegustest riigipäewa-otsustest ei wöetaks, 
Waid osalt ajutistest, osalt alalistest ühiskondade ja seltside 
poolt hääksarwatud otsustest, mis iga püäkutse ja hariduslise 
edu tuluks on. Neid Piaksiwad riigipäewadel kui ka mujal 
asjatundjad mehed ja naesed läbikaaluma. Nii saaksiwad ehi- 
tuse-küsimused ehitusemeistrite, aga mitte öiguseteadlaste läbi 
korraldatud, kooliküsimused kaswatusteadlaste, aga mitte pöllu- 
harijate läbi, kuna nüüdse üleüldiste läbikaalumiste tagajär- 
jeks päälsikaudsus on. Saaksiwad asjatundjad oma arwamiste 
kohta rahwapoolt walitud saadikute kogu Poolt „ei," siis jääks 
nende otsused esialgseteks arwamisteks, fest asjatundmus ei 
tohiks oma wiiwitajat wöimu kaugemale wiia, kuni rahwa- 
arwamiseni, nii et mötete lahkuminekule uue saadikute-kogu 
walimise järgul löpulist otsust wöiks anda. Test ka asja- 
tundmusel on omad piirid!

q- q-

Kuni need ja teised ilusad unistused täide lähawad, seni 
piawad naesed ikkagi selle wastu walmis olema, et nende osa- 
wötmine awalisest elust neile mitte üksnes mitmesugusi üle- 
kohtusi arwustusi kaela ei too, Waid ka paljuid kannatusi. 
Pääle selle piawad nad arusaama, et nad sellega oma kodu- 
sele elule tarwilisest ajast Paljugi äraraiskawad. Sest see köik 
ei ole nii lihtne, et Paljalt oma häälesedelikest ära tu- 
leb anda, ajalehe löbulisade asemel juhtkirju lugeda ja kontser- 
dile mineku asemel walimise kogule minna! Antakse häälesedel 
ära, ilma teadmata, kuidas häält anda, siis ei ole osawötmi- 
sel mingit tahendust. Tahetakse aga seda Leada, siis piab asja 
hääks aega ohwerdatama. Ja on kord awalisest elust osa- 
wötma hakatud, siis kisuwad olukorrad osawötjad ikka süga- 
wamale oma mässu sisse.

Perekonna isad, kes „politikaga kimpu on sattunud," on 
iuba nüüdki oma perekondadele meeleheitmise pöhjuseks. Ja 
kui nüüd perekonna emad ka hakkawad..?!

SeeP see küsimuse keskpunkt ongi. Perekonna emana sei- 
sab naesterahwas, kes politikas tegew on, walimise ees oma 
kodule ja lastele kahjutoowa pahupidisuse ja iseenesele waewa- 
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tegewa iseseismatause wahel. Oma eralöbusi wöib ta ohwer- 
dada, oma erakohustusi aga mitte. Ja selle wiimase kiusa- 
tuse ees seisab waranduseta rahwakihi naesterahwas. Töötaja 
naene tahab ühes oma mehega walimisekogule minna - aga 
kelle hooleks jätab ta omad lapsed. Teenijaid ei ole. Aga 
naabrinaene? See tahab ka sinna minna. Kuid lasteaed? 
See on eila öhtust saadik lukus, fest ka selle eestseisjannal on 
üleüldistest huwitustest osa! Ei jää mingit mund nöuu üle, 
kui et naene mehe otsusega rahule piab jääma^I

Walimise-öiguse küsimuses on — nagu siis ikka juhtub, 
kui naeste öigused köne alla tulewad - ühekülgselt paljalt 
körgemate kihtide abieluta naesterahwaid silmas peetud. Aga 
need on nii tähtsuseta ja tühised, et ennemine töendada wöib, 
et üks ema töörahwa liigist, kes, köikide waewade ja puuduste 
pääle waatamata, mis tal kannatada on, oma lastete tublit 
kehalist ja waimlist hoolitsemist osaks on andnud, neile ja me- 
hele löbusa kodu on walmistanud ja ise sääl juures haridusest 
ja seltskonna-küsimusest arusaamist on omandanud - et nii- 
sugune ema üliwäga suurt seltskonna jöudu awaldada wöib, 
et köige öiglasemaks ja asjakohasemaks hääleöiguse Pöhjusmöt- 
teks piaks vlema, temale - kui ka teistele tublide laste emale 
— kahe hääle öigust anda!

Sun seistakse aga jallegi juba ennemalt tähendatud ras- 
kuse ees: et nimelt köige paremad, ülesandele köige tarwilise- 
mad naesterahwad seltskondlise emahelluse ja enese emaolude 
kohustuste wahel walima Piawad, nagu nad emaolude ja isik- 
lise jöuuedendamise wahelgi walima Pidiwad. Ükski naesterah
was ei jöua laste esimestel elaaastadel neid mölemaid emakut- 
seid hästi täita. Ja siis öpctab häda teda arusaama, et, kui 
ta seltskondliste ülesannete töttu oma enese lapsed päratumaks 
jätab, see tähendab: Ule jöe wet toomas käia — ja seda säält 
weel Danaus'e tütarte ilmapöhjata waadiga tuua.

Sögedad neitsid räägiwad, et loomuline emaolu olla ai- 
nult möttepilt köiki armastawa waimlise emaolu kohta! Nii- 
sama hästi wöiks siis puu juuri tema krooni möttepildiks ni- 
metada. Aga niisama töesti, nagu warjuandwat krooni puu 
otsas ei oleks, kui juured puuduksiwad, niisama töesti on Puu 
alles siis hästi kaswanud, kui juured ja tüwi laia krooni kan- 
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nawad. Ja naesterahwas on alles siis oma olewuse seaduse 
jcirele täielik, kni emahelluse loomu jöuust seltskondlise ema- 
helluse kulturawägi töuseb. See ei tähenda mitte, et iga naene 
piab tingimata ema olnud olema, kui tast seltskonna ema piab 
saama, Waid see tähendab, et tat omas südames seda piab 
olema, mis teda -- madam de Girardini sönade järele — 
„nende laste pärast kurwastama sunnib, keda ta ialgi kand- 
nud ei ole." See ei tähenda ka mitte, et ema, senikaua kui 
lapsed wüikesed on, oma inimlist isiklust maharöhuma piaks. 
Koguni sellewastu tähenda- ta, et ta oma koduste ülesan- 
netes riigimehe,- hingekarjase,- wäepääliku,- seaduseandja,- ma- 
janduse üle walwaja- ja kunstniku omadusi eneses kaswatama 
piab, et waikist, tugewat autoriteeti alal hoida, mille läbi 
köike wöib juhtida, kuna aga köik mötlewad, et nad oma enese 
tahtmist täidawad; et köikide juures nende paremai külge ette- 
meelitada, ja selkombel lapsi ja peret kaswatada, tööle mönu 
ja jöudu anda, aga ka waiksust ja iludust luua, mida walmis 
kunsttöö järelkajana maitsta wöib, ja et löpuks äripäewa elu 
pühade helewuse läbi uuendada. Selle juures wöib ta Hom- 
mikust öhtuni pönewas näitemüngus kaasaelada, mille löngad 
köik tema käte wahele kokku jooksewad. Ta saab näha, kui- 
das terwe edu käik selles tilgas wastupeegeldab, mis tema il- 
maks on saanud! Ta jöuab selgusele, et see isikluse osa, mis 
ta siin täidab, köige tarwilisem on, kuna awaliku tegewuse 
osa, mis ta edespidi täita wöiks, rohkematel kordadel tarwi- 
line ei olegi. Ja selle juures öpib ta seda kunsti, kuidas en- 
nast körgendada ja alandada, niisama ka wöimalust, kehalist 
ja waimlisi jöuudusi, mida ta kord awalises elus tegewusesse 
mötleb panna, koguda ja suurendada wöib.

Ta jöuab rahulise südamega rahwakogudelt ära jääda, 
sellega rahul olles, kuidas tema meelelised häält annawad, 
ja wöib ennast üleüldistest ülesannetest tagasi hoida, senikaua, 
kui kodul teda täielikult waja on.

Selle juures Piab ta siiski köiki suuremaid ajaliikumisi 
tundma ja ennast walmis hoidma, tulewikus ise otsekoheselt 
tegew olla. Ja seda piab ta selgi Pöhjusel, et ta selkombel 
oma mehe ja laste kasuks sügawamal möttel eluedendawait 
kaasaawitada saaks.
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Ümberkaudu maailmas leidub juba nüüdki siin ja sääl 
mönd niisugust 20. aastasaja ilusat ja uhket ema, kes omast 
täiewerelisest naisusest midagi ürakaotanud ei ole, Waid seda 
oma isiklise iselaadi läbi ainult köwendanud on, mis aast- 
aastalt ikka kindlamine nende olewuje sisu sissepiirab.

Jnimene ja naene, kaaskodanik ja isiklus — wähem ei 
tohi tulewiku seltskonnaema olla! Ta on köik sillad katki- 
murdnud, mis teda endiste aegade naisaadete juurde tagasituua 
wöiksiwad: tugewaks, aga wäiksemeelseks majaemaks, mötteta 
järelandjaks abielunaeseks. Aga tal ei ole ka lühikese näge- 
misega naesteöiguste eestwöitlejatega mingit tegemist, kes oma 
aunasjaks arwab, puhkuseta töömasin ehk ametikohaselt öpe- 
tatud, knid poolharitud eksamiwaim olla.

Tema on wanemateli kui ka uuematelt tüüpnstelt midagi 
öppinud. Aga ta ei ole nende kumbagi sarnane, fest ainult 
elu täius on tema meelest elu möte.

* -r-
*

Mönigi wüike tiitarlaps on, ajalugu öppides, endiste 
aegade rahwalugemise kombe üle arusaamatauses imestanud: nii 
ja nii palju mehi, „pääle naeste ja laste!"

Sinna kulus Palji: aega ära, enne kui naesi lugema 
hakati, ja nüüdki weel tehtakse seda poolikult. Lapsed on aga 
nüüdki weel „pääle selle." Aga küllap saame omas tundmustes 
ükskord nii kaugele, et riajärje ümberpöörame ja „nii ja nii 
palju lapsi" arwame — „pääle naeste ja meeste." Meie saame 
siis omas ümberkäimises lastega oma auukartust selle sügaw- 
targa ja saladuslise olewuse ees ülesnäitama, mida me ialgi 
Pöhjendada ei jöua. Meie näeme siis iga lapse kuju taga 
löpmata ria ilmast kadunud rahwapölwesi, ja tema ees nii
sama ülenügemata pika ria tulewaid pölwesi. Siis tuletame 
köikide oma talituste juures enestele meelde, et laps on köikide 
nende surnute summa, köikide nende alles süudimata pölwede 
lootus. Meie laseme siis last ise oma olewust ilmutada ja 
seda ilmutust wötame meie ühe uue, tänapäew aimamata alan- 
dusega wastu.

14
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Weel ootawad lapsehinge kurbmängud oma Shakespeare!, 
ehk kül kirjandus juba lapsigi sagedamine etteastuda laseb, 
kui muidu ialgi enne seda. Ja nagu alati, nii on ka siin 
kirjandus suurele wabaduse-liikumisele teewalmistajaks, mis 
lastele inimeste öigust toob ja nendega waimliselt ja kehaliselt 
pahaste ümberkäimisele, mida tulewikus niisama kuulmata 
kuritööks hakatakse pidama, kui orjakauplustki, otsa saab tegema. 
Ka lapsed ükskord oma hääleöiguse kord kättesaawad, niisama 
kui oma asemikka ja öiguste kaitsjaidki saanud on!

Kül seltskonna emad saawad need olema, kes löpuks 
seltskonnalapsi wabastama saawad. Siis saab selgeks, et lapse
hinge oktawi niisama hädasti tarwis oli, kui naese ja mehe 
oma, et suur keeltemäng, inimesesugu, täiskölaliselt heliseks.

Kui see sünnib, siis on kolmas riik päälealganud, kelle 
Messias praegu aega ootab. Aga mitte seltskonna emahelluse 
süle ei saa teda kandma. ,

Ikka ja ikka jälle sünnitatakse inimesesugule lunastajard, 
aga alati ühest liliawalge otsaesisega ja sügawate silmadega 
noorest naesest. Ja Betlehem on ikka sääl, kus noor ema 
palwes lapse woodikese ette pölwili wajub.

Mitmedki nimetawad sarnast töendust tagurliseks. Paljad 
sönad aga ei tähenda midagi. Üks ta köik, kas mönda arwa- 
mist halliks ehk mustaks nimetatakse, kui ta aga päriselt 
punane on. , .

Ja seda ei wärwi ainult see wer: Purpur: karwalrseks, nns 
paljalt töendaja enese südame kaudu woolab. Seda ei ole 
waja pikemalt töendadagi - on ju suur Hulk Punast werd 
juba suuri eksitusigi elus hoidnud. . .

Aga siin üteldud töendus saab oma warw: sellest hallr- 
kast, mis terwele inimesesugule eluhallikaks on ja jääb.



vm.

Waba lahutus.
Noorte inimeste tahtmine, prostitutsioni — sugulist kölwa- 

tust armastuse wabaduse läbi ärakaotada, on juba sugulise kölb- 
luse körgema edenemise tundemärgina äset wötnud. Teine 
niisugune on praeguse aja tahtmine, abielu-rikkumist waba 
lahutuse läbi ärakaotada.

Ainuabielu asemikud kardawad, et see tahtmine hulga 
abielule awalikku teed nüüdse salajase asemele tasandama saab. 
Ajakirjanduse kaudu ja kantslite Päält, kooli- ja könesaalidest 
antakse uueaja kirjandusele selle „uue kölwatuse" töttu sirüdi.

Kas need jutlustajnd kül neid elukombeid, mis enne seda 
„tuhinat," seitsmekümnendate aastade löpul walitsemas oliwad, 
ära on unustanud, wöi tahawad neid äraunustada

Kas seekord Pöhjamaal prostitutsioni ei olnnd? Oliwad 
köik lapsed abielus sündinud i Köik abielud önnelikud? Mitte 
ükski naene mahajäetud, mitte keegi abikaasa truuduseta?

Meie tunneme wastust. Seltskondline südametunnistus 
oli seekord weel nii unine, et sugulist kölwatust loomutarwi-

14*  
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liseks ja sallitawakspeeti, senikaua kui ta walimise wiisakusekaudu 
monogamilise — ainu abielu kölblufele oma tollimaksu maksis.

Köik teadwad, et möisates elawad suurtsugu abielumehed 
ja nende pojad oma alamate naesi ja tütreid, kui ka eneste 
teenijaid tüdrukuid äraeksitasiwad. Nende isandate naesed ja 
emad teadsiwad seda sagedaste ka, aga neid kiideti möistlikudeks, 
kui nad nii tegiwad, nagu ei näeks nad midagi! Köik teadwad, 
et abielumehed ja naesed omal armukesi pidasiwad. Köik tead
wad ka, et linnades meestel enne abielu ehk abielu ajal kör- 
walised perekonnad oliwad, jah, et abielumehed, Pojad, peig- 
mehed sagedaste otsekohe perekonna pidudelt kölbmata majadesse 
külalisteks läksiwad!

Aga selleaja waim oli „aateline." See tähendab, et 
mehed „naesele" ja „puhtale" armastusele kiidulaulusi laul- 
siwad, „abikaasa ja ema" terwise joomiseks salmikuid sepitse- 
siwad, ja et kirjandus ainult elu päewaküllest — köige arm- 
samine pühapäewa küllest — rääkis, kima öökülg mahasalati!

Seitsmekümnendate aastade löpul saadeti ühes körgema 
aadeli perekonnas ühel öhtul lahutus korda, kus lahutata- 
watele waba woli jäi, uuesti abielusse astuda, mis ka kohe 
pärast lahutust sündis. Mehed ja naesed, kes sääl juures 
oliwad, ei jöudnud küllalt karedaid sönu oma sugulase söima- 
miseks leida, et ta oma naese ühe teise naesterahwa pärast 
mahajätnud oli. Üks ainukene naesterahwas selles seltskonnas, 
noor, alles hiljuti abielusse heitnud krahwi proua, küsis köne- 
pidajate meeste käest, kuidas nad julgewad awalikku, köiki taga- 
järgesi enese kanda wötwat „pahategu" nii hurjutada, mida 
nad ise salaja, alatumates wormides ja Palju sagedamine tee
wad? Hulgast meestest, kes sääl oliwad, ei julgenud ükski seda 
päälekaebtust tagasi lükata!

See tund oli üks neist, kunas möögaterad esimest korda 
wastastikku läksiwad, mis pärastpoole igal lahingu wäljal 
üksteise wastu lövwad, kus wöitlus uue ehk wana kölbluse 
pärast mässab.

Wana on suure rahuga hulgaabielu sallinud, auujärjelt 
päälehakates läbi terwe seltskonna. Aga kui möne kuningliku 
ehk ka igapäise inimesele armastus eluküsimuseks sai — siis 
tundis terwe seltskond enesele oma kölbluse teel köigewalusa- 
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mine haiget tehtud olema! Sel wanal kölblusel on weel wägi 
— järelikult ka kuulsus ja auu — omas peos. Ta köneleb 
riigipäewadel ja linna-wolikogudel; ta seisab ordenitel ehitatud 
ja laiaölaliselt, seltskonda ülespidawa wäena, pilkeks „wabas- 
tawate ajamärkide" wastu.

Ja sollest hoolimata on linna ja maa ülemate liikide 
abielumehed mönikord terwete aastade jooksul möne ostetawa 
naesterahwa korrapäralised kaubatarwitajad; sellest hoolimata 
teadustawad, nagu leping nöuab, teatawate majade eestseis- 
jannad igakord teatawate perekonna isadele, kui neil jälle 
wärsket kaupa juurde on tulnud.

Töfised kölbluse jutlustajad kostawad muidugi, et nad 
sarnaseid salajaid abielurikkumisi niisama wäha hääks kiidawad, 
kui awalikkagi; et nad ühes kui ka Leises patu wäge näewad, 
mida ainult usk ärawöita jöuab. Siis on aga öigus küsida: 
kas teie eneste ridades — waimulikkude, missionäride, kogu- 
duseöpetajate seas — mingit niisugust pattu eite ei tule?

Öiglased wastawad: jah, aga lisawad juurde, et see häbi- 
lugu köikide kristlaste juures elutseb ja et usklikud isegi aru 
saawad, et nad Pattu on teinud. Sedasama teewad ka ilma- 
mehed, kes aga oma tegu maha salgawad, et oma paistust 
alalhoida. Aga suur hädaoht jöuab seltskonnale alles siis 
kätte, kui wabamötlejad ilma südametunnistuse hammustusteta 
Patustawad, kirjanikud ilma kölblise toonita kirjutawad. See 
röhub kölbluseaate alla

Siin on wana ja uue kölbluse lahktee.
Wiimase asemikud küsiwad edasi, kas töesti köik abielu- 

rikkujad — ilmalapsed kui ka jumalalapsed -- endid omas 
südames patusteks piawad'^ Nöue, mis nende liikumise wedruks 
oli, oli ehk wist nii tugew, et ta ennast südametunnistuse ees 
ärawabandada jöudis, wähemat paha suurema asemel ärateha, 
kuna nad omas abielus, ühe ehk Leise pöhjuse pärast, seda 
nöuet rahustada ei saanud ehk ei tohtinud.

Kui lugu nii on, siis on uue kölbluse kuulutajatel küllalt 
pöhja oma waatele: et enese üle walitsemine mitte ainukeseks 
wastuseks suguelu köikide problemade kohta olla ei wöi ega 
tohi, et kölwatus — see tähendab siin abielurikkumisi ilma ar- 
mastujeta—kül köige pölatawamaks jääb, aga et üht wahendit 
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otsitama piab, mis pikkamööda mehi takistama saab, olgu kas 
kiimaluses ehk ühes abielu warju alla maetud mungapölwes 
neid jöuudusi äraraiskamast, mis inimesesugu päralt on. Wa- 
hendiks wöib ainult see olla, et mitte üksnes armastuse öiguse 
eest ei wöidelda, ilma milleta wälimisi sidemeid kokkuköita ei 
wöi, Waid ka inimese öiguse eest, neid sidemeid wabamalt lahti- 
Päästa, kus tösist üksust enam wöimalik ei ole jalale seadida.

Armastuse walimise küsimise juures jöuti otsusele, et su- 
gukaunistuse tingimiste ja wäärtuse suuremaks minew ära- 
tundmine erakordasi wöiks lubada, kunas abielu tohiks rikkuda, 
ilma et ta selleläbi äralöpetatud saaks.

Aga tösiseks edujooneks ei saa see mitte olema, Waid palju 
ennemalt see: et ab ielulahutus wabaks saab ja ai
nult ühe ehk mölemate abieluliste tahtmise 
järele kooselu kesta wöib; et üleüldine arwa- 
mine lahutatud abielu de kohta selkombel laie- 
neb, nag u ta kihlamurdmise kohta laienenudon, 
kuna omal ajal kihlamiste tühjakstunnistamise pääle samasu- 
gusel pölastawal Pilgul waadciti, nagu nüüd abielu lahuta- 
mise pääle.

Ikka suurema tösidusega tehtakse uue kölbluse möistet 
makswamaks: et sugusigitus mitte ainuabielu tarwis ei ole, 
Waid see sugusigituse tarwis; sellejärele on siis inimene ainu
abielu üle peremees ja wöib teda hoida ehk äraheita.

Ka waba lahutuse eest wöitlejad teadwad kül, et selles 
asjas kurjalt-pruukimisi ette tuleb. Aga nad teadwad ka, et 
mingi asi inimese hingelist laiskust paremine ei töenda, kui 
rahutus, et möne uue seltskonna wormi juures kurjaste pruu- 
kimisi köige nüridama rahuga hääks wöetakse!

Missuguseid kurjaste pruukimisi waba lahntus ka tuua 
wöiks, raskemaid kili need, mis abielu toonud ja toob, ei wöiks 
ta kül tuua! Abielu, mida köige tooremateks suguelu awal- 
dusteks, köige häbitumaks Legewuseks, köige ,piinarikkamaks 
hingetapmiscks, köige inetumamaks eluks ja köige jämedamaks 
wabaduse rikkumiseks alla alandatakse, kui mingi teine elu 
tegewuse-wäli näidata wöib! Pole tarwis kultura ajaluo wurde 
tagasi minna, Waid ainult arstide ja adwokatide käest küsida, 
kui teada tahetakse, milleks „Püha abielu Pölwe" tarwitatakse 
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-- ja isegi sagedaste nendesamade meeste ja naeste läbi, kes 
tema kölblise wäärtusega kiitlewad!

Wöidakse wastata, et ühe kindla seltskonna-seadluse wäär- 
tust ei lükka selle kurjaste-pruukimine mitte ümber, kui aga 
ta öieti-tarwitamine tema tululist otstarbet hästi täidab.

Enamus arwab, et abielus olla see ikka nii. Wähemus 
leiab aga selle wastu, et abielu sundus nüüd oma esialgsele 
otstarbele, sugulise kölbluse töstmisele, wastu töötab.

See wähemus arwab, et kui armastust abielu kölbliseks 
aluseks on hakatud tunnistama, siis sellejärele neile, kes enam 
ei armasta, kölbliselt ja seadusliselt öigust piaks antama, oma 
abielu löpetada, kui nad seda oma öigust tarwitada tahawad.

Ja seesama wähemus teab ka, et armastus, koguni ini
mese tahtmisest lahus, äralöppeda wöib, ja et sellepärast keegi 
kohustawal jöuul muud lubada ei tohi, kui seda, mis ta tege- 
wuse-walda käib.

Mingi asi ei ole loomulikum, kui et armastuse igawiku- 
igatsus armastajaid igawese truuduse töotusele ajab: miski Pole 
töelikum, kui et see „seltskonna poolt kuratlik kawalus on, 
sellest töotusest kinnihaarata ja seaduse paragrahwi sinna pääle 
pöhjendada" lCarpenteri sönad). Miski ei ole tarwilisem, kui 
neid seaduslisi öigusenöudeid tühjaks möista, mis inimesed armu- 
töotuste ja truudusewannete töttu üksteise käest nöuawad.

Mida enam inimesed oma eneste loomu seadustest aru 
saawad, seda rohkem hakkawad öiglasemad südametunnistused 
töotuste andmises tagasi hoidma, mida nad ehk ühel päewal 
murdma piaksiwad. Ikka suuremal arwul leitakse wöimatu 
olewat, abielusse minna ja seda teiselt nöuda, ehk ka abielu 
edasikestwust pidada, kui armastus kustunud ehk ühe teise wastu 
elule ärkanud on. Weel üks inimese iga tagasi, wöis peig- 
mees ehk pruut, kui keine Palus, et teda wabaks lastaks, oma 
armsama palwet tagasilükata, arwates, et tema armastus ük- 
sinda küllalt nii suur on, et sellest mölematele jakkub ü Tä- 
napäew oleks sarnane otsus sellekohastes ringkondades mötle- 
mata. Aga seekord Peeti awalist kihlust juba köitwaks side- 
meks, ja laulatus oli Pääsemata! Mitmeaastast kihlaaega lueti 
mehe „auuts," ei ta sellega neiu oli wanapiigaks jäämise hä- 
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daohust wälja awitanud. Ja neiu oli rahul, kui ta peigmees 
ainult auuwölga tasus!

Niisugused tundmuste toorused jääwad önneks ikka har- 
wemaks, ehk nad kül weel täitsa ära kärwanud ei ole. Ikka 
selgemine saawad inimesed aru, et niisama wäha on öigust, 
abielusse astuda, et ainult Lruuduse töotusi täita, kui wäha 
warastamiseks öigust on, et selle töttu kellegi eest paremine 
hoolt kanda saaks; et kohustust ei ole, abielusse jääda, kui 
tunnukse, et selles hukka mindakse, nagu ka mingit kohustust 
ei ole, oma elule teise meelehääks otsa teha!

See saab kord üleüldiseks töeks minema, nii töesti, nagu 
ta praegu weel Walesti möistetud töde on — wähemalt siis, 
kui selle järele elatakse!

Seda töde Pole tarwis pikemalt seletada — kuna juba 
ammugi selle järele elatud on — peenendatud armutunnetega 
inimeste liigis. Nii sündis see Göthe Päiwil ja rüütliajal 
Saksamaal; nii on see Prantsusemaal sündinud ja nii sünnib 
nüüd igal Pool Europas. Körgemalt edenenud noorpölw ei 
tunne milud truudust, kui armastust, mund abielu kui seda, 
mis wabaduse pääle pöhjendatud on.

Tänapäew ei tule söbradel meeldegi, wennastuse-wandeid 
üksteisele wanduda, niisama, nagu wanemate ja laste ehk ödede 
ja wendade wahel ialgi möttesfe ei ole tulnud, igawesti kest- 
waid tundeid üksteise wastu awaliku, siduwa töotusega kinni- 
tada. Siin teatakse, et mingi töotns ei jöua tundmusi kind- 
lustada, mis ilma selletagi kindlad on.

Uueaja inimesed arwawad, et armn timnet wöib ta oma- 
nikkude eneste kaitse alla jätta. Jsegi siis, kui seltskondliste 
ettewaatuste töttu ühinemisele seadusline kuju antakse, siis pa
newad nad sinna juurde tingimise: et igalühel täjeline waba- 
dus oleks testest lahkuda, kui tema ehk see keine seda soowib.

Nii olgu igaüks kas oma önne ehk walu wöimaluse pääle 
walmis.

Endiste aegade armastus kartis köige rohkem, et wahest 
ehk ei tunne teine Pool ennast weel küllalt kindlaste minnga 
kokkuköidetud olewat! Nüüdse aja örnem armutnnne wttriseb 
aga selle mötte ees, et ta testete wangiahelaks wöiks saada; 
ta kohlub kaastnndmuse örnuse ees, kardab wöimalust, teisele 
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koormaks olla. See hinge-seisukord ei tunne mund öigust, kui 
auusust. Üksiku wabadusele seaduslisi piirisi panna, et ta tei- 
sele haiget ei saaks teha, on tema arust möistmata. Sest mö- 
lemad Pooled saaksiwad üheuduses, kus täielik wastastikune 
poolehoidmine puudub, ühesarnaselt sügawaste walu tundma.

Nii on siis nute hingede meelest lahutuse-küsimusega lugu, 
kui lahutatawatel lapsi ei ole. Kus aga lapsi on — ja ena- 
maste on neid ikka — sääl arwawad nad, et wanemate eksi- 
tus ei wöi neid neist kohustustest lahti päästa, kus neil laste 
kaswatuse juures, kelledele nad elu on andnud, koos töötada tuleb.

Kuid nad arwawad, et see ikka alati kestwa kooselu läbi 
sündima ei Pia. Sagedaste wöib see kül tingimata tarwilik 
olla, ja siis piawad nende isiklised önnenöuded uue pölwe nöue- 
tele alla jääma. Mötleja inimene ei wöi aga kellelegi, kes 
sedasama wastust igakord tahab anda — olgu see „wabadus 
iga hinna eest" ehk „ilmaolek iga hinna eest" — muud nime 
panna, kui „kölbluse-masina" nime.

q- q- q-

Tösi on, et nüüd inimesed önnetust abielus wähem ära 
kanda suudawad, kui endistel aegodel. See tähendab, et abi
elu aated nöudlikumateks on lüinud, kui nad waremalt oliwad.

Meie aja kindel elutahtmine pölgab meeletuid kannatusi, 
millede kaudu endiste aegade inimesed, köige enam naesed, en
did alandada, nüristada ja oma elu mörudaks teha lasksiwad. 
Peenem enesetimne, sügawam isiklusest arusaamine paneb enese 
kannatustele Piirisi, kui karta on, et hing kahju saab. See 
isikluse otsustamise-wöim teeb uueaja naesele wöimatuks, Gri- 
seldise aadetest waimustust wötta - juba sellepärast, et ta 
tunneb, et iga kannatlik tasandus ülekohut ainult suurendab. 
„Wanad hääd", naese ohwrimeelsuse töttu ülewalpeetud abi- 
elud kaowad ära, see on önneks tösi. Aga et imed hääd nende 
asemele astuwad, seda ei märgatagi. „Sest terwis ei karju." 
(Geiser.)

Kui need, kes uüüd himulikult köiki lahutilsi ülesluewad, 
ka köiki önuelisi abielusi lueksiwad, siis saaks awalikuks, et 
uueks kujunemine rohkem on edenenud, kui koost lagunemine.
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Arusaadaw on, et lahutuse küsimus on protestantismuse 
edusihi kaugemale jöudmine. Kultura-Problema ühekülgse ha- 
rutamisega ei suutnud usupuhastuse aeg tundmustele inimese 
elus äset kätte wöidelda. Et aga nüüd sügawamal Pöhjusel 
hinge eesöigustest suguelu wäljal räägitakse, sellest ei taheta 
arusaada. Jsiku eesöigustest töstetakse laste eesöigus ette. Kui 
lapsi ei ole, siis lubawad teatud kristlased, et lahutus öigeks 
tuleks arwata. Onuetumad wanemad piawad aga sellewastu 
laste pärast kokku jääma.

Aga Peeneudatud armutundega tänapttewane inimene ei 
wöi, ilma köigesügawama alauduse tundeta, kellegi Päralt olla, 
keda ta ei armasta ehk kellest ta teab, et see teda ei armasta. 
Niisuguse pooliku ehk täitsa puuduwa armastuse töttu wöib 
edasielataw abielu ühele ehk mölematele abikaasadele kas alan- 
duse tunde ehk eluaegse salajase mungaelu läbi sügawat walu 
walmistada.

See on selle küsimuse sisu, nullest köik mööda lähawad, 
kes laste eest hoolitsemise töttu äraunustawad, et wanemaid 
ka nende eueste otstarbeteks wöidakse arwata Ei nöueta ju, 
et isa ehk ema laste pärast muid kuritegusi Piaksiwad tegema; 
nad saaksiwad laidetud, kui nad laste ülespidamise hääks wale- 
rahasi teeksiwad. Aga ema üle tehtakse rahulikult otsust, et ta 
„oma laste pärast" aast-aastalt omas abielus sugulist kölwa- 
tuse alandust piaks tuudma!

Et abielupaarisi olemas ou, kes söbrade kombel edasi 
elawad, sest et neil üksteise wastu wäiksed armunöuded on; 
et möned kooselust ilma armastuseta mingit alandust ei tunne; 
et ühed kui ka teised wististe köigeparemine oma laste eest 
hoolitsewad, kui uad nende kodu terwe hoiawad — see köik ei 
jöua ärakeelata, et kolmaudad niisuguste olukordade all nii suu- 
relt kaunatatvad, mis nende elu iga wäärtuse ärakaotab. Ja need 
jöuawad wiimaks abielurikkumise ehk abielulahutuse juures 
kaldale.

Üks noor naene, kes teotawaid sönu ühe abielulahutuse 
kohta rääkinud oli, sai omalt onult, waualt looduseuurijalt 
wastusc, mida ta ialgi ära ei uuustanud ja mida ka köik 
teised piaksiwad mälestuse sissc raiuma:
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„Sa ei Lohi ennast mitte niikaugele alandada, et sa nii- 
suguste asjade üle kohut hakkad möistma, mille pöhja sina 
ega ka keegi muu Pääle abieluliste eneste teada ei wöi! Lahutus 
kuulutatakse kül muidugi kohtusaalis wälja — aga igakord 
hakkab ta magamisetuas Pääle."

Kuigi lahutuse waenlane seda öigeks piab, ütleb ta siiski, 
et Uksik inimene Piab oma armu, kui ka leiste ekfituste eest 
kannatama, sest ainult selkombel saab mimest öpetada, et nad 
eksituste eest hoiaksiwad.

Aga asjakäik on teisiti: nagu wanal ajal mörtsukatöösi 
seda rohkem ette tuli, mida sagedamine rahwas kurjategijate 
ärahukkamisi näha sai, seda rohkem tekkib önnetumaid abielusi, 
mida rohkem neid juba olemas on. Sest köigepäält ou see 
ajawaim, kes meie ule walitseb, kes meie tegewuste ule otsustab. 
On nooremad nägema harjunud, et wanemad inetumates ja 
walelistes olukordades on, siis saawad nad sedasama tegema. 
Näewad nad aga sellewastu igalt Poolt püüdmist aateliste elu- 
kordade Poole — paleuse Poole, mis kord ennast ilusa kooselu 
läbi awaldab, teinekord aga inetuma kooselu löpetamise läbi 
— siis saawad nad ka omadki aated körgemale seadma.

Need aga, kes kord ekfinud on, sac^wad wististe selgemail 
silmil ettewaatama, kui nad teistkorda waliwad.

Aga ei need, kes eksitusesse sattunud, ega ka need, kes 
sääl päältnägijateks olnud, ei jöua Leiste önnetuse läbi ekst- 
miste suurte päälekäimiste eest ennast ärahoida, köige päält 
armu-pimeduse eest. Ja kuni armu suguluse-tunded weel Pee- 
nenenud ei ole, on need eksimised köige rohkem wabauduse 
wäärt. Iga armastaja usub, et ta sögeduse Pettusest kaugel 
on, ja elutarkus, et armu-eksitused ärajäämata on, ei ole weel 
ühtegi armujoowastuses mimest selgesilmaga nägijaks teinud!

Kui selle poolt oldakse, et seltskond köikide elu nii wäär- 
tusliseks Piab tegema kui wöimalik, siis ilmub ka nöue, et 
ilmsüütaid eksitusi nii wäha kui wöimalik kauakestwalt karis- 
tatakse.

Ka abielu-wallas piab tösiselt uueaja pöhjusmötet tarwi- 
tusele wöetama: eksijate karistust parandama ja körgemat öiguse^ 
möistet ettewalmistama. See täheridab, et abielu Piab ikka 



220

paremaks minewate eestingimiste all algama, mitte aga ikka 
pahemaks minewate olude all edasi kestma!

Sunniabielu sunnib inimesi kooselu edasi elama, hingede 
waenu all lastete elu andma, mis nende loomu kui ika tule- 
wase saatuse külge omad jäljed järele jätab. Aga n isugune 
suur karistus ei ole eksituse kohta mitte „paras palk": see on 
uue pölwe pühaduse ja isikluse köigesuurem teotamine.

Piab Georg Brandes'iga küsima: „milleks öieti rahwad 
oma suuri luuletajaid tarwitawadkui juba pea terwe eluiga 
„Noora" ja „Tontide" järele weel abikaasade tingimata kohusest 
kinnipeetakse, abielu nende laste töttu, kes juba sündinud, 
edasiajada. Nende laste Pääle, kes weel ilmuda wöiwad, ei 
mötelda mitte!

Siin ei tea keegi wastust anda, kes „isiklist armastust abielu 
aluseks" tunnistab, aga ka „tingimata truudust isikluse tösi- 
ses awaldajaks piab!"

Järjekindlalt piab kas täielist isiklist wabadust ehk tin
gimata allaheitmist walitama.

Katholigi kirik ütleb — omast waatepunktist täte öigusega 
— et wöimata olla abielu kölblust armutunde pääle ehitada, sest 
et ka sügawama poolehoidmise pääle pöhjendatud abielud önne- 
tumateks wöiwad saada. Millegil ei ole kestwust, mis tund- 
muste pääle on pöhjendatud. Iah, mida rikkam, mida ise- 
laadilisem ja mitmekülgsemalt edcnenud üks isiklus on, seda 
wähem jääb ta hinge seisukord muutilseta. Järelikult on ka 
körgemal seisjatel üht ümberlükkamata seadust, üht katkikisku- 
mata sidet waja, et nende hingeliigutused neid mitte tuule ja 
laenete kätte ei ajaks, nagu madalamalgi seisjatel seda tarwis 
on, et mitte oma ihalduste läbi eksiteele sattuda. Protestan- 
tismuse öpetus aga lubab abielu löpetamise juurde minna, sest 
selle silmapilguga, kus abielnle armastus aluseks seati, pandi 
ta Pöhi liiwa Pääle.

Abielu, mida kirik sakramendiks ja lahutamataks tegi, oli 
juba seaduse läbi mehe eraomanduse eesöiguse möisteks naese 
ja laste kohta saanud. Edukäik on wahetpidamata selle usulik- 
majanduslise ilmawaate ümbermuutmist lwudnud. Ja edene- 
mine ei wöi enire seisma jääda, kuni ta selle öiguse aime wii- 
mast jätist ärahäwitanud ei ole.
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Sellepärast pölgawad elu-usn tunnistajad niihästi Pro- 
testandi öpetuse poolikuid lubadusi, kui ka katholigi öpetuse 
kindlat keeldu. dtad nöuawad, et samm autoriteedi juurest 
wabaduse juurde täieliselt astutud saaks, sest et nad teadwad, 
et elu lihtsamaks tegew wälimiue wägiwald mingit sügawamat 
kölblust luua ei jöua. Suudmus takistab seaduslist tegewuse- 
wabadust, Leeb aga sala üleastumisi seltskonna korrapidamiseks.

Ja isegi siis, kui mees ehk naene kiusatuse wälispidi ära 
on wöitnud, kas see ei keela neid, seaduslise abikaasa kaisus 
ühe teise järele igatseda'^ Kas abielu on rikkumata jääuud 
Nende eneste Parema tundmise järele kül mitte — selle tund- 
mise järele, mis Göthe oma suure luuletöö läbi walimise- 
sugulusest elule äratas. Täidetud kohustel wöiwad samasu- 
gused öigeksmöistmatad ja kurwad tagajärjed olla, uagu täit- 
matagi kohustel. Narr on see, kes usub, et ta saab Leise ini
mese hinge jöhwijümedat, nuaterawat silda mööda üleawitada, 
kus igaüks oma iseäralist teed mööda üle kuristiku lähab: 
isiklise südametunnistuse waliku teed mööda.

Kui kombe ja seadus sügaw-isiklises eluwallas — usu-, 
töö-, armastuse-wallas - - inimeselt täielise walimise-wabaduse 
ärarööwiwad, siis riisutakse elu käest ta suuremad wäärtused, 
kui need, mida sunnitud kohusetäitmine pakkuda wöib.

-i- q-

Armastuses on isikluse-tunne asja niikaugele ajanud, et 
„omadus wargus on" ; et ainult wabatahtlised anded midagi 
kingiwad; et möisted „abielulised kohused" ja „eesöigused" 
suurte, uueudawate mötete eest ära on taganenud: et truudust 
ialgi töotada, kül aga iga päew kättewöita wöidakse.

Sellega on asjakäigule körgema korralduse wormile lähe- 
nemiseks liikumisejöud kätte antud, jöud, mis lahutamata abi
elu Buddha-rahu ühes selle seaduslise omanduse-öigusega hoo- 
limatalt maas lamama ou jätnud.

See ou kurb lugu, et seda tött, mis juba armukohtu aja- 
järgul aadelisugu meeltele selge oli, weel kuulutatama piab. 
llks uendest armukohtu pöhjustest, miks armastus abielus wöi- 
mata olla, oli: „et naene abielumehelt ialgi seda wiisakust 
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oodata ei wöi, mis see oma armukesele ülesnäitama piab, sest 
et ta seda oma armukese helduselt saab, mis ta naese käest 
öiguse nimel wötab!"

Kui lahutus wabaks saab, siis hakatakse ka abielus kih- 
laaja hoolitsemist abikaasa hingeliigutuste kohta alalhoidma, 
wüsakuse örnu tuudeid, püüdmist, ennast Paremaks teha, et 
teist kindlamine enese külgi köita. Nagu armu tärkamise ajalgi, 
nii saab ta siis igaüks teisele täielist wabadust köikides olu- 
listes eluawaldustes lubama, aga oma enese ajutisi tuhinaid 
walitsuse all pidama, kuna abielu nüüd enamiste seda önne- 
edendajat olukorda ümber pöörab.

Omanduse öiguse julge olek uinutab nüüd kättewöitle- 
mise südiduse magama; tunnukse aga ennast sunnitud olema, 
seda ärateenida, siis kaswatab see siin, kui ka mujal tegewuse 
waljal, tööhimu.

Ainult selkombel kätte wöideldud truudusest hakatakse tu- 
lewikus lugupidama. Peenetundeline önnenöue saab kül üks- 
kord niisama imestades meie aja seaduste läbi kaitstud truu- 
duse pääle tagasiwaatama, nagu ta selle aja päranduseöigus- 
liselt kinnitatud rikkusegi pääle waatab. Mölematel juhtedel 
on siis juba arusaadud, et ainult enese jöuu edenemine önne 
loob ja wöiduönsust annab, mille ees ülekohtuselt wäljasiru- 
tatud käed endid häbenedes tagasi tömbawad.

Üks Daani mötleja on meie aegset ülemineku ajajärku osa- 
walt selkombel seletanudinimesed on nüüd ka armuwallas 
rikkamad ja tundelisemad, misläbi rohkem wöimalusi uuteks 
elujuhtumisteks saab, kuna teiselt poolt käesolewa aja tunde- 
hellus mälestuse wöimu suuremaks teeb. Endist önne ei saa 
hilisema önne sees mitte äraunustada: kohuseid minewiku wastu 
maharöhuda, kuna uus köiki jöuudusi omale pärib. Tasakaal 
on ainult neil wöimalik, kes seda edasi armastawad, mille kül- 
les nende mälestused on, ehk kes seda äraunustada suudawad, 
mis nad enam ei armasta. Uueaja inimene ei jöua enam tin
gimata truuduse aadet kummardada, ta on seda uueks aateli- 
seks nöudmiseks ümbermuutnud: köiki olukordasi täielikult 
wäljaelada, mis truudusega meie eneste wastu ühesuguse tä- 
hendusega on. Sellest järgneb, et meie ei Pia elusaatusi mitte 
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liig wara kokku ühendama, ega neid ka koost lahti kiskuma 
— aga ka öigel ajal mitte hiljaks jätma, neid mölemaid teha.

See seletus on kahekordse tähelepaneku wäärt, sest et ta 
Peenetundelisema noorpölwe nut töemeelt awaldab. Noort- 
pölwe, kes armastusega mängib, on igal ajal olnud, järelikult 
ka meie ajal, kuigi kergemeel ajajooksnl oma nime ja kuju niuu- 
dab. Aga noortpölwe, kes armastust elu suuremaks sistlks 
piab, on meie päiwil suuremal arwul leida, kui kunagi muul 
ajal oli.

Jgapool ilmutawad elutöendajad endid oma iseloomulise 
tahtmise läbi, igale olukorrale aiuukest seismise wäärtust, ist- 
äralduse tundemärki, mida waremalt ei olnud, ega hiljemalt 
enam ei tule, anda. Nagu kunstide kosumise ajajärgul, nii 
on meiegi ajal elukummardajad hakkanud omule wöimu nöu- 
tama, et tubliste maitseda ja tubliste kannatada, wöimu, mis 
ikka mönd suuremaks minewat waimlist üksust, mönd jöuu 
kokkuwötet möne uue usulise tundmuse läbi töendab.

Uues kombes, elu pääle „igawiku waatepunktist" waadata, 
on ka wöimalus, terwet eluaega üheks aastaks kokkusuruda, 
aastat üheks Päewaks, ja nii „silmapilku igawikkude önsaks 
summaks" teha.

Sarnase waate ees on önne kestwusel wähem wäärtust, 
kui tema täiusel, kestku ta kui tahes kaua.

Spinoza, kes armukadedust Paremine kui ükski teine on 
kirjeldanud, on ka armastuse kohta sügawtöelise söna üteluud: 
mida enam meie loota wöime, et armastatud inimene meie 
läbi suuremat hingeliigutust tunneb, mida enam armastatud 
olewus meist röömu tunneb, seda suurem on ka meie eneste 
armuönn.

Uueaja inimene on selle „suure röömu" möistet eluaeg- 
sest omanduseöigusest lahutama hakkanud. Ja sellega hakkab 
ka armukadedus omas alatumates wormides kaduma.

Armukadedus ou wari ülestöuswa ja loojaminewa Päi- 
kese paiste ajal ja kaob täielise keskpäewa walguse käes ära. 
Aga tema tundetoon on teiseks saanud, sestsaadik, kui inimene 
teab, et see armuime — aga ei mitte wäljanöuetud öigus — 
on, kui päike tema kasuks omas körguses paigal seisab. Kör- 
gema-edulised inimesed ütlewad niisama lihtsalt „mind armas- 
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tatakse" ehk „mind ei armastada," nagu nad „päike paistab" 
ehk „Päike ei paista" ütlewad. Wahe on mölematel kordadel 
möötmata suur, aga et sinna midagi parata ei saa, see tead- 
mine ei läse halwaks pauemise tunnet ülestöusta. Walu, mis 
siis töuseb, kui armastaw olewus tunneb, et ta mitte enam 
oma armsamale röömuks ei ole, ehk näeb, et selleks nüüd üks 
teine saanud on, on loomulikult parandamata ja auukartnsele 
sundiw. Siis ei ole ta aga seda mitte, kui ta himukat oman- 
damise-tahtmist awaldab, nagu Loores loomusund, kes mitte 
üksnes teise Lundmusest ei hooli, Waid mönikord ka oma enese 
tundmused hoolimatalt maha sökub.

Aga ehk kül meie aja hingede mitmesugune kujunemine 
suuremat wöimalust pakub, kedagi leida, kes armu igatsuse 
mönda külge waigistab — kuna niisugust olewust raskem 
leida on, kes seda mitmekülgset igatsust täiesti waigistada 
suudaks — siiski kaalub seda killustamise hädaohtu suuremaks 
kaswaw tahtmine, oma igatsust täiesti waigistada, üles. Selle- 
läbi, et armastus rohkem-nöudjaks saab, saab ta ka truumaks.

Kes armastuse öiguse nöudmise töttu seltskonna otsa 
kardab tulewat, see ei mötle mitte sellepääle, et abielurikku- 
mise öigust ainult sellele tundmusele lubatakse, millel mitte 
üksnes kire punane leek ei ole, Waid ka selgus, mille töttu 
kaks inimest üksteist nagu terwe elu senini aimamata rikkuse ilmu- 
tust tunnewad. uks ilmutus, mis eneses köike möistuse täiust, 
köike usalduse rahu peidab; kus mölemad nöudes ja nöudmata 
endid üksteisele andsiwad — mitte kasinaste ja wiiwitades, ei! 
Waid nii, et kumbki hoolimatalt teisele wastu woolas. Ainult 
niisugust önne tahawad armu-aadeli inimesed kättesaada. Ja 
ikka raskemaks ja raskemaks lähab, seda üksainukegi kord kätte
saada — rohkematest kordadest Pole könetki!

Suur armastus ei ole ialgi armu piksehoogude sarnane, 
mis wastu tuult käiwad — see tähendab, üleüldise isikluse 
terwe elusihi wastu.

Köik wäärtuslised tunded — ühe inimese kui ka ühe usu 
kohta, kodukolde ehk maa kohta — on kinnipidawad ehk konser- 
watiiwilised. Ja kuidas wöiks keegi wabadust kurjaste pruu- 
kida, kes teab, mis see tähendab, üht südant sellest lahti kis- 
kuda, mille külgi ta end kord köwaste kinnitanud on?!
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Tujukale loomusele on see önn, mida kinnipidaw armas- 
tuse töttu tunda saab, niisama warjul, nagu hulgajumalate 
kummardajale selle arusaamata saladuste uurija öusus, kes 
jumaluse täiusesse tungib!

Nagu igalpool, nii on ka siin elu-usu tunnistajate önn 
kölblusega ühendatud. Et önn köigesuuremates hingeliigutustes 
seisab, on tema esimene tingimine, köiki tundeid südamlisemaks 
ja suuremaks teha, köigepäält aga abielu Pöhjendajaid tundeid.

Aga pääle selle tuleb isikluse terwe sisu selle olulise 
määru järele arwata, kas truudus meile eluwäärtuseks on. 
Kes truudust tahab, see paneb omad meelehelewused töe olu 
ümber kokku, kogub omad jöuud tema üle, kaitseb teda juh- 
tumiste tuuletöugete eest. Ainult see annab elusolemisele ilu 
ja suurust. Truuduse tahtmine saab siis ühiseks inimese tund- 
musega ta oma laitmatause, oma sisemise koostuse, oma waim- 
lise olewuse, uhkuse ja auususe kohta.

Kui truudust niisugustel sügawatel Pöhjustel peetakse, 
siis saab seda ka ainult samasugustel pöhjustel murda. Truu
dus, mis kombeks saanud kohustuste Pöhjal seisab, on nagu 
ölgedest tehtud päästeredel tulekahju ajal.

Pääle selle unustatakse ära, kuna nii Palju waba lahu
tuse hädaohtudest räägitakse, et armastuse möju all terwe hinge- 
seisukord truuduse teel edasi liigub. Suur armastus imeb 
köik aadetesiduwused wälja, ja ilma tuntawa waewata teeb ta 
isiklust sel kombel südamlisemaks ja sügawamaks. Truudus 
saab armastusest lahutamata loomuliseks seisukorraks, aga nii- 
suguseks seisukorraks, kus sundmust ei sallita.

Truudus iseenese wastu — ka selle söna uuemas möttes 
— ei tähenda järelikult mitte ainult, et hädakorral silda enese 
ja oma minewiku wahelt äralöhkuda wöib. Ta tähendab ka 
üht paremat sillaehituse-kunsti, et koosolemist meie isikluse ja 
kaasilma wahel kiunitada. Ta ei täheuda mitte üksnes wöimu, 
möne saatusega walmis saada. Ta tähendab ka, möne ini- 
mefega mitte liig ruttu walmis olla. Ta wöib muidugi mönda 
uut ärajäämata elukiusatust kaasa tuua. Aga weel kindlamine 
toob ta nöudeid ühes, ennast mitte möne tundmuse möödami- 
newa wäsimuse läbi uute „juhtumiste saatuste" sisse juhtida 
lasta. See söna endise „wingerpussi" asemel - Peidab 
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eneses üht Lundmuste sügawust: tust enne ainult „wingerpus- 
silist" weider-koledat pönewust leiti, säält otsitakse nüüd rikka- 
mat elusisu. Aga sagedaste on see üks kurisaatusline eksitus, 
kui ustakse, et seda uutes oludes kättewöita wöib, kuna seda 
ehk endiste olude sügawamaks Legemine kätte oleks wöinud 
anda. Teise inimese isikluse kohta suurema lugupidamise ja 
auukartuse töttu leitakse selles sagedaste rohkem, kui loota 
wöis. Sest möned inimesed on niisama ilma kunstliste ehi- 
tusteta, nagu möned maakohadki: alles siis hakkawad nad mi
dagi andma, kui arwatakse, et nendega enam midagi teha ei 
ole. Aga selleks on wagadust waja, et ühelt hingelt, ehk ühelt 
töölt ilmutusi oodata. Wagadus on allawajumine. Ja see 
nöuab rahu. Aga meie aeg ei ole rahu söber, tema olewus 
on ta enese segasus ja segamine.

Et meie ajal nagu igal teiselgi ajal armuwallas omad 
iseüralised katkud on, fee on kindel. Ja nimelt segasus on see 
mullapind, milles neist köigekardetawamad toitu leiawad. Sel- 
lepärast on armu-elukunstiks tarwis, et abielurahwas enestele 
ajuti wöimalikuks püüaksiwad teha, et nad möne tüki aega 
paljalt kahekesi koos — ehk ka möni aeg kumbgi isepäinis 
üksinda — ilma Leiste poolt segamata wöiksiwad elada, et sel
kombel oma tundmuste terwist karastada. Selle kui ka Leiste 
üleüldiste eluwäljade pääl ou wälimiste katkude wastu wöit- 
lemise abinöuud Lühised, üleüldise terwisekosutusega wörreldes.

Ainult see, kes püsimata püüdmise, wisa eneseproowimise 
järele ütelda wöib, et La köiki oma hääduse ja möistuse abi- 
hallikaid on LarwiLanud, oma LerweL önneLahLmist, oma LerweL 
tundmust kooselamiseks teoks Leinud, igat wöimalust otsi- 
nud, Leise loomu tundeliknmaks teha, ja siiski köik asjata ol
nud — ainult see wöib rahulise südametunnistusega abielust 
lahku minna.

^Lagu metsapuulgi, nii ei ole ka inimese clupuul köik 
oksad ühepikkllsed, köik lehed ühemöödulised. Tema itudus tuleb 
oksade wabadusest, endid tahtmise järele painntada, lehtede 
lustist, oma wormisi kuni löpmatauseni üksteisest isekesisemaks 
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teha. Kes aga puud mitte ta sisemise seaduse järele kaswada 
ei läse, waid teda aiakunsti järele ümber löikab, see wöib selle 
pääle julge olla, et siit kohalt koguni ootamata oks wälja 
wörsub, säält teine ära kuiwab. Keegi ei wöi nende muu- 
tuste eest seista, mille alla elu meie olewust heita wöib; 
nende raputuste eest, mis teise olewuse muutllsi meie tund- 
muste pääle möjuda lasewad. Wöib ju köigeparemat püüd- 
mist truuduse pidamiseks olla, köigeöiglasemat tahtmist, ennast 
oma armastuse pääle asetada, ennast tema ümber koguda, 
„isiklust tema Umber kaswada lasta, nagu koort oma sisu üm
ber" — köik see ei ole paljalt tahtmise meelewalla all, kui sisu 
kössi köduneb ehk rikke lühab

Sellepärast ei wöi, tohi ega Pia truuduse tahtmine mi
dagi mund tähendama, kui tahtmist, oma enese isikluse süga- 
watele nöuetele truu olla.

Teistel eluwäljadel lepiwad inimesed sellega kergemine kokku 
kui armu wallas. Keegi ei Pia tagasitöukamata kohuseks, kohe noo- 
ruses eluwaadet ehk tööd leida, mille juurde terweks eluajaks jäüda 
wöib. Mille eest noorust öigusega hoiatatakse, on Plaanita eksi- 
mine mitmesuguste arwamiste ja mitmekesiste Püüdmiste wahel. 
Sest ainult usk ehk töö, nullest ehk mille otstarbeks tösiselt elada 
tahetakse, wöib isikluse jöuudusi töesti tegewusele tuua ja nii oma 
wöimu nende töstmises näidata. Aga sügawamgi tösidus ei 
jöua takistada, et isikluse alaline edenemine ühel päewal ei 
sunniks, seda usku, seda tööd ära andma. Ei tule kül kelle- 
gil mötlewal waimulikul meelde, ühelt niisuguselt iuimeselt ta 
leeripäewal autud lubaduste Pidamist nöuda, kellegil mötlewal 
isal, pojale ta noorema eluaastade elukutse walimist meelde 
tuletada.

Eluaegset paigal Püsimist nöueti neil aegadel, kus arwati, 
et üks ainukene öpetus, ainukene ametitöö terwe eluaeg isikli- 
seks edenemiseks täiesti wöib ulatada. Sest lahkumise kuri- 
töö sai wände ehk Patukahetsemise karistuse alla heidetud.

See sügawam arusaamine, mille juurde meie usu- ja töö- 
wallas jöndnud oleme, piab ka kolmandasse walda ulatama. 
Meie Piame arusaama, et tingimata truudus ühe isiku wastu 
wöib isiklust niisama ärarikkuda, nagu ühest öpetusest, ühest 

15*  
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elukutsest tingimata kinnipidaminegi. Need, kes tänapäew wa- 
gawooruslist patukahetsemise-rüüd isikluse möiste purpurimantli 
paari Muga paigata tahawad, rikuwad mölemad ära. Pee- 
tagu siis kas katoliiklase kombel puhast iseenese ärasalgamist 
ehk antagu isikluse nöudmistele täielist öigust. Terwe problema 
aetakse aga sogaseks, kui isiklist armastust abielu aluseks teh- 
takse, aga siis jälle sellest armastusest sel kombel räägitakse, 
et ta ainult selleks olla, et tema abil ennast kergemine ja 
röömsamine üheks seltskonna mänguks paaritada wöib, millel 
mund nöuet ei ole, kui et iga naene omakohast meest, iga 
mees omakohast naest leiab — ja sellega olla asi joones! Oleks 
elu nii kerge, siis oleks ka sel päälsikaudsel töendusel pöhi all: 
et ainult nörga iseloomuga inimesel, kerglasel isiklusel wöi- 
mata olla, armastust terweks eluajaks lubada ja seda lubadust 
ka pidada.

Jsiklus, see üksikult seisaw ja iselaadiliue wäärtus, laseb 
kül mönd osa omast olewusest seltskonna Poolt tuetatud öigu- 
semöistega ühineda, aga täiesti ei sula ta ialgi nendega kokku.

Ainuke asi, mis sellepärast hingeteadliselt mötlew inimene 
nöuda wöib, on, et armastus mingil elujärgul inimese isiklust 
ei killustaks, Waid alati selle tösiseks awaldajaks oleks.

Kuid ainult see, kes isiklusest midagi aru ei saa, wöib 
uskuda, et see olukord, millesse inimene 20 aastaselt oma 
tundmust terwelt ja puhtalt on pannud, selle isiklusele, mis 
30 ehk 40 aasta jooksul kujunenud, ainult hädasunnil kohane 
wöib olla! Ainult niisugune teadmata wöib enesele kindlaks 
teha, et meie armastuse saatus, ühes meie armastuse törge 
pöhjustunde loomuliste ära jäämataustega, meie puhta truu
duse tahtmisega ühesarnane piab olema. Kui juba meie eneste 
tahtmisel armastusega, mida meie tunneme, wäha tegemist on, 
kui palju wähem wöib tal sellega tegemist olla, mida meie 
leiame ehk kaotame!

Järelikult ei ole truuduse ülesanne weel sellega löpetatud, 
et eneselt truudust nöutakse. Sest esiteks on armastuses kaks 
mimest, kes üht ja sedasama tahtma Piawad. Ja teiseks on 
igaüks ncist kahest isesugune. .

Keegi inimene ei ole oma saatuse peremees, kur ta selle 
ühe teise omaga kokkuühendanud on. Wöimalus, armastuse
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läbi üheks terweks isikluseks saada, tuleb poolteed teise isiku 
täielisest ja puhtast tahtmisest, omalt Poolt kooselu südamli
semaks teha.

Seda unustawad need ära, kes nii könekalt „truudusest, 
kui isikluse awalikuks tegemisest" jutlustawad. Ja see teeb 
nende töendust eluaegse armastuse kohusest niisama meeletuks, 
nagu tahetaks eluaegse terwise kohusest rääkida!

See on ilus pilt, kui kaks armastajat terwe eluaeg „raske 
silmawee leinajooki ja pidude höiskeröömu" koos maitsewad.

See on ilus waade, kui elu selge päikese kombel silma- 
ringi Piiril looja lähab ja mitte wäsinud ojakese wiisil liiwa 
sisse ära ei kao.

Kuid ilusad saatused on önnesaatused, mitte kohustawad 
käsud.

Armastust kui ka terwist ei wöi muidugi mitte päratu- 
maks ehk rawitsuseta jätta, ja hää rawitsuse töttu lähab ini
mese keskmine elu-, kui ka tema armuiga Pikemaks.

Aga armastuse tärkamise, kui ka tema suremise wiimased 
pöhjused on niisama saladuslised, nagu elu alguse ja löpu 
pöhjusedki. Inimene wöib sellejärele armastada ehk mittear- 
mastada, niisama wäha töotada, nagu ta töotada wöib, wa- 
naks elada. Mis ta töotada wöib, on see, et ta oma elu ja 
oma armastust hoida püüab.

* -p
-k-

See sünnib, nagu juba eespool üteldud, kindla tahtmise 
läbi, truuks jääda, kindla otsuse läbi, armastust üheks suureks 
elujuhtumiste saatuseks teha.

Aga suurein osa teeb kül selleks öige kastnaste tööd, et oma 
öune alalhoida. Elu töötab sellel juhtel nende hääks nönda, 
nagu Jumal oma teendritele unes annab.

Klli öpetus löpmata wäiksuse tähendusest iganes tarwi- 
dusele wöiks tulla, siis oleks see kül selle ühendawa ehk lahu- 
tawa wöimu kohta, mis igapttewase elu tühistel asjakestel 
abielus on.

Tösi on, et „abielu loob kahte, ihu ja hinge poolest uut 
olewust" (Eh. Albert). Nagu see ülenewal joonel eduwöima- 
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luste kaugema Piirini wiia wöib, wöib ta teisel juhtel huka- 
tuse äärele ja weel üle selle wiia. Wiimane wöimalus tuleb 
awalikuks köigis neis kurbmängudes ja halenaljakates män- 
gudes, mida Strindberg olewikule kinkinud on.

Ta on oma terwe jöuu nende kooselu piltide Pääle ku- 
lutanud, mis „abielulisi öpetab, üksteist läbilugema," wastas- 
Likku oma mötteid ja sihiisi hukkamöistma, ja neile selkonibel 
kuratlikku jöudu annab, üksteise haawamiseks, ja „teise tublit 
tööd wigade puruks muuta." Ühe sönaga, Strindberzi järele 
saab abikaasade püüdmine, üksteiselt Wale näokatet ärakiskuda, 
köige tigedamaks tahtmiseks — nönda siis otse Dehmeli ttra- 
tundmise wastandiks, kes sollest önneloowast wöimust räägib, 
mis wöimalikuks teeb, wastastikku Leineteist Wale näokattest 
wabastada!

Kuid Strindbergi abielu-kurbmangud näitawad ühel sihil 
siiski öiget joont, nimelt et olewiku tundeheltamad ja nöudli- 
semad inimesed eluaegse abielu praeguseid wormisi initte enam 
ei suuda kanda. Sest kni isegi sellega kokkulepitakse, et „elu 
hoolimist ja järelandmist nöuab," siis piab, arwab ta, ini- 
mene üheks kättetasumise pahawaimuks saama, „kui ta oma 
südamlistema soowide maharöhumisega wastoül öhus elab."

Et jaotatud waewad ja nlälestused, röömud ja mured ka 
ilma armastuse edasikestwuseta inimesi üksteise külge köidawad; 
et nad ka sölla sügawamas tahenduses üksteisest lahknda ei 
jöua, sest et ikka üks suur tükk ühe olewusest teise oma sisse 
jaäb -- see'p see pärifelt see sidnw pael ongi, aga mitte selged 
ehk selguseta, kindlad ehk lahedad kohuste möisted, ja Geijer- 
stami abielu kirjeldustel jöudu on, seda äraseletada. Kui üks- 
kord kooseln mölemate Lundumsed sel möödul ärakuiwatanud 
on, et tuulehoog neid koost lahti wöib puhuda, nagu kuiwanud 
lehti, siis wöib ta teinekord tundmustele nii sügawaid juuri 
andnud olla, et kui ka köik lehed, mida kewade oli kinkinud, 
ära on kistud; kui ka kooselu külm ja Paljas näeb olewat 
uagu talwised puu oksad — ta siiski igal juhtel seisma jttäb.

Ei seadlused ega kohuseaimed, ega ka pöhjusmöisted ei 
ole kooshoidmise wiimasteks ja fügawamateks pöhjusteks, Waid 
ainult saladusline olewuste kokkukaswanilne elus, mis neil 
ühine on olnud; et nad arnsaamata kombel üksteisega nii 
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kokkusünniwad, nii et nad sügawamal kui piiblisöna möttel 
töesti üheks lihaks on saanud.

See on ihu- ja hingeteadusline asjaolu, et meeste ehk naes- 
terahwas, kes köige esiti oma tundmuste iha teisele tunda amrab, 
selle üle niisuguse wöimu kätte saab, mis ilmaski tüiesti ära 
ei löpe. Üteldakse koguni, et naene weel kaua aega pärast 
mehe surma teisele mehele lapsi sünnitada wöib, mis esimese 
mehe nagu on. Et tähendatud möm naese juures laialisem 
on, on ka tema truudus loomu poolest kindlamaks kaswanud, 
kui mehe oma — ehk seesama möju kül ka mehe kohta, kuigi 
nörgemal kraadil, maksab. Jsegi kui mingisugused südame- 
tunnistuse närimised Leise nümese kannatamise töttu ennast 
uue önne sekka ei sega, siiski saawad need kül mölemad, kes 
uues ühenduses üksteise abil oma minewikku äraunustada kat- 
suwad, mönel teisel sihil ikka ja alati üht kolmandat eneste 
wahel leidma.

Abielul on, lühidalt ütelda, nii kindlad sidesugulused 
inimese kehalistes ja waimlistes elutingimistes, et tarwis ei 
ole karta, nagu saaks lahutuse wabadus polügamiaga (hulga 
abielugaj ühetühendusliseks. See wabadus ei kaota muud midagi 
ära, kui eluaegset orjapölwe.

-ft -i-

Jgale mötlejale on päewaselge, et öige sugulik kölblus 
ilma warasete abieludeta peaaegu wöimata on. Sest noort- 
pölwe ainult elilkarskuse, kui selle küsimuse ainukese öige was- 
tuse Poole juhtida, on — nagu juba ennemalt üeldud — 
kuritöö nooruse ja inimsuse wastu; kliritöö, mis looduse pöh- 
jllsjöudu, elutuld üheks maa-aluseks höögawaks leegiks teeb.

Aga warasete abielude tagajärjeks piab waba lahiltus 
olema.

Juba siis, kui abielu-küsimuse wälimist külgegi lähemalt 
tundma öpitakse, saadakse aru, et R. L. Stevenson öige koha 
pihta on trehwanud, kui ta suuremat hulka abielusi „ühte 
sorti söbruseks" nimetab, „mille kohta Politseil midagi ütle- 
mist ei ole" ja „povlehoidmist," mis selle elll töttu tekkib, 
selle löbuga wördleb, mida wahetewahel möne teatawa puu- 
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wilja maitsemine, mida külaliste wahel ümberkannekrwast 
kausist wöetakse, walmistab!

Aga Pöhjus, mispärast nii palju abielusid nii leigete 
tundmuste Pääle pöhjendatakse, oleks ehk wähemalt ülemates 
liikides see, mis üks noor rootslane ütleb: ta ei tnnda Pea
aegu mitte ühtegi meest, kes omale köigepalawamalt armas- 
tatud naesterahwa naeseks oleks wötnud. Sest selajal, kui ta 
puhtalt armastab, ei wöi ta weel abielusse heita; kui ta 
30—40 eluaasta wahel seda wöib, siis piab ta juba alamate 
tundmustega leppima.

Aga isegi siis, kui niikaugele on jöutud, et warased armu- 
abielud harilikuks asjaks on saanud, siis seistakse edespidigi 
weel selle korra ees, mis ülemates liikides walitseb: et abielu 
armastajaid kokkuköidab, enne kui armastus ennast weel täie- 
likuks ei ole teinud. Sellepärast seisab tösine töde nendes 
Margueritte wendade söllades, mis nad tema waba lahntuse 
kaitsemise juurcs rääkisiwad: et noor neiu seda weel läbi- 
elanud ei ole, milleks ta ennast laulatuse junres kohustas, 
sellepttrast ka suurem Hulk abielu lahutusi juba esimesel pulma- 
ööl Pääle hakkab.

Sellepürast on waba lahutus ilende noorte inimeste tin- 
gimata nöndmiseks, kes teadwad, et hinge kui ka tundmuste 
wallas ärawöitmatad muutused ettetulla wöiwad, ja selle järel- 
dusel sagedaste armastuse salajas omanduse öiguses warju- 
paika otsitakse, abinöuusi tarwitusele wöttes, mille töttu ette- 
mötlemata abielu seaduslisi sidemeid katkikiskuda wöidakse.

Kül keegi ei tunne paremine, kui noorus, et mingi ar
mastuse worm ilusam ei ole, kui see, kui kaks noort inimest 
üksteist nii wara on leidnud, et nad isegi ei tea, millas nende 
tundmilsed elule ärkanud on, ja siis igas saatuses üksteise 
järele käiwad, mis neid mönikord ka surma wiib — sest sage
daste ei luba elu inimesele niisugust önne ülimöötu. Ei ole 
suuremat önnewöimalust üksikutele kui ka uuele pölwele, kui 
armastus, milles nad wanaduses weel üksteisele wastutulewad, 
kus nad ühises edenemises kokkukaswada wöiwad; kus möle- 
matel ühised nooruse mälestused ja tulewiku eesmärgid on; 
kus ialgi ühe kolmanda wari kumbagi pääle nende seast ei 
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langenud ja nende lapsed omalt poolt sellest suurest armas- 
tusest und näewad, mida nad wanematest wäljasärama nägiwad.

Oleks see imeline armastus töesti esimene ja ainukene, 
mis igale noorele mehele ehk neiule wastu tuli, ja oleks 
wöimalik, seda öigel ajal teoks Leha — siis ei oleks kölbluse 
ega lahutuse küsimusi olemaski!

Aga tänapäewane noorus teab, et see armastus mitte 
köigile osaks ei saa. Ta on kirjandusest, elust, oma enese 
hingest nii palju armastuse muutlikust meelest tundma öppi- 
nud, et juba kiusatud tunneb, selle noorpölwele isade ja emade 
luulelist usku armastuse igawese kestwuse sisse soowida, mis 
aga — niisama kergesti ärakustus, nagu praegunegi! Wahe 
on ainlllt see, et kuna endistel aegadel siite öhuga rahul oldi, 
nüüd aga ikka tuld tahetakse saada.

Olewik teab, et kuigi noorus köigekindlamaks abielu Pöh- 
jaks olla wöib, ta sagedamine otse selle wastu on. Sun on 
hullem juhtuwuste sögesikumängu koht, kui kusagil mujal 
Mees, kellega koos üleskaswadi; nein ehk noormees, kellega 
kokkutuldi, kui armu elu alles ärkanud on; mees, kelle käes 
jüda esiti wangis oli, kellest aga pärast kuuldi, et ta olla 
„kedagi armastanud"; see, kellega kokku trehwati, kui leiste 
armuönn öhku igatsusega tais täitnud -- need ja sarnased juh- 
tumised, aga mitte isiklik Walimine, teewad sagedaste nooruse 
armastuses otsust.

Siis algab tema loowa tegewuse luulekustitus, et tösist 
elu aatepildi järele ümberkujutada, mida o:nale sagedaste möne 
kogemata juhtumise möju all oll omandatud. Sellepärast Pole 
imestada, et suurem Hulk, kui nad kümne aasta järele oma 
esimese armu eesmärki näha saawad, Lünulikku öhke-ohkamist 
taewa Poole saadawad, kes selle armastuse „öunetumaks" tegi!

Kui see mitte söna harilikus tähenduses ei sündinud, siis 
on ta teisele nende seast sagedaste palju kurwemaks luoks. Ja 
nimelt noorus, mis oma armastust usus tema kestwuse sisse 
wiibimata teoks teeb, saab päälesunnitud armastuse lübi sa
gedaste oma puhta tahtmise, wärske julguse, höögawate aadete 
ohwriks!

Sest mida noorem keegi inimene söna rikkamas tähendu
ses on, seda rohkem on tal luuleaudi, mis tösist elu unistuse 
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järele ümber muudab. Huultepaari peenike lookjoon uuendab 
muinasjutu imet: iga kärnkonn, mis säält üle libiseb, muu- 
tub roosiks. Kuigi wahest selguseta aimamine üles tahab 
töusta, kui iga tösine möte, iga südamline tundnms waikiwa 
tühjusega ehk tühise lobaga wastastikku juhtub, siis töendab 
luulewöim loomuaimdusele üsna kergesti, et waikimine tähen- 
dada „sisurikkust" ehk rohke köne awaldada „otsekohesust." 
Igas wanaduses, aga nimelt weel köne all olewas, on ar
mastus suur ebausk. Kindlal sammul, nagu kuutöbised 
hädaohtude sisse, tormawad ka need auuwäärilised otstlsele 
jöudmistesse. Ja seda ilmsüütuse julget meelt puistab prae- 
gune kölbluse möiste eluaegsete karistustega üle. Ettewaatli- 
kud leiawad selle wastu sagedaste aja jooksul suuri wäärtusi 
- nende eneste odawama wäärtuse töttu!

Jnimese elus tuleb palju enam tähtsaid asju ette, kui 
paljalt Pulm ja löpuks surm. Paljugi wöib inimese hingega 
Pulma ja surma wahel juhtuda. Moodus olew arwamine, et 
see köik, mis üht abikaasat teisest lahus piab, kurjus olla, 
mida ära tuleks wöita, kuid köik, mis neid üksteise külge köi- 
dab, häädlls olla, mida edendama piaks -- käib elu lihtsaks- 
tegewa tarkuse kilda, mis hästi odaw ja selle töttu ka igal- 
pool wedelemas on.

Sest suurem tarkus maksab kallimat hinda.
Mingi asi ei tule harilikumalt ette, kui see, et kui naene 

alles abielus armutundel ärkas, siis on ta armastust armas- 
tanud, aga mitte oma meest. Sagedaste näeb ta, mis üks 
noor naiskirjanik lühidalt kirjeldannd on: kui abielll punase 
udu lahku on ajanud, kui were rahutus waigistatud on, siis 
seisab ta külmetawa ja jänutawa hingega ühe mehe ees, kel
lega teda mitte ainukenegi hingede-üksuse kiukene ei ühenda.

Aga sagedamine kui oma tundmuste labi, saab naeste- 
rahwas tundesügawuse koidukaste labi petetud, mida noorus 
ja armastus ka köige kuiwemategi meeste - hingede üle wälja- 
laotada jöuawad, fee on käste, mis hommiku tulekul ttrakaob. 
Üks teine meelte pettus, mis praeguste läbikäimiste aegadel 
palju armastuse eksikäikusi sünnitab, on ühe, meile wööra, rah- 
wuse iselaad, mis siin isiklise algupäralsusena talitab — kuni 
ta wiimati igapäewase elu koguni isesuguse wiisiga oma Wale 
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katte alt wälja tuleb, hoopis teisel näol, kui temast senisaa- 
dik nägema oli harjunud.

Teistel juhtedel tähendab see köik, mis noor naene omas 
abikaasas näeb, ainult meest. Aga pääle kahekümnenda elu- 
aasta esimese aastakümne esimeses Pooles käib nnesterahwas 
nii sügawalt möjuwatest mötte- ja tundewiist ümberkujutustest 
lübi, et tal möneaastase abielu järele tundmus on, nagu sei- 
saks ta ühe temale täitsa tundmata mehega koos.

See pettepiltide acg nooruse algul käib ühe teisega noo- 
ruse löpul kokku. Ei ole naene sinnamaani armastust weel 
kätte saanud, siis on see hingeline silmapilk kätte jöudnud, 
millal iga tundmuste-sögedus maad wöib wötta. Nii on ühe- 
külgne armuihaldus, walminud naeseolewuse igatsus luge
matal kordadel mönd ülitublit naest niikaugele saatnud, et ta 
omad Pärlid — kül mitte täht-täheliselt piiblisönas nimetatud 
loomade ette — aga wähcmalt tühjusesse on wisanud, kus 
neist niisama wäha lugu peetakse, kui Leatawate loomade ees.

Meeste kohta on teised ehk sellekohased wöimalused ole- 
mas, et Warane abielu enesepettuse Pääl pöhjeneb.

Aga isegi siis, kui armastus tösine ja hästi pöhjeudatud 
oli, töusewad ülemaltühendatud wastolude nöidusest weel luge- 
matad pöhjused ebakölaks, mida parandada ei saa.

Nii on loomusi, nii lihtsaid, et nad Päris lonkrud, nii 
mitmekesiduseta, päris ühekülgsed on, ka nii labaseid, et nad 
koguni üksluiselt töötawad. Need ep need ongi, kes harilikult 
ikka armastawad, täielise allaheitwa meelega. Aga kui nad 
naesterahwad on, siis maksab nende kohta Göthe söna, et: 
naesterahwa kohta on köigesuuremaks önnetuseks, kui ta ar- 
mastab, aga ise armas ei möista olla. Alles täieline julge 
olek annab neile loomudcle seda tasakaalu rahu, seda enese 
pääle usalduse wabameelt, mis „önne sisemist naeratust" ette- 
toob, nulle kaudu ka nemadki hilwitawaks saawad. Aga need 
loomud, mis köige rohkem önne wäärt oleksiwad, tulewad ena- 
miste alatistes hingemuutustes üles- ja allawoolawate tuju- 
inimestega kokku, kes iga tuule järele tantsiwad, aga ialgi sü
gawalt armastada ei jöua, ja sellepärast ka peagi seda liht- 
sust ja tösidust elu ja surma wastu, mis neid esiti oma was- 
talise loomuga äranöidils, enam wäljakannatada ei suuda.
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Niisugused inimesed on sagedaste luuletajad, kunstnikud, 
mötlejad, kes armastuse poolt alatisi ködistusi tahawad. Nende 
arust tähendab armastama „hvmmikul nute sönadega hunltel 
ülesärkama," ja nende armu saatustel on selle töttu niisugune 
ringjooksu kiirus, mida kuu käiguga marsi ümber wörrelda 
wöib. Nagu möne loomuse kohta esialgne kergemeelne ühine- 
mine eluaegseks kokkuköitmiseks wöib saada, mille töttu tund
muste sügawused kokku hoiawad, ei saa sedasugu loomudele 
- nende tundmuste Päälsikaudsuse töttu - rningit tösist kok- 
kusiduwust osaks.

Sagedaste on öieti need, kes oma hingehelewusi, oma 
ülisuuri tundmiisi köige peenemalt kirjeldatvad, ornas arrnas- 
Luse tegewustes wäiklased, enesearmastajad ja hoolimatalt kö- 
wasüdamlised on. Sest nende waimliste kultura jöuudude taga
wara kambri suurus määrab nende tuntawat ja rääkiwat ole
wust, kuna nende tundmata olewus tegewustes ja talituses 
otjustaudew on. Ja see wiimane „mina" seisab aastasadade 
taugusel nende kultura-minast tagapool! Kes aga könes kasin 
ja kare, ehk olemises kehw ja üksluine on, sellel wöib sagedaste 
ta sisemuses niisugune peensus olla, et La seda aimllt omas 
Legewuses nii ülesnüidata saab, nagu teised seda ainult söna- 
des teetvad. Aga meie ajal leidub silmapilllisi könelemiseks 
nii rohkesti, tegewusteks aga paraku öige harwalt — ja nii 
lähawad naesterahwad wiimastest mööda ejimeste jnurde. Kui 
mitugi naest ei ole hiljemine iseenese käest -- löuamehe tegusi 
nahes — küsinud: kuidas see ometi wöimalik oli, et ma nii- 
sugilst meest armastada wöisin? Kui mitugi ei ole waikiwa 
mehe tegcwusi tunda saades öhanud: kui kahstl, et ma teda 
ei möistnud armastada!

Aga ühel ehk teisel juhtel sai ta — wastikolude seaduse 
läbi — temaga ühendatud, ja tunneb selles ühenduses oma 
olewuse paremaid wöimalusi surewat ehk pödurateks jääwat!

Köige fagedamine eksiteele wiiwad pettepildid on need, 
mida need tegewused sünnitawad, mis armastuse möjul elule 
ärkawad. Sest need ei uäita mitte isikluse sisu ules. Nii- 
kaua, kni armastus oma önne Mast wöitleb, wöib ta hari- 
likku inimest millegiks körgemaks ürnber nuluta, kui ta muidu 
on, uiisamuti ka millegiks alatumaks. Kui wöitluse pö- 
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newus möödas on, saab selgeks, et armastus, iseüranis mehe- 
poolne armastus, seda wäärt ei olnud, milleks ta ennast esi- 
otsa näitas

See ei olnud mingi isikluse kaswamine, Waid ainult üle- 
jöuu ajamine, armastuse öhinal.

Aga see, kes teda armastanud oli, wahib omad silmad 
pürastpoole neid omadusi otsides pimedaks, mis ta ennemalt 
nii selgesti nügi!

Kes niisugusi ühel ehk Leisel möttel puudulisi armastanud 
on, öpiwad nende kaudu köigekallimalt ostetud inimese tund- 
mise töde tundma, töde, mille eest süda ennast nii kaua kui 
wöimalik on, ära Pöörab, et: kuigi meie ka möne inimese eest 
oma eneste werd ojana woolada laseme, sellega ei saa meie 
temale ainust tilkagi rikkamat ehk auusamat werd sisse pumbata, 
kui see, mis ta enese südamest läbi woolab!

Seda saladust on nii mönigi neist abieludest tilndma öp- 
pinud, kus kindlat söbrust, ustawat seltsimehe-meelt küllalt 
lerda oli, nii siis neid tundmusi, mida otsekohe kindlateks abi- 
nöuudeks armastuse eksituste wastu soowitatakse!

Sest kui sagedaste ei leidnud üks neist üksteise kaasas ja 
üksteise hääks töötawatest abikaasadest et nad teineteist ialgi 
waimlisesse tegewusesse ei pane, et hing kunagi teise sügawu- 
sesse ei ulata? Wäljaspool seiswad näewad, et nad üksteisele 
nii passiwad, nagu „käst kindasse." See ütelus on öige, sest 
kinnas on tühi ja otstarbeta, kui ta mitte käe ümber ei ole. 
Aga nagu käst kätte ei passi nad mitte! Ja sellepärast juhtub 
sagedaste, et üks ühel Päewal kirglikku igatsust hakkab tundma, 
üht teist kät leida, kes tugewalt ja waikselt temaga kokku 
passiks ja nii tema jöudu kahekordseks teeks; et hääl, mida olati 
tühjusesse wälja rättgiti — millele igakord truu wastukaja 
wastuseks oli — löpuks igatsuse käes tummaks jääb, ühe teise 
hääle poolt wastust oodates, mis sügawalt, tumedalt räägib, 
sönu, mida ta weel ialgi kuulnud ei ole!

Paljudest abieludest leitakse mehi, kes naese kohta nii kör- 
geid mötteid mötelnnd, nii Pühalikka unenägusi näinud, et nad 
tema tundmusi ainult oma hinge läbi ärawöita mötlesiwad, 
ja halwaks pidasiwad, temale midagi muud, kui oma köige- 
Paremat Pakkuda, oma isikluse köigerikkamat sisu. Aga nii- 
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sugune mees sai ehk naese, kes ainult rahakogumisest aru saab 
ja ainult libitsemist tahab. Kui nüüd mees oma hinge üli- 
rikkuse wälja laotab, ei aimagi naene, millal teise helewus 
köige körgemal seisab; tema arust ei wöi waiksus midagi rää- 
kida; tema ei suuda teise mötteid jagada; ta ei jöua raskelt 
arusaadawust ärakanda, ja saab ikka sagedamine teisele oma 
nukra möistmatausega ehk lahke kerglusega wastu tulema.

Oma raiutud kujudega on Norra kujuraiuja Gustav Vige- 
land iseäranis ühes kunsttöös mehe ja naese wahelmist kurb- 
mängu suurust möjnwalt silma ette toonud, mis oma lihtsuse 
poolest öudset tundmusi äratab: mees ja naene seisawad üks- 
teisel nii lähedal, et ühe öla teise omasse puutub. Aga nende 
palged ja waated on teisel teise külge pöördud: just kui winkli- 
möödu kaks liiget on nad oma alguspunktil koos, aga sihid, 
mis säält edasi lähawad, Piawad löpuks otsatumasse kaugu- 
sesse lahku minema!

Lahkuminek Hakkas ehk nende wahel wast siis Pääle, kui 
üks teise äraolekut tundis, kuna ta ise sääl juures oli. Ehk 
kui üks tundis kehad hingede wahel olewat, teine aga hinged 
kehade wahel. Ehk kui üks teise waimlise ehk tundmuslise 
ülijöuu all wabaduse puudust tundis. Ehk kui üks märkas, 
et ta ialgi oma sisemist olewust awalikuks teha ei wöi, ilma 
et see teise pääle tagasitörjuwalt ei möjuks. Nii wöiwad kaks 
ilmasüüta mimest üksteise elu ühises sängis ja ühisel laual 
löpmata igawaks ja üksikuks teha. Kumbki ei saa teiselt seda, 
mis ta sisemisel loomul tarwis on — ja mis üks annab, 
saab teise loomule ainult sunniks. Mitte ainukeselgi toonil 
ühe hinge sees ei ole teise hinge toonidega kokkuköla; mitte 
ainumaski liigutamine iwere sees ei jöua teise werd kihama 
panna. Pea on kannatamata mitmekesidused, pea kannata- 
mata sarnadused, mis piina sünnitawad; kumbki leiab teise 
juurest „neid woorusi, mida ta pölgab, aga mitte ainukestki 
wiga, mida ta armastab." Selle juures wöib täieline wäli- 
mine rahu walitseda, jah, koguni Leatawal möödul lugupida- 
minegi ja poolehoidmine. Et see arutu hulga abielude saatus 
on, ei Panda seda üleüldiselt tähelegi, sest et abielu edasi käib 
— kui mitte keegi kolmas ei tule! Ja nimelt selle kohta, kui 
kolmas ei tule, on Karl Larseni kaksikraamat „Miks sa näed
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Pindu?" ühe önnetuma abielu, millel wälimine ajalugu Puu- 
dub, tüüpusliseks kirjelduseks. Kumbki abikaasa jutustab oma 
elulugu, ja mölemad räägiwad tött, niipalju kui nad seda 
näewad. Kecgi ei tea teisest mingisugust alandawat joont; 
mölemad on tublid inimesed ilma kurjade himudeta, ainult 
teatawa tühja ruumiga. Kumbki seisab keskmisest liigist kör
gemal, nönda et nad igapäewase inimese naeruwääriliste jöle- 
dustega üksteisi ei waewa kumbki ei purusta elu loomueran- 
dite kirgede läbi. Sisemises olemises on neil ühesugused waated 
ja huwitused; wälimises on nad ühise ringkonna sees. Mingi- 
sugused juhtumised, mis sisemust häkitselt täieliselt awaks, ehk 
wälimust häkitselt ümbermuudaks, ei tule ette: köik käib hääde 
inimeste ümbruskonda, hääkskiidetud saatuste sekka.

Aga need inimesed, kes nooruses wastastikuse armastu- 
sega ja häü tahtmisega, seda alalhoida, kooselu algasiwad, lö- 
Petawad seda teadmisega, et nad kahes, üksteisest lahusseiswas 
ilmas elanud on.

Kiriku möiste järele wabastas ühe abikaasa abielu ko- 
huste täitmata jätmine teist abikaasat truuduse pidamise ko- 
hustusest. Tulewiku hingetäiuslisema waate järele saab sel 
kombel iseenesestki möista olema, et inimestel samasugune öi- 
gus on, abielu, mis waimlisel möttel puudulik on, äralöpe- 
tada. Ja niisama Palju wöimatusi wöib abielu waimliste 
nöuete täitmises ette tulla, kui inimesi on; järelikult ka nii
sama palju lahutuse Pöhjusi. Ei ole enam küllalt, et — 
Kierkegaardi üteluse järele — „üleüldist teoks teha" wöib, sest- 
saadik, kui inimesed arusaawad, et armastus ihulises kui ka 
hingelises möttes köigekörgemal möödul isikline on.

Eespool on ainult kindlaid tüüpuslisi önnetuid saatusi 
tähendatud. Hulk kurbe erasaatusi on siin päris tähelpane- 
mata jäetud. Niisama ka need lahutuse pöhjused, milles ainu- 
abielu jutlustajad tösist önnetust näewad: joomahaigus, keha- 
lik liigategemine jlie. Sest aatcilma harilikuks eluilmaks te- 
hes lepiwad nad järele, et niisugused asjad lahutamiseks tub
lid pöhjused olla. Piinasi, mida hing kannatab, wöidakse 
nende arusaamise järele Jumala abiga ärakanda, kuna tal, 
Paraku, weel kombeks ei ole, wahele astuda, kui — mees 
oma naest wemmeldab! Ja mida kauemine keegi hing kanna- 



240

tanud on, seda kindlamad on nemad, et ta ka edasi wöib 
kannatada.

Nemad ei näe ka seda, et üks olukord päältnäha — aga 
wöib ka olla, seestpidi — kaunis kena näib olema, kuni aasta- 
kümuete järele tund tuli, mis kellegi inimese hinge halasti 
kiskus, nii et see mönikord omas körguses, sagedamine omas 
terwes närususes, nähtawale tuli. Juhtils wiimane lugu, siis 
sai sellega see, mis enne wöimalik oli, sest silmapilgust saa- 
dik wöimataks.

Kunstnik wöib sekundide jooksul seda awaldada, mille jä
rele sönad wiletsalt ümber kobawad.

Niisugust suurepäralist awaldnst annab Agnes Sorma 
„Noora" wiimases etteastes. Esiti mehe järele suurte, metsi- 
kute, mittemidagi nägewate silmadega hiilades, poollahtise, 
mittemidagi awaldawa, peaaegu lolli suuga; siis täieliselt nä
gewate, laialt walwawate pilkudega, mis omast tumedusest pö 
lastuse sädemeid külwawad, kuna hnuled jälestuse käes wäri- 
sewad: löpuks silmadega, mis sissepoole waatawad, mustad ja 
surnud on, nagu hallikad pärast päikse loodet, hnuled tarre- 
tanud kurja saatuse külma käes, mida enam wöimalik muuta ei 
ole. Kes teda uii nüinud on, see teab köikumata kindlusega: 
nii on tuhanded naesed elutösiduses seisnud, nende silmapil- 
kude sees, mis mnutmatalt otsustawad kui surm. Äga nad 
ei ole äraminna wöinud - ja igal Pool elus nähtakse niisu- 
gusi lahkunuid naesi oma meeste körwal! Weel sagedamine 
üks hingetäiusline mees ehk naene niisuguse tubli abikaasa 
körwal, kes kodu jäänööltega täis täidab. Ühel päewal tor- 
mab aga see mees ehk naene minema, sest kodune öhk oli nii 
lämmastawaks läinud, et sääl enam hingata ei saanud. Üleül- 
dine arwamine kahetseb — tublit, mahajäetud abikaasat, kes 
teise oma külmusega minema ajas!

Et hing surma ja elu wahel ühe „kas -- ehk" ees seista 
wöib, sellega ei taheta kohe kokkuleppida. Hing on „waim, 
nägemata ja hukkaminemata olewus"! Et tema elutingi- 
mised niisama muutlised ja mitmekesised oleksiwad, nagu orga- 
nismuse omad, sellest ei taha see „aatemeel" aru saada: Ju- 
mala abiga wöib ju igaüks oma hinge äralunastada. Aga 
see abi on sellesuguses hädas niisama kindluseta, nagu mere- 
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hädaski — ja ka sellel puhul ei leita, nagu Nietsche ütleb, 
mitte hukkaläinute töotuse-tahwlid, Waid ainult ärapäästetute 
omasi templides.

H -t-

Kui üks mees ehk naene ennast lahutada laseb, et nude 
abielusse astuda, siis oldakse iseäraliselt ajawaimu tuimuse üle 
walutundmuses Pahane. Iah, üleüldse ei arwatagi wöima- 
likuks, et ka abielu oleks walu kaasa toonud. Isegi need, 
kes Waremine üht abielupaari üliwäga kokku arwasiwad pas
siwat, unustawad selle oma arwamise kohe ära — kui teine 
abikaasa on „üht kolmandat sinna wahele astuda lasknud"!

Ja siis ei unustada mitte üksnes endiseid arwamisi, Waid 
ka elutarkus lastakse meelest minna: et kui kaks abikaasat 
täiesti üks on, siis keegi kolmas ju ruumi ei leiagi puutüwi 
ja koore wahel. Wastasel korral tilleb kas warem ehk hiljem 
ikkagi kolmas sinna wahele. Mönikord on see wahele tuleja 
laps, teinekord eluülesanne, sagedaste uns tundmus — 
aga ikka tuleb midagi, sest et loodus tühja ruumi ei salli, 
köigerohkem wihkab ta seda abielus. Hinge ja ruumi awa- 
ruses ei saa keegi teise asupaika omale wötta, Waid ainult 
seda paika, mis teine tühjaks on jätnud ehk mida ta kinnipi- 
dada ei suutnud. Wimrasel juhtel on öige, seda kaudset saa
tust sinna juurde arwata, mis kirjanikkude poolt armuasjus 
südameta inimestele nende hoolimatause töttu osaks saada las
takse. Aga ka selles, kirjanduses ettetulewas piiritikkude edasi- 
nihutamises ou üks üleüldine öiguse kahtlus ette astunud.

Luuletus täidab köigetäielisema wabadusega oma kohut, 
armastuse saladusi uurides, millede järele hingest ja meeli 
külgitömmatakse ja äralükatakse, mida waliku suguluse seadus 
määrab, kes ikka südimine selle suguluse olemist ülesleida Püüab, 
et armu jöuudusi körgema edu Poole juhatada. Kirjandus on 
nende ülesleidjate seast köige tähtsam. Ja sellest pöhjusest on 
küllalt, temale täielist wabaduse eesöigust anda, ilma milleta 
ta üleüldse seda ei saa olla, milleks Brandes armastuse luu- 
leid on nimetanud: mingi aja tundeelu tugewnse ja soojuse 
köigepeenemaks möödupuuks.

16
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Et kirjandus sagedaste niisuguseks wäeks saab, mille kaudu 
armuwallas rahutus töuseb, on selge. Ja nii töötab ta ikka 
mingisugusel möödul önnetuse kaasas, mis luulekujutuste ehk 
möistuse libitsuse höhjal töuseb, ja mille käest kindel ja wal- 
minnd isiklus ärapääseb. Nörgad ja ärawöidetawad on aga 
need, kes omas armastuses ehk omas usus seda sihti omaks 
wötawad, mis neile ühe teise töukamine annab.

Ka armu pallimängu — mis Leatawates ringkondades abi- 
eülsi asutab ehk rikub — edendab suweöhk ja laiskus. Kuid 
igal aastaajal Leidub mehi ja naesi, kellele iga asi palliks saab, 
mis nende luulekujutust ehk edewust liikuma paneb. Mingi 
iseteadwus ei ole öiguslisem, kui oma tahtmise jöudu ja oma 
enese auu isikluse sedasorti tarwitamisele takistuseks ette panna. 
Mis mängule ajab, see ei ole tundmustegi wöim. Ei, see 
mäng on hingelise waesuse ainukene ülesleidus, armu hari- 
matause tundemürk. Ainult Peenemate tundmustega inimene 
Wöib igas eluwallas eluiln üle röömustada, mille abinöuusi 
tal enesel ei ole. Alles wahastel inimestel on niisugust kul- 
turat, nagu Athena linna kerjusel oli, kes Alkibiadest tänas, 
et see olla temale kalliskiwisi kinkinud — mida Alkibiades mui- 
dugi enese ehteks kandis ja kellelegi ära ei andnud - - aga mida 
nähes kerjus wabalt wöis röömu tunda! Jnimeste kui ka 
asjade kohta niisugust, köigest omandamise ihaldamisest wabas- 
tatud, röömsat meelt kättesaada, see on peenema kultura ilu- 
sam öis.

Kuid uuema-aja wigaste erkude töttu tekkib armastusesse 
warguse-haigus. Inimesed warastawad teisi inimesi kord se- 
dasama seltsi haiguse tujus, nagu see on, mis Parisi daamesi 
moodikaupluste uuemoeliste uudiste warasteks sunnib; kord sel- 
lesama tooruse järeldusel, mis last laseb köiki lillesi ära pu- 
rustada, mis aga silma puutuwad; kord sellesama himu töttu, 
mis kogujat kihutab, ikka uusi numbrisi endise summa juurde 
lisama.

Kui inimeste wastu üleüldiselt tundmuste poolest niikau- 
gele on jöutud, nagu kunsti armastaja — kuid mitte kunst- 
asjade koguja - kunsti wastu on, siis ei saa köigejuurem röö- 
mude rööm - rööm inimeste läbi inimestele — mitte nii sa
gedaste armu eksituste läbi ürarikutud. Kerglase meeleolu 
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juures oma isikluse wabaduse pääle tuetada, on selle möiste 
niisama suur kurjaste pruukimine, nagu selle wabaduse nimel 
tormi ajal merc pääle purjepaadiga löbusöidu ettewötmine!

Isikluse wabadus ajab suurele julgustükile, suurt elusisu 
kätte wöitlema. Aga mitte selleks, et hädaohtudesse tormata, 
kus enese ja teiste elu ühe tühise asja pärast mängu pääle 
pannakse. Waid olukordade sisse tahetakse jöuda, kus mitte 
ühte sajandikkugi oma sisemisest „minast" kaalu pääle ei tu- 
leks panna. See tähendab: oma isikülst ei näidata mitte üles, 
Waid raisatakse ära. Sest köik tegewused, mis alamad on kui 
meie, alandawad meie isiklust.

Häwitawaks wöib ka saada, talitusi täita tahta, mis suu- 
remad ja tugewamad on, kui meie ist. Kes iseäralisesse saa- 
tusesse julgeb tungida, sel Piab, nagu näituseks magede otsa 
ronijal, Ulikötva jöud ja sellest töusuud kindluse julgus olema. 
Sest muidu saab julgustükk ainillt siis kordaminema, kui köik 
ettearwamise järele lähab. Ettenägemata äparduse ajal on 
aga ilma tagawara jöuududeta ettewötja kadiinud. Ja sellepä- 
rast on üleüldisel arwamisel öigus, kui ta kordaläinud julgus- 
tükki ülistab, seda aga, mis nurja lttinud, koguni hukka wöistab.

Sllurem osa inimesi ei saa oma ettewötete tagajärgedest 
mitte jagu. Nagu sadulast mahakukkunuid ratsasöitjaid wea- 
wad neid koguni wastupidises seisukorras, llli ta enesele 
oma Legewust algul ettearwauud oli. Nii on mönigi armu- 
Paar, kes endised sidemed katki kiskus, manitsewaks näituseks 
saanud, kuidas mötlemata tegu mitte eluülendawaid, Waid elu- 
häwitawaid järeldusi toob.

Hukkasaamine wöib ka elu körgem punkt olla. Aga nap- 
pusesse jäämine on ikka allawajumine. Köigist Poolikutest as- 
jadest selles elus on Poolik plaan iseäraliseks saatuseks köige 
wiletsam.

Sellepärast, kui uus tundmus inimese Ule wöimust 
wötab, kes omas saatuses peremees ei ole, on möistlik, seda 
tnndmust niisama rohkesti kalmatada lasta, nagu luike An- 
derseni muinasjutus —- kuni ta luigeloomus awalikuks saab!

Ja sinna juurde tuleb weel, et wähadel inimestel, kes 
noorusest juba wäljas on, julgust ehk jöudu niisugusteks uu- 
teks juhtumise-saatusteks on, mis tösist eluülendust tahenda- 

16*
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wad. Suurem Hulk paneb Parcma meelega oma isikluse oma 
ülesande pandiks, kannab oma saatust auuwäürilise kannatu- 
sega ja Püüab sellest paremat kättesaada. Ja tösi on, ehk 
kül sagedaste selle wastu waieldakse, et terwes ilmas suurem 
Hulk inimesi uii teeb ja ikka nönda tegema saab!

Need, kes seda seaduse keelu möjuks arwawad, et mees 
naest mitte maha ei jäta, unustawad ära, kui suurel möödul 
hiugelised möjud lahutust kergeks on teiuud, köikidest keeludest 
hoolimata. Meie ajal leidub weel harwalt niisugust körgi- 
meelset meest ehk naest, kes oma abikaasat wägisi kinni piaks, 
kui ta mitte selles kindel ei wöi olla, et selle lahutuse läbi, 
milleks ta luba andis, lahkilja kindla hukatuse sisse ei läha. 
Harilikult tarwitawad ainult sarwilised ja madala möttega 
mehed oma öigust lahutuse takistamiseks. Kuigi see öigus ära 
kaotatakse, ega siis ometi need möjud kaduma ei läha, mis 
nüüdki abikaasasi koos hoiawad, ehk nad kül sagedamatel kor
dadel lahti wöiksiwad saada, kui nad aga seda ist soowiksiwad?!

Kes endid kergemeelselt lahutaksiwad, kui neile lahutuse 
wöimalus kergemaks saaks tehtud, oleksiwad need inimesed, kes 
nüüdse keelu ajalgi üksteist salaja Petawad. Tösistele on la- 
hutus ikka tösine. Enne kui inimene tundmilstega ja sönadega 
teisele, kes teda armastanud on, ehk weel armastab, haiget 
hakkab tegema, on ta ise löpmata Palju kannatanud. Tänu- 
tuudmus suure armastuse eest on sagedaste mönes wabas ühen- 
duses Palju tugewamalt kokkusiduuud, kui seadus seda teha oleks 
wöiuud. Iah, örna südametunnistusega inimesel on need si- 
demed, mis wabas ühinemises köidawad, palju tugewamad kui 
seaduslised, sest et ta esimesel juhtel iseenese ja teise isikluse 
otsustawat walikut paremine on kättesaanud, kui siis, kui ta 
seaduse ja seisuse nöudmise järele oleks teinud.

Kuigi mingid öruad tunded siin oma tagasihoidwat wäge 
ei awalda, siis piawad ometi paljudki inimesed paremaks, Pa- 
rem wigaste laewade kombel sellesama ranna äürde jäüda, kui 
et igaüks ise Poole uute tundmata saatustele wastu tormaks.

Juimese loomu Peetakse liig lihtsaks ja wastupidawaks, 
kui arwatakse, et ühe tatst järele teine tuleks, niipea kui la
hutuse wöimalus waba oleks. Mitte seadus, Waid elu ise töm- 
bab siin Piirid ette, milledest üle ei saa. Sügawamatele loo- 
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mudele, kes endid ühest ühendusest lahti on kiskunud, on sa
gedaste selle töttu nii suur walu osaks faanud, et nende elu 
wärwid igawesti kahwatuks jääwad.

-k:

Emakohustest wabastamise küsimuse arutamises sai see 
pääsetee Lagasilükatud, kus armastusele sellega wabadust tahe- 
takse muretseda, et lapsed riigi hooleks kaswatada jäetakse. 
Wanemate maja wäärtus ja tähendus sai selle juures nii wal- 
jult kui wöimalik töendatud.

Siin on aga koht, selle arwamise ühekülgsust näidata, et 
tähtsamat ei ollagi, kui et wanemad oma laste pärast kokku 
jääksiwad — kuna Pöhjusliselt ikka selle pääle piaks tuldama, 
kuidas wanemad kokku jääwad ja milleks nad ise selle 
kokkujäämise töttu saawad.

Mida alandawam kooselll nende isiklusele on, seda wähem 
tähendust on tat laste kaswatamise kohta.

Ainult see, kes abielus otsekohe Jumalast seatud elukorda 
näeb, jumaliku möistuse teokstegemise wormi wöib uskuda, et 
sarnases korralduses häädus inimlikka Puudusi üleskaaluma 
piab. Need, kes arwawad, et abielusse kokkujäämme ikka ter- 
wist ja kölblust edendab, piawad ka selgeks tegema, et hinge- 
liselt langenud abikaasade nüridad abielu kombed puhasteks 
hallikateks uute olewuste sünnitamifeks on; et nende wastas- 
tikuste tülide möjul laste önn paremine kosub, kui ainult ühe- 
poolse rahuliku kaswatamise all; et ühe wanema uue abielu 
önn laste kohta kardetawam on, kui mölemate önnetus endises 
abielus.

Elu-usu tunnistajate meelest saab laste küsimus iga uue 
lahutuse juures uus olema. Selleski asjas Piab tingiwa otsuse 
juurde jölllama ja malelaua-kölblust oma ühemööduliste mus- 
tade ja walgete ruutudega körwale jätma. Lahutamise häda- 
ohu suurust laste kohta määrawad selle eel-läinud ja järel- 
tulewad olud. Kes oma abielu löpetauud on, kuna ta kind- 
laste teab, et lapsed selleläbi kahju saawad, see teeb Pattu, 
mille kannul tingimata kahetsus käib. Kes aga rahulise sü- 
damega „patustab," on oma laste hää käekäign kaalu Pääle 
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pannud. See südamerahu ei ole aga murcta elu ja ei keela 
mitte, et tegija oma teo tagajärgede all ei kaunataks, kuigi ta 
ei kahetse. Enamatel juhtedel, kus lapsi ou, piaks kül isik- 
liste öiguste nöndnusel siis wähem walu kannatada olcma, 
kui weel wiimase wöimaluseni kooselu allesjüämist katsutakse 
alalhoida, et lastete isa ja ema warju all wöimalik oleks kas- 
wada, ja et kooselule oma laste pärast söbralikumaid ja auu- 
wäärilisemaid wormisi püütakse anda.

Endiste aegade inimesed paikasiwad kuni löpmatauseni. 
Nüüdne waimliselt kosunud rahwapölw ei ole enam rahul, 
kui murdunud murdunuks Mb. Sest pääle nende juhtede, 
kus wälised arusaamataused ehk hiline edu murdmise pöhjuseks 
oliwad, jääwad kokkupaigatud abielud, kui ka kokkupaigatud 
kihlused, harwalt ühte. Sagedaste oliwad sügawad loomu- 
sunnid, mis murdumist sünnitasiwad, ja waremalt ehk hilje- 
malt maksetakse murdunud osade wägiwaldse kokkusurumise 
eest kätte.

Nii tuleb ette, et isegi iseäraline loomus omast koormast 
ei hooli. Ja siis ei ole lapsed mitte oma wanemate koos- 
clamise, Waid nende koossuremise tunnistajateks.

Ei usuöpetus ega seadus, ei seltskond ega perekond ei 
wöi otsust anda, mis abielu ühes inimeses surmab ehk mis 
inimene temas Päästa jöuab Ainult ta ise teab ühte ja aimab 
teist. Ainult ta ise wöib määrata, kas ta oma elusolemisega 
nii kaugel on, et ta täis elu lastes edasi elab; kas ta e'oasi- 
pcetud abielu kannataniisi nii kanda suudab, et see jöuukosu- 
tuseks temale, enesele, kui ka lastele tuleb. Ema jöuab seda 
sagedamine kui isa, aga mingil juhtel ei ole möötusi ega kaa- 
lusi, mille järele Leised otsustada wöiksiwad, kunas kaimaülste 
liigmööt kätteiöudnud on. Iah, päris kannatrsti ei olegi: on 
ainult kannatawad olewused, kes kannatusi igakord oma hinge 
kuju järele ümbermuudawad.

Üks on aga kindel: et see kannatus kellelegi teisele roh- 
kemal möödul tundmata ei ole, kui just kannatuse sünnitajale 
enesele. Sellepärast oleks ülekohus, neid praegunimetatud 
möötusi ja kaalusi ühe abikaasa otsustada jätta. Teadmine, 
et lahutust tagasilükata wöidakse, toob hoolimataust teise nuk- 
ruse wastu, mis mitte ette ei oleks tulnud, kui hoolt tarwis 
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oleks olnud, et Leist tagasi hoida. Ja need hoolitfemised on 
iseäranis tähtsad kooselu algul, kus suurem osa noori abielu- 
paartsi suuremaid ja wähemaid kokkusündsuse küsimusi otsus- 
tawad. Esimesel emakssaamisel on sagedaste korrawastalised 
hingeolud kaasas, mis ülirutulisele arwamisele ajawad, et 
kölbuslist kokkusündsust ei olla. Waba lahutuse wastased ar- 
wawad, et nimelt nende aastade sees ettemötlematad lahutused 
ette wöiksiwad tulla. Kuid selle Pääle nad ei mötle, et nüüd 
mees ja naene omas omanduse öiguse tundmises ohjad nii lonti 
lasewad, et seda selajal Müs mötlemata oleks teha, kui see 
julge olek puuduks. Noored abielupaarid hoiawad siis ikkagi 
kokku - aga nad ei riku ka önne peenemaid wöimalusi ära. 
Et wastastikust ettewaatust tingimata tarwis, see saaks kokku- 
pörkamiste juures palju sügawamal wiisil lepitajaks olema, 
kui nüüd teadmine, et ega lahti ikka ei saa! Kui siis lapsed 
tulewad, siis on — pääle südameta loomude - kartus asjata, 
et kannataja omad jöuud liig wara otsas arwab olewat. 
Üksteise päralt olemise tundmus, mis lapsed oma wanemate 
wahel elule äratawad, kui nad neid mölemaid kalliks Piawad 
ja armastawad, on sagedaste kustumata. Rohkematel kordadel 
on ta nii tugew, et tast tösine side saab, ilma milleta weel 
kakskorda waljematel seadustel wöimu ei oleks, kahte wastalist 
olewust kokkusiduda.

Armastuse walimist tähelpannes tähendasime märkide 
Pääle, mis kuulutawad, et tundmus järeltulewa sugu kohta 
— mis juba muistsest ajast saadik meest ja naest ühise kolde 
ümber ühendanud, nende körwale oma altari ülesseadnud ja 
mölemate ümber kindluse müürid ehitanud — oma eduteed 
edasi lähab. Laste öigustest arusaamine on suurepäraliselt 
kaswanud, nii ka armastuse öiguse äratundmine. Ja elumere 
mässawama, kardetawama tormamise wastu jääb ikkagi tund
mus järeltulejnte kohta seltskonna kaitsja müürina seisma, 
kuigi uuel kujul, et nut wastupaneku jöudu paremine kätte saada.

Aga lahutuse wastased mötlewad selle wastu, et önne- 
tuudmus laste kohta wonematel, iseäranis isal, juba nii nör- 
gaks on jäänud, et suurem Hulk isasi endid igast wastutusest 
wabastaks, kui aga wöiks!
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Kui lugu nii on, siis on seltskond selles ise süüdlane. 
Ta ei salli neid suguolnsi, mis suguelu ülesandega otsekohe- 
ses ühenduses on: ta wabastab ka meest seadnsewastaselt saa- 
dud laste eest wastutamisest ja kaswatab sel kombel meeste 
seas alamate loomade seisukohta. Järeltulewa sugn kohta 
olewad loomusunnid, mis elajate juures kindlaks on jttänud, 
ei jöua oma täielise tugewuseni jöuda, enne kui mees iga elu 
eest wastutajaks ei ole tehtud, mida ta loonud on. Sel sil- 
mapilgul, kui seltskond kindlaks on teinud, et kahe inimese 
wanemateks saamine kohustawaks ajajärguks sugudeühendami- 
seks on, hakkab ka elu ise aegamööda seda tundmust köwemaks 
kaswatama, ja mees hakkab neid röömuhallikaid omaks tegema 
ja hoidma, millede koorem tal mnidugi kanda on. Isegi siis, 
kui meestes isatundmused ainult pikkamisi ärkawad — ja üks 
osa uueaja isasi waba lahutuse luba ka töesti selleks tarwi- 
taksiwad, et naest ja last kergemeelselt maha jätta — siis lei- 
dub emasi, kes oma lapsi mitte nii kergemeelselt nraha ci jäta: 
kes nüüdki sügawamat önnetust kannawad ehk endid suure- 
mast armuönnest ilma jätawad, et aga nende junrde jääda, 
sest — kui nad endid neist lahti kisnksiwad — päris lahti 
jääda nad neist ometi ei suuda. Kni seadus igale emale seda öi- 
gust annab, mis nüüd ainult abieluta emal on, aga köikidele 
isadele need kohused Pääle paneb, mis nüüd ainult abielulis- 
tel isadel kanda on — küllap siis kastel oma isade kohta uue- 
maid ja kattimaid wäärtusi oleks! Kui ta ainult sellegi möju 
kätte saab, mis lugupidamise töttu, mis naesel ta isaomadnste 
wastu on, saada wöib! kui tema täheildns laste elu kohta 
isiklisest jöuukosutamisest, aga mitte seaduslisest wöimuawal- 
dusest, tuleb, siis lähab isaolu üliwäga kaunimaks. Ja sel
lega ühes kaswab ka örnns, selle ümberlükkamata seaduse Pöh- 
jal: et inimene seda rohkem armastab, mida rohkem ta annab.

Kui emawalitsus ühel unel, terwe edu läbi Peenendatnd 
kujul perekonna löpupunktiks saab — nagu ta mitmete arwa- 
mise järele algnpunkt oli — siis täheudaks see, et isa wöimu 
tema isatunde wäärtns ja soojus määraks. Nüüd on weel 
Palju isasi oma laste elus ainult körwaliseks asjuks jäännd.

Edespidigi wöiks kindlaks jääda, et waba lahutus seda 
hääd teeb, et suur Hulk naest, kellede mehed midagi wäärt 
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ei ole, laste ülespidamise hääks wöiksiwad töötada, kuna nad 
nüüd nende isade wiina tarwis teenima piawad; et suur Hulk 
cmasi, kes laste töttu sunnitud on köigesügawamat alandust 
kandma, endid wabastada wöiksiwad — ja mölematel juhtedel 
oleks see lastele kasuks. Niisugusest isast, kes waba lahutuse 
wöimaluses kergesti omast perekonnast lahti saab, wöiks sar- 
nasel korral ka kergemine ilma olla!

Rohkematel juhtedel, kus iseloomude ja arwamiste lahku- 
minekud wanematele abielulahutuse pöhjuseks oliwad, on ka 
lastel lahutuse järeldusel Parem. Kumbki abikaasa wöib ise 
eneses tubli inimene olla. Kui nad endid oma lahkmeele töttu 
lahutawad, jäab neil tundmus järele, et nad lastele wölgu 
on jäänud. See kihutab neid oma süüdi hääks tegema, ja 
lapsed saawad kumbagilt poolt nüüd palju rohkem, kui wane
mad koos elasiwad, lapsed aga nende tülisi päält kuulasiwad 
ja nende loomusi ainult pahupidisest küljest nägiwad. Lapsed 
on piinast wabastatud, wanemate wahel tillipöhjusteks olla; 
ühe ehk teise Poole hoida; kahesuguse tahtmise wahel siia ja 
sinna töugatud olla; armukadeduse püüdmise wahel, neid omale 
wöita. Osalt Pääsewad nad kahe, üksteisele waenulise waate 
järele kaswatamise hädaohust, kus üks lastelt neid arwamisi 
Püüab „wäljaööruda," mis teine neile sissepressib!

Köigcl sellel Pole lahutuse waenlaste meelest mingit wäär- 
tust. Pääasi on, et aga wanemad kokku jääksiwad, olgu see 
ohk, kus lapsed üleskaswawad, kui tahes piksene ja udune!

Sel waatel on niisama wäha selget arusaamist kui nen- 
degi waatel, kes sellest silmapilgust saadik, kui armastus otsa 
on saanud, kohe lahutust nöuawad. Kokkujäämine wöib tea- 
tawatel kordadel lastele röömsanmt ja puhtamat lapsepölwe 
walmistada, kui olukorrad pärast lahutust. Ja sellepärast on 
öigusega selle pääle täheudatud, et kokkusündmataust wanemate 
wahel ühelt poolt mehe, teiselt poolt naese olewuse wäärtus 
üleskaaluda wöib, mis — kuigi nad koos ei talita — siiski 
hästi üksteise körwal talitada wöiwad; nii et lapsed, kes ko- 
duse hää kokkuköla puudusel waremine hakkawad järelemötlema 
ja iseenestele üht seisukohta walima, sagedaste tublimateks ise- 
loomudeks saawad, kui need, kes önnelikkudes perekondades 
üles kaswawad.
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Kuna ühelt poolt lapsi, kellede wanemad lahku läinud, 
kahetsema kuuldakse, et neil Pikemat kannatust ei olnud kokku 
jääda, kuuldakse teiselt poolt lapsi, kes önuetumates kodustes 
oludes üleskaswasiwad, kaebama, et wanemad oma abielu edasi 
elasiwad. Oleks sellele löpp tehtud, siis oleksiwad nad wähe- 
malt ühegi rahulise kodu omale saanud, wöib ka olla, et kaks, 
kuna neil nüüd ühtegi ei olnud.

Aga igaüks teab üksinda, kuidas ta selle all kannatanud 
on, mis sündinud; seda aga mitte, mis tal teistel oludel kan- 
natada oleks tulnud. Sellepärast ei tohi laste arwamist ühel 
ega teisel korral mööduandwaks Pidada, kui pöhjusseadust tu
leb kokku seadida.

Tahtsam on aga juba see elutarkus, mida nende laste 
scisukorra üle tuntakse, kes oma isa surma läbi kaotanud on.

Kana lesk mees harilikult jülle abielusse astub, kui lap
sed wäikesed on, jääb sellewastu lesk naene kosimata. Klü 
aga meeste tubliduse arwustikku wöiks kokkuseada, siis saaksi- 
wad selles kül wististe lesknaeste pojad teisi üleskaalluna!

Lahutus saadab lapsi sagedaste ema wastu niisugust sei- 
sukohta wötma, milles armutaiusline hool ja wastutusetunne 
äset on. Aga kuna seltskond sönalausumata selle „kareda ära- 
jüümatause" ees kummardab, et üksaimllene söjalahing palju 
enam lapsi isataks teeb, kui lahutused ühe terwe eluia jook- 
sul — ja siis rahuliste emade sündsuse hooleks jätab, oma Poegi 
üksinda häädeks riigikodanikkudeks teha — hirmub ta sellesama 
kareda ärajäämatause eest tagasi, kui tingimiseks on, üht elu- 
sat isa eluaegse önnetuse käest Päästa!

Köigesuuremaks önnetuseks lahutuse juures on lastele see, 
et neid sagedaste isa ja ema wahel ärajaotatakse, misläbi nad 
suuremalt osalt röömuandwast ödede ja wendade kooselust ilma 
jääwad. Järgmine suur önnetus ei ole mitte see, et isa ja 
ema enam ühisc katuse all ei ela, Waid et nad enam kokku ei 
puutu. Seda önnetust wöiks sagedaste körwale pöörata, kui 
sugulased ja söbrad oma hässitamisi, et lahutatud abikaasad 
üksteist pölgama ja igal teel waewamn Piaksiwad, järele jätak- 
siwad. Kui arnsaadakse, kui möistlik see on, kui kaks inimest, 
kellel wöimalik on, söbradena lahkuda ja jülle niisugustena 
kokku tulla, ka seda Löesti teewad; kui ühe abikaasa kokkusaa
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mine lastega mingit halba möjn teise kahjuks ei too, siis ei 
oleks lastel ka tarwis, pärast wanemate lahutust omast olu- 
lisest seisukorrast wanemate wastu wälja astuda. Nüüd aga 
on nad sellewastu sagedaste waenuliste wanemate wahel ära 
jaotatud, üksteisest lahutatud, ja — ilma ühiste mälestusteta 
ja leiste siduwate sidemeteta -- üksteise wastu Pikkamisi wöö- 
raks tehtud. Selkombel kaotawad lapsed lahutuse läbi nii 
palju, et wanemad enamatel kordadel midagi niisugust kastl 
kätte ei jöua saada, mis laste kahju üles wöiks kaaluda; ja 
sellepärast piawad nad ennemiue kooselu koormat kandma, kui 
lastele lahutuse koormat pääle panema.

Ka lahutuse asjus piab protestantismuse suur pöhjus- 
möte isikluse walimise wabaduse seadusliseks tunnistamise läbi 
awalikuks tulema. Sest ühtegi juhtumist ei saa üleüldiselt 
otsustada, sest et öigust ja ülekohut ka siin ainult iga süda- 
metunnistuse enese järelekatsnmise läbi leida wöib.

Sagedaste Pani, suure! otsustawal silmapilgul, üks laps 
selle tee eest kinni, mis kodu uksest wälja wiis. Aga sellegi 
pärast ei saanud kodu kapsele soojemaks ega walgamaks.

Eelminewas kirjelduses on laste seisukorda fellest waate- 
Punktist tähele Pandud, kui wanemate lahutuse pöhjuseks nende 
kokkuiüudmataus oli. Kui aga sellewastu lahutuse pöhjuseks 
kumbki abikaasa uus armutuune oli, siis piab see isa ehk ema, 
kumba poolt lahutus tuli, walmis olema, ükskord, kui lapsed 
juba arusaada möistawad, oma teo öiglusest laste ees aru 
audma, see on, et ta näidata wöib, et ulls armastus tema 
isiklust rikkamaks ja suuremaks on teinud. Lastel on täis 
öigus nöuda, et wanemad neid oma hukkamineku ohwriteks ei 
tohiks teha. Jgal juhtel saawad nad aga niisugusteks kohtu- 
möistjateks wanemate üle, keda altkäe pistmisega ära osta 
ei saa.

Aga et üks inimeue juba mitmele kapsele elu on andnud, 
ei auua neile lastele weel mitte öigust nöuda, et isa ehk ema 
neile selle armastuse äraohwerdaks, mis neid endid ja nende 
kaudu inimese sugu suuremaks teha wöib, kellele nad, wöib 
olla, weel tublimaid lapsi ehk weel tublimaid töösi kingiwad, 
kui nad waremine wöinud on. Atölligi naene sünnitas oma 
mehele lapsi, ilma et ta oma enese last näinud oleks; mü- 
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nigi mees andis seltskonnale oma wirkust, ialgi aga oma täie- 
list tööd, — kuni suur armastus ta sisemist igatsust täitis, 
ja laps, täieline töö, mis nii loodud oli, sai ainukeseks asjaks, 
mis ta tegewusest inimesesugule tulu töi.

Seltskonna nöudmine, et üks önnewöimalustest säraw isa 
ehk ema seda oma laste pärast ohwerdama piaks, ei tule siis 
mitte enam nii sagedaste ette, kni eln wäärtuse tundmus kö- 
wcnenud, ja wanemate lohnst, oma laste hääks elada, ikka 
enam selkombel seletatakse, et nad Päris täis elu jääma pia- 
Wad, uuenduste jöuududega ehitatud. Teiselt poolt Piaks prae- 
gnsel wanemate nueltsündimisel sagedaste järelduseks olema, et 
nad oma lastega nii rikkalikult koos elaksiwad, et keltegil mund 
uuendust tarwis ei oleks, kui seda, mis köiki osasi köige roh
kem önnestab: et wanemad oma „teist kewadet" oma laste 
esimeses maitsewad!

On aga wanemate pikendatud nooruse tagajärjeks, et isa 
ja ema oma elu ümberkujutawad, siis Piawad lapsed kanna- 
tama, kuni nad möista jöuawad, et nad sügawamal möttel 
selle all kannatanud ei olekski. Mönikord on uns abikaasa 
rikkalikumat möjn laste kohta awaldanud, kui nende päris isa 
ehk ema, nagu see ka sagedaste wöörasema ehk wöörasisa ajal 
ettetulla wöib. Nüüd aga rikub seda wöimalnst üleüldine ar- 
wamine, mis lapsi hässitab neid wihkama, keda nad ehk ise- 
enesest armastama oleksiwad hakkannd.

Suureks kaswanud laste omakasuline nöudmine, et wa
nemad nendes ja nendega oma elu körgema punktile oleksiwad 
jöudma Pidanud, isikliselt iseennast äraunustades, on niisama 
wali kui ülekohiunegi; on ju hingest, kes wiljakandmise töttu 
öitest ilma ei jüe, Waid ühel ajal wilja ja ka uusi öisi kan- 
nawad. Lapsed saawad ühes elnga ka öiguse, neid tingimisi 
nöuda, mis neid täiesti elukölbuliseks teeks, mitte wähem, 
aga ka nritte enam. Mis wanemad pääle selle omast elusisust 
ohwerdada tahawad, piab waba heldus olema, aga mitte 
kohustus.

Kui nii suure armastuse eesöigus laste eesöigusest ette- 
poole jöuab, siis töuseb muidugi ka küsimine üles, kuidas seda 
armastust eelminewast lahutada wöibi'
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Eksimine abielus, kus lapsi on, weel waewalt wöi
malik. Sest takistused, mida inimestel niisugustel kordadel 
ärawöita tulewad, on nii suured, et ainult suur armastus neid 
ärawöidab, kui wanemad niisugused on, et neil üleüldse laste 
kohta tösist tähendust on.

Just selle töttu, et ta köikidest Lakistustest hoolimata 
tekkib, annab saatust-määraw suur armastus oma iseloomu 
tunda ja saab nii selleks, mida „patuseks" nimetatakse. Kui 
selle tunde wöimu alla sattunud inimesed ka ilmamere laiused 
kohustused enestele takistuseks wahele wötaksiwad, löpuks saak- 
siwad nad siiski näha, et see köik asjata oli.

Kui inimesed hinge seaduste tundmistes sügawamale tun- 
giwad, saawad nad, nagu Carpenter ütleb, leidma, et ka tulld- 
muste ilmas oma täheteadus on; et sääl igaweste seaduste 
järele walitsewa walimise suguluse läbi, kokkusündsused, meel- 
diwused ja wastumeelsused töusewad, mis köiki ilmakehasi öige 
seisukoha pääle üksteise wastu seadwad, et järjelikult armas
tuse tee niisama kindel on, nagu ühe tähegi oma, ja ennast 
mingisuguse seaduse läbi, mis wäljaspool ta enese seadust töö- 
tab, määrata ei läse.

Ja kahtlemata saab ka selles wallas ükskord pikksilm 
ülesleitama, mis lühikese waatusega inimestele löpuks kinnis- 
tähti, planetist ja kometisi armu ilmaruumis ilmutab ja näitab, 
et nende teekond ühe körgema seaduse järele käib, kui „toore 
ihalduse" seadus! ,

Enne täheteaduslise kindlustuseni jöudes Piab aga wöi- 
dus-arwustuslisega rahul oldama.

Suurel armastusel on, nagu suurel kunstnikulgi, oma 
kujutuse-wiis. Missugust asja see ka ei tee, missugust mater- 
jali ta ka ei tarwita, siiski annab ta ikkagi kül linase riidele 
kui ka marmorile, paberile kui ka metallile oma küe tunde- 
märgi, ja seda tuntakse wähemategi asjade järele ära, mida 
ta worminud on. Nii on igal ajal ja maal, igas seltskonna- 
liigis ja wanaduses armastus üks ja seesama; tema tunde- 
märkisi ei saa maha salata, kui ta saatus, mis ta loob, ehk 
isikud, keda ta wormib, ühel juhtel tähtsamad on, kui Leisel.

Turgenjew, kes minewa aastasaja suurte proosa- ehk liht- 
köne luuletajate seast armuwalda köige paremine tundis, teadis 
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ka, et „armastus, mille ilmumiseks iseäralist pöhja ei ole, köige 
tugewam ja kestwam on." Umbes paar aastafada enne teda 
oli üks hingerikas naesterahwas, madam Lambert, sedasama 
ütelnud. Ja terna arwamise poolt oli ka selleaegue köigesuu- 
rem hingeteadlane Pascal: ka tema on selles kindel, et mitte 
ei küsita, kas armastama piab, Waid seda tuunukse.

Aga see tugew tunne, mis terwe sisemise elu kohewili 
puistab ja terwele olewusele ühes teises olewuses rahu annab, 
see tunne wötab inimese oma wöimu alla, ilma küsimata, kas 
ta siotud ehk waba on! Kes tugewaste ja knllalt täieliselt tun- 
neb, sel Pole kunagi tarwis järele uurida, mis ta tunneb: ai
nult nörk tundmus lühab iseenesestki küsitawaks. Ja kes kullalt 
tugewaste tunneb, see ei küsi ialgi, kas tat öigust on tunda. 
Ta suureueb nii oma armastuse läbi, et ta tunneb terwe inim 
suse elu suuremaks minewat. Ainult wäikseid, poolikuid kir- 
gesi tunileb siotud inimene täie öigllsega „Patused" olewat. 
Selle jaoks aga, kes suurt tundmust kuriteoliseks jampsimiseks, 
häbita omakasu-jahiks, elajaliseks kiimaluseks nimetaks, on ar- 
mastawal inimesel ainult kaastundlik naeratus wastuseks. Ta 
tealu et ta siis Pattu Leeks, kui ta oma armastust surmaks, 
samasugust, nagrl lapse-tapmise patt on. Ta teab, et armastus 
teda jälle hääks teinud, nagu La lapsepölwes oma Jumalat 
paludes oli; rikkaks, nagu seda, kelle ees paradiisi wärawad 
uuesti lahti lühawad!

Wöidus jutlustab üleüldisest inimlisest elutarkusest, kui ta 
Aadamat ja Eewat paradiisist wäljaajami'e ajal ikka noortena 
ette toob. Jme kül, et keegi kunstnik neid rohkem walminud 
wanaduses lustaia müüride ette ei Pane, hübistatult tundmuse 
läbi, et neil nüüd tarkust küllalt on, et önne alalhoida, mille 
eeltingimisi neil ainult nooruses oli!

Sest mitte harwalt ei tule inimese elus aegasi ette, kus 
selgusele jöudmine enne talwe külnia kätte tuleb; kus öisi weel 
rikkalikult on, ehk kül wili juba walmima on hakkanud. Sääl 
lööb suur önn weel kord leekima ja kaob. Möni kord ei saa- 
nud inimene seda nähagi, sest ta tuli Lasakesi ja Pani, armsa 
mänguseltsilise kombel, pehme käe ta silmade pääle ja küsis: 
kes ma ölen Wastati walesti, ja önn kadus ära, enne weel 
kui teda suudeti paluda, weel natukenegi wiibida. Ainult oma 
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armukeste juurde tuleb ta täie ja lahtise käega. Suurema 
hulga kohta maksab sureja Hebbeli söna: kas puudub karikas 
ehk Puudub wiin?

ArmasLuse köigesügawam kurb mäng on see, et palju inimesi 
alles süs, kui hing ja meeled oma eksituste läbi targaks on 
tehtud, suure armastuse jaoks walrniwad, mis kahest olewusest 
ühe täielisema luua wöib.

Luuletustes kui ka eins kiidetakse mönikord esimest, möni- 
kord wiimast armastust köige tugewamaks. Ei ole kumbagil 
waja, aga ka kumbki neist wöib seda olla. Köigetugewam ar- 
mastus on see, mis — üksköik missuguses wanaduses ta tuleb 
— köiki isikluse jöuudusi köige rohkem tarwitusele wötab,

Sünnib ka sagedamine kui ükskord, et inimene, kui ta 
juba armastusega walmis saanud pidi olema, alles siis ise 
tema jaoks walmis sai. Seda pahemad on wöimalused, ar
mastust leida, mida ta anda ja wötta soowib. Weel wiletsam 
on wöimalus, ennast oma terwe olewuse hääkskiitmisel armas- 
Luse omaks anda.

Sest suurte tundmuste tundmise öigus on ise-, aga täie- 
lise önne maitsmise wöimalus koguni ise-asi.

Olgugi armastus oma seltskondliste wormide Poolest kaks- 
korda wabam, kui ta praegu on, aga ta enese olewusest lahu- 
tamata kannatustest ja minewiku töttu töusnud ära jäamata 
wöitlustest ei jöua ükski kombete ehk lahutamise wabadus ini- 
meste lapsi äralunastada. Neid kannatusi ja wöitlusi on elu 
ise nii sügawaks teinud, et seadusel neid töesti tarwis ei ole 
sügawamaks teha.

Köige sagedam kokkupörkamine on, et inimene möödami- 
newa armuhoo läbi olgu seaduslisel ehk wabal wormil 
juba siotud ehk mahamurtud on, enne kui saatusimääraw ar
mastus ta elusse sisse astub.

Et palju rohkem önnetuid abielusi kokku jääb kui lahku 
lähab, selleks wöib kohusetunnet kül wähem arwata, kui seda, 
et ainult wahased inimesed snurtele tundmustele walmis jöua- 
wad kaswada. Peer Gunts'i möttepilt - sibul — kujutab 
armu olewust köige selgemine. See öitseb üksköik kas liiwas 
ehk wees, peenral ehk Potis. On aga üks tammetöru niisugu- 
sesse seisukorda sattunud, siis tuleb tingimata - tamme elu- 
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tingimiste järeldusel — et ta ühel päewal kas oma wangi- 
koja purustab ehk sureb.

Niisugusel juhtel on wagaduseta tegu, kui kristlik-woo- 
rusline arwamine tösiseid ja kohaseid wöimalusi keelab, elu nii 
uuendada, et ta köiksugusele, kui ka üksikutele euestele tululi- 
semaks saaks. Rikkaliste wöimalus-määrustega ehitatud inimesed 
ei läse oma eneste tundmusi mitte teiste inimeste arwamiste 
läbi määrata, mis ristiusu möttel isegi edumeelsuse sisse on 
poogitud ja iseüranis George Ellioti kaudu oma suurt, aga 
ühekülgset kuju katte on saanud.

Et inimesesugul mitte ainult inimesi waja ei ole, kes Wal- 
mis on, oma elu jätma, et seda jälle leida, Waid ka julgeid 
inimesi, teisi ohwerdama, et oma enese elu leida — see on 
töde, mis lahutamatalt edumeelse elumöistega ühenduses Piab 
olema, mille ees tahtmine, enese elu hoida ja ülendada, sama- 
sugilne ümberlükkamata kohus on, nagu seegi, et ohwrimeel- 
suse töttu teiste elusi hoida ja ülendada. Julgust oma ön- 
neks omandada, wöitüise järeldusel ärajäämata walusi ilma 
südametunnistuse piinata ärakanda jöuda, seda suudawad ainult 
n ed, kes oma sisemiste tingimata nöuete järele talitawad. 
Et armastajad paarid, kes seadusest wüljaspool seisawad, en
did nii sagedaste üheskoos ärasurmawad, ei ole töenduseks ar
mastuse wügewuse kohta, Waid töenduseks, et tundmufed liig 
jöuetumad oliwad, julgeda ja öigust nöuda, otsekoheselt ilma 
teiste abita elada ja nii elu rikkust suurendada. Sest ainult 
niisuguse armastuse ees, mis läbi ja läbi elutahtmine on, saa- 
wad mund olud niisuguseks, nagu waha kunstniku käte wahel.

Seda jöuetust tuleb elu-usu waatepunktist niisama kahet- 
seda, nagu salajat abielu rikkumistki. Muidugi wöib möle- 
matel suure armu kurbmängu ilu olla. Ei kül keegi, kes 
„Inferno" (pörgut) lugenud on, e'i oleks Francescale jöndu 
soowinud, Paola armastust tagasilükata! Ja nii imelised on 
hinge teed tema enese kodus, et juhtnmisi ette wöib tulla, kus 
inimene abielu rikkumises tluineb ennast abielu mustamise 
süüst puhta olewat selle töttu, et ta sel teel esimest korda 
seda hinge ja tundmuste üksust kätte sai, mis ta unistamine 
armastuse kohta oli, sest saadik, kui ta temast und hakkas 
nägema!
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Aga isegi niisugustes haruldastes juhtumistes — kui 
palju rohkem siis weel teistes — on salajane abielurikkumiue, 
mida wanemaaja kölblus mönesugustel oludel kaunis mönusa 
leidis olewat, uue kölbluse waatepunktist palju pahem kui 
awalik rikkumine. Sest isiklust alandab siis nörkus ja pettus, 
mis läbi oma teguwiisi järelduste eest wastutamise käest pää- 
seda tahetakse. Ja see alandab pääle selle weel armastuse elu- 
wäärtust inimesesugu hääks. Uued elukatsed, mis awalikult 
sünniwad, wöiwad isikluse enese ja ka seltskonna kohta täht- 
saks saada, missugusteks salajased Uleastumised rohkematel kor
dadel ialgi saada ei jöua.

Ühel luuletajal ehk kunstnikul on, näituseks, naene, kelle 
kohta köik selles arwamises on, et ta oma mehe kohta lüg 
kasin on — niikaua kui ta temal weel on. Korraga leiab 
ta, et ruum, mis kole ja tühi oli, Ühest uuest loomisetööst 
täidetud on; öhk heliseb ja sätendab lauludest ja piltidest. Ta 
ei tunne mitte üksnes oma uinuwaid jöuudusi ülesärkawat, ei, 
ta teab ka, et suur armastus temas jöuudusi äratanud on, mida 
ta ennemalt ei aimanudki; ta tunneb, et ta nüüd seda ära- 
wöita jöuab, mis ennemalt ei suutnud. Ta lähab oma armas
tuse elutahtmise järele. Ja ta teeb öieti. Sest rikkumata 
peetud abielud on sagedaste kül paljugi kultura wäürtusi ene- 
ses hoidnud. Aga neile ei ole mitte luule ja kunst oma suu- 
remat tänu wölgu. Ilma „önnetuma" ehk „patuse" armas- 
tuseta ei oleks köiki ilma iludusi mitte üksnes arwu poolest 
löpmata palju kasinam, Waid pääasjalikult oleksiwad nad löp- 
mata palju kehwemad. Iah, waimu terwe ilm saaks nende 
ärajäämisel niisuguse kuju, nagu üks laest pörandani fresko- 
piltidega ehitatud kirik pärast reformeeritud südidusega ülelup- 
jajate kätte sattumist!

Aga niisuguse walimise juures, nagu praegu nimetatud, 
on üleüldine arwamine ikkagi weel kindel, et üleüldsusele täht- 
suseta naese kannatamist tähele tuleb panna, üleüldsuse kohta 
rohke tähtsusega mehe kannatamist aga tühiseks arwata!

Tema, kes uut kewadet elustab, mis lauludes, kölades ja 
wärwides öitsema hakkab, üleneb ju elu pölw pölwelt, aas- 
tasada aastasajalt, kuna inimesel, ehk neil wähastel inimestel, 

17 
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les tema läbi kannatanud, juba ammugi kannatamine löp- 
penud on!

Kes oleks wöitnud, mis inimesesugu tema hingeohwri läbi 
kaotanud on? Naene mitte, kui tal süda ja mitte ainult 
uhkust ei olnud, mis kannatada jöuab!

Mitte ainult üleüldisest waatepunktist, Waid ka isiklise 
elukosutuse omast, ei wöiks köike kaastundmust sellele anda, 
mida „murtud" üteldakse olewat. Miks nühtakse südamel, 
mis murtud on, palju enam wäärtust olewat, kui sellel ühel 
ehk neil mölematel on, kes walu pidiwad sünnitama, et mitte 
ise hukka minna? Ja miks ei taheta näha, et olewus, keda 
murtuks peeti, mönikord ühe uue, rikkama önne leiab ? Aga 
köige päält, miks unustatakse alati ära, et kannataja oma walu 
töttu sagedaste üheks palju suuremaks inimeseks sai, kui ta 
oma „omanduse" üle julgesti peremees olles ialgi saada oleks 
wöinud?

On weel teisi teesi, suurest tundmusest läbi elada, kui see, 
et harilikul möttel tema läbi önnelik olla.

Selle pääle Piab kül köigeesiti see mötlema, kes, ise tei- 
sega siotud, ühe uue tundmuse wöimu alla sattub. On nad 
köik kolmekesi küllalt suuremeelelised, siis tuleb mönikord nii 
ette, et tundmus ennast üheks »mitte amoarense'ks (söbrali- 
kuks armastuseks) ümbermuuta laseb, mis köiki rikkaks ja ke- 
dagi önnetuks ei Lee - muidugi möista, ka mitte kedagi päris 
önnelikuks.

Aga ka teistegi olukordade juures piaksiwad inimesed 
meeles Pidama: et see mitte igakord sinu oma ei ole, mis sul 
on — ja mönikord ka seda köige julgemine enese omaks nime- 
tad, mis sul ialgi weel ei ole olnud!

Oma tundmuse pühadus ja körgus on armuönne rikku
mata jagu. Mitte enam armastada wöima, on köigesuurem 
walu. Aga niisama wäha, nagu inimene iseenesest wähem 
armastuse wäärt on, kui ta armastuse wastamata jätab, nii
sama wäha saab ta ka iseenesest wähem armastuse wäärt olema, 
kui ta oma arm kustunud on.

Tösiselt ärahäwitatud wöib siis ainult see ennast tunda, 
kes ainult Leise löbu ehk mängu, edu ehk töö abinöuuks oli; 
abinöuuks, mida siis ärawisatakse, kui ta enam kasu ehk 
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maitset ei jöua walmistada. Inimene, keda nii armastuses 
Peteti; inimene, kes seda isikut, mida ta armastas, just kui 
teise näo taga ärawarjatud näeb olewat, kui see oli, mida 
tema armastawat arwas see inimene piab oma terwe hinge- 
jöuu abiks wötma, et oma hinge hoida, alanduse, möruduse ja 
ärarikkumise sisse wajumast. Sest köiki teisi saatuse löökisi 
suudetakse ürakanda, nii et inimene nende all weel kaswabki. 
Aga usku ühe inimese sisse ärakaotada, see on köikidest köige- 
suurem piin, sest et ta ühes ka umbne ja sigiduseta on: ta 
ei awarda mingil sihil hinge, ega ülenda elusolemise hinda.

Aga isegi sellestki Walust wöib hing selle teadmise töttu 
löpuks wälja saada, kui ta enese wäärtus selleks liig suur on, 
et seda ühe teise madaluse ehk närususe läbi ärahäwitada lasta. 
Ainult see, kes wöitluse, köikide körbeöö jäleduste seas üksinda 
labiwöidelnud on, teab, mis wäärtus Päikese töusul on. Aas- 
tade ja aastakümnete järele wöib niisugusel inimesel, kes ühe 
hoobiga köik ärakaotas — oma mälestuste Pühaduse, oma elu 
sisu, oma armastuse usu — ettetulla, et ta enese juures Spi
noza manitsuse söna äratunneb: ühe inimese tegewuste üle 
mitte naerda ega nutta, neid mitte jumaldada ega äraneedida, 
Waid ainult püüda, neist arusaada. Ja siis algab tal raske 
ja suur töö, mis, wöib olla, alles eluga ühes löpule jöuab, 
nimelt see töö: ka teisele Hingele hinge sisse waadata; kauguse 
waatesihil minewikku uuesti meelde tnletada; iseennast oma pii- 
rides läbiwaadata, nagu teist tema Piirideski, ja selkombel aru- 
saamisele jöuda. See on ainukene wabandus, mis olemas on.

Ja selkombel jöuab löpuks see, kes elusalt surnud ja 
mahamaetud oli, oma haua kohal rohtu kaswama panna ja 
Päikese Paistet tunda.

*

Kui see jöuab töeks saada — ja ta ongi Paljude mi
ndeste juures töeks saanud, keda teised juba täiesti purustatud 
arwasiwad olewat — kui palju enam wöib ta siis sellele töeks 
olla, kes Lord tösiselt rikas oli ja kellelt ta suurem rikkus, ta 
enese armastuse ilu, ialgi ära rööwitud ei olnudkii

17*
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Üks naene näituseks, kes omas elus aastakümneid täielist 
önne maitsenud, kes selle läbi emaks on saanud — kas temalt 
siis köik ära on rööwitud, kui armu önn otsa saab?

Tal on ju weel wöimalik teiste önne hääks tegew olla, 
teiste walusi waigistada, inimsuse suuri sihtisi täiendada! 
Paljudelgi, kes enese önne ialgi ei ole maitsenud, piab sellest 
troostist küllalt olema. Aga meie otsustame önne, nagu rik- 
kusegi üle. Et lugemata arw inimesi iga päew häda käes 
hukka lähab, see puutub meisse öige wäha. Aga kui mönda 
meie söpra rikkusest waesusesse kukutatakse, see on meie meelest 
hirmus. Et ta waesuse läbi wahest hoolsamaks hakkab mi- 
nema, missugune ta omas rikkuses ei olnud; et saatuse läbi 
Paljaks rööwitud inimene omale uut Warandust muretseda 
wöib, see unustatakse lihtsalt ära.

Elul on lugemata arw wöimalusi, nagu wöimatusigi. 
Ta on salajaid terwise jöuudusi täis, nagu peidetud surma idu- 
sigi. Ja wiimati ei teatagi, kas need, kes kokku jääwad ehk 
lahku lähawad, mitte „purustatudeks" ei saa, kuna esimestl 
juhtel abielu kasuks ohwerdatud, teisel aga armastuse hääks 
ohwerdatud inimene terweks jääb.

Sest elu on ka armastusest löödud haawadele terwise 
rohuks. Ainult seda ei jöua armastaja ärakanda, kui ta ar- 
mastatud olewusi kannatamas näeb. Waikides ise äraminna, 
et teiste piina wähendada, seda wöib ainult suur armastus. 
Ja see ei tähenda mitte, nagu teeks alandlik ilmajäämine 
punast were jöge weega wedelamaks. See tähendab, et ar
mastus on nii suureks läinud, et ta neid suuri sönu tösiselt 
täita jöuab, mis önn nii kerglaselt köneleb: et piinad, mis 
armastatud olewus walmistab, kallimad olla, kui röömud, 
mida üks teine annab. Kui armastus wäeks ou saanud, milles 
inimene elab, liigub ja on, siis lähawad Korinthuse raamatu 
sönad ßckmastusest palju ilusamal kombel täide, kui Paulus 
seda uneski näha jöudis. Suur armastus ei armasta mitte 
ainult, et aga armastada; tema jöuab uskumata kaugele: ar
mastatud olewust rohkem armastada, kui oma enese tundmust. 
Kui tarwis oleks, sellele olewusele täielisemat önne walmis
tada, saaks see armastus oma enese leeki mahasuruda jöudma 
ja ühes sellega Piinade ja röömude täiust, mida elu sellest
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tundmusest wötnud on. Naesed on mönikord niisugust ohwrit 
toonud. Siin ja sääl on ka möni mees seda suutnud. Aga 
kes selle tundmuse körgusele on jöudnud, see elab niisugust 
imelist elu, et önn, mida mölemad maitsewad, iseäraline piab 
olema, et need rikkad oluliselt mitte waesed ei ole.

Kui kord inimestele lihasse ja weresse kaswanud on, et 
keegi önnelikuks ei saa, ilma et ta ise teisi önnelikuks ei teer
et ainult oma enese tundmuse köige körgem jöuu kosumine 
hukkaminemata önn on, köik muu önn aga heldus, mitte öigus 
— siis saab kindlaste wähem „purustatud" olema, kuiai önne- 
likkusi rohkem ei oleks!

Aga armastus on alles niisugune, et mehed, naesed ja 
köik inimesed tema ümber, siotud mehele ehk siotud naesele 
Parema meelega jöudu soowiwad, oma abielu kanda, kui jöudu, 
seda murda, iseäranis siis, kui neil lapsi on, kellega nad oma 
armusaatuste puudulisi wöimalusi jaotama piawad. Selle pääle 
möteldes wötab rohkem kui kunagi muidu Lundmus maad, mida 
Bretanje kalameeste laul awaldab:

„Kül suur on meri, minu Paat nii wäike.
Kui sagedaste ei ole wäike, wiimast elurikkust kandew 

paat laial merel kaduma läinud?
Ärgu otsigu sellepärast keegi säält oma löbu, Waid ainult 

oma elu!

-r- q-

Et meie teod armuwallas — nagu ka mujalgi — teiste 
inimeste arwustuste alla langewad, on niisama ärajäämata, 
nagu seegi, et meie kuju wees nähtawale tuleb, kui säält mööda 
lähame. Aga üleüldine arwamine on nagu üleskummitud peegel, 
liig warajastest otsustest ülespaisutatud kuul, mis pildi ära rikub. 
Ainult felge ja waikne hing annab teise tegewusest öige pildi.

Ja niisugune hing ei näe mitte harwaste, et „pahategu" 
ühe loomu kohta öige tegu oli, teise kohta aga mitte. See 
wiimane tunneks, et ta sisemine olewus wigastatud saaks, kui 
truudus minewiku wastu kuni wiimase hingetömbamiseni 
alalhoitud ei saaks — ja ta otsustab, oma armu idusi ära 
kuiwada lasta ja ainult kohuse tahtmisele elada. Sedaseltsi 



262

enesetapjate kohta maksab seesama otsus mis ihueluski: ühed 
on suured hinged jöuulised, teised suured jöuetumad. Iah, seesama 
ohwer wöib meie elus ühel ajal pühalik körge, teisel ajal aga 
habiwäärt alatu olla.

Elu ei nüita meile ialgi abielu, Waid ainult lugemata 
hulka mitmesugusi abielusi; ialgi armastust, ainult arwamata 
hulka armastajaid. Kes neis waldades aadet tahab ülesseadida, 
Piab sellega rahul olema, wöimalikult tulewiku Paale möjuda, 
aga ei tohi aadet mitt olewiku arwustamiseks tarlvitada. Ja 
ta ei tohi oma enese aate isewalitsustki tulewiku kohta tnhta, 
sest et mitmekesiduste ühetaoliscks muutumine edenemisele tagur- 
pidi minekuks wöiks saada.

Seltskonna Püüdmine, elu mitmesuguste juhtumiste löp- 
mata hulka ühestlguste olude sisse mahutada, ehk ühesuguse 
juhtumise mööduga mitmesuguseid olusi mööta, ühesuguseid 
isiklusi mitmesuguste möjude all, ehk mitmesugusi möjusi ühe- 
suguste isikluste juures, ühe ainukcse aatewormi sisse kokku 
pressida, on sugulise kölbluse wäljal samasuguscks wägiwallaks, 
nagil köitide kujude tarwis Polhkleti niudeli wötmine. Wii- 
masel korrol oleks jöledus Paris silmapaistaw. Äga wägiwalla 
teod hinge wastu ei ole nii silmapaistwad. Sellepärast neid 
seadus kaitsebki!

Kui kord hingede mitmesugusus meie möistusele niisama 
selgeks saab, nagu kujudegi oma, saadakse aru, et ainuabielu 
köikidest dogmadest köige rohkem inimeste ohwrisi on nöudnud. 
Ükskord hakatakse ära tundma, et abielu suur-ohwrid niisama 
ilma wüärtuseta öige kölbluse kohta oliwad, nagu usutunnis- 
tuste wöitluses sitrmamisedki öige usu kohta oliwad!

Minewiku suur-inkwisitorid oliwad olewiku omadega wis- 
tiste selles ühesugused, et nad oma euese perekonna ja sugu- 
konna seas ettetulewate süütegude kohta kergesti wabandawaid 
pöhjusi leidsiwad, mida nad muidu makswateks ei pidanud. 
Aga arusaama Piab öpitama, et iga juhtumine iseäraline 
juhtuinine on, ja et sellepärast mönikord uut seadust — 
mitte ainult wäljawötet wauast — selle üle otsuse tege- 
mises tarwitusele piab wöetama. Ei tohi mitte kauemiue kahe- 
sugust möötu tutwate ja tundmatade, söbrade ja waenlaste, 
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kirjanduse ja elu kohta pidada. Seda Piab tösise kölbluse töe- 
meelelise tahtmise läbi körwale toimetatama.

See kahesugune mööt näitab aga siiski, et ka ainuabielu 
pöhjusmötteliste seas hakatakse arusaama, kui mötlemata see 
on, et köikide kohta ühiselt makswat ainuabielulist kölblust 
kindlaks tahetakse määrata. Aga püüdmine, suures üleüld- 
suseski, sinna mötlemata eesmärgi lähemale jöuda, seisab weel 
ikkagi möteldawal eesmärgil tee pääl ees, mis ümberringi ilmas 
idanema hakkab, nimelt armastuse kölbluse kättesaamise 
tee pääl.

Ehk kül uus elu juba oma tugewust näitab — otsegu 
kewade lilled, mis läbi roostepruuni kuluwaiba tungiwad -- 
piab siiski maha langenud ja ködunenud lehti ärariisutama, 
fest alles siis töuseb wiljakandja mullapinna löhn ülesse ja 
uus kewade saab ruumi. Ainult need, kes weel uue kewade 
wäge öhus ei tunne, kardawad, et maa ilma ködunenud prü- 
gita läbi ei saa.



IX

Uus abielnseadus.
Eelminewast seletusest on näha, et abielu aateliseks wor- 

miks Paris waba ühinemist mehe ja naese wahel tuleb arwata, 
kes oma armastuse läbi üksteist ja inimesesugu önnestada ta- 
hawad.

Aga et edu hüpete wiisil edafi ei läha, ei wöi ka keegi 
loota, et terwe seltskond seda aadet teisiti kätte saaks, kui üm- 
berkujunemise wormide kaudu. Need piawad wana wormi 
omadust alalhoidma: seltskonna arwamist suguolu kölbluse 
üle ettetooma, ja nönda neile tueks saama, kes weel 
küllalt edenenud ei ole, kuid ühes setlega piawad nad küllalt 
wabad olema, olewiku körgema armastuse-iseteadwuse edu eden- 
dama. Üueaja inimene piab ennast selles möttes iseseiswaks, 
et keegi jumalik ehk inimlik wöim, mis isegi üksikult seiswate 
isikute ühendatud jöuuawaldusest üle käib, niisugust seadusi 
anda ei wöi, mis tema wabadust köidaksiwad. Aga ta annab 
ka wabadust kitsendawate seaduste järele, kui need täieliku- 
mat korraldust inimeste wajaduste rahustamiseks tulewikus 
töotawad, täielikumat oma jöuu tarwitamise wabadust. Jni- 
meste armu-nöuete ja jöuudude äratundmine piab järelikult 
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uuemaaja abieluseaduse aluspöhjaks saama, aga mitte möne- 
sugused möeldawad Leaduslised pöhjusöpetused „Perekonna aate" 
üle, ehk öigusteadlised ettewaatused abielu „ajaluolise alguse" 
pöhjal.

Et, nagu juba seletatud, seltskond korraldus on, mis ini- 
meste liikumiste läbi sünnitatud, et selle kaudu ühiselt oma 
wajadusi rahustada ja jöuudusi tegewusesse panna, piab teda ka 
ikka uuesti ümberkujutatama, kui uued wajadused töusewad, 
uued jöuud walmiwad. See on armuwallas juba sündiuud, 
iseäranis sestsaadik, kui tunde tarwidused ja hingejöuud, kes 
enne ustl käest toitu saiwad ja selle pääle endid tuetasiwad, 
nüüd aga armastuselt ülespidamise wötawad ja tema pääle 
loodawad.

Aga kuna iseseisaw inimene ainult armastuse täielise wa- 
badusega rahul olla wöib, sunnib teda ühistunne siiski edes 
Pidigi uut seadust abielule nöudma, sest et suurem Hulk 
täielise wabaduse jaoks weel walminenud ei ole.

- q-

Ühistundel kui ka isikutundel on mölematel ühesugused tuge- 
Wad pöhjused, praegust abielu hukkamöista. Ta sunnib inimesi, 
kes harwalt aatelised on, ühtlusele püüdma, inida ainult aate- 
line önn anda wöib. Ta täidab oma üht ülesannet, naest 
kaitsta, sarnasel wiisil, mis praegust inimesehinda alandab. 
Ta täidab oma Leist ülesannet, lapsi kaitsta, täitsa puuduli- 
selt. Ta täidab oma kolmandat ülesannet, suguolude kölb
luse aadet ülesseada, nönda, et see kölbluse edenemist takistab.

Tegelise waate järele küsime: milles seisab abielu wäärtus 
naese tarwis?

Selles, et praegune seadus meest sunnib, naest ja abi- 
elus sünnitatud lapsi ülespidama, ja et ta mehe surma järele 
naesele ja lastete nende seaduslist pärimiseöigust kindlustab. 
Aga nende majandusliste tulude eest maksab naene oma ees- 
öigusega laste kohta, oma warandusega, oma tööga, oma 
isikuga, mis tal enne meheleminekut oli. Jsegi siis, kui abielu 
kontraht on tehtud, wöib mees kui naese waranduse wöör- 
münder ja walitseja, seda niisama ärapillata, nagu oma ene- 
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segi Palgaraha; ta wöib naesele keelata, mis see isikliselt tar- 
witab; wöib tal La öpitud elukutselise töö tegemise ürakeelda 
ehk tööriistad äramüüa. Kohtuöigusliselt on naene oma ala- 
ialiste lastega ühe Pulga pääl; mees wöib tema eest üles- 
astuda ehk teda kodusesse wangi jätta, ja mönest kodanlisest 
tegewusest ei wöi ta mitte sugugi, Leistest aga ainult oma 
mehe lubaga osawötta, kuna tal neiupölwes selleks wabadus oli.

Mis lastesse puutub, siis teeb seadus neid wäljaspool abi
elu sündiuud öigustest Püris lahti, kuui wiletsa ülespidamise-mak- 
suni, kui isa ka sellestki ennast lahti ei wannu. Tulewa sugu 
käekäigu eest muretseb seadus ainult Puuduliseltta takistab 
abielusse astumisi teatawate suguluse astmete juures, keelab 
seda teatawate haiguste korral ja määrab köigewähema wana- 
duse mehe ja naese kohta.

Löpuks köidab abielu naest mehe külgi ja meest naese 
külgi, fellega, et ühe lahutuse nöudmist ilma teise tahtmata 
ei täideta, kui mitte kindlaid wigasi ehk pahategufi ettenäidata 
ei ole. Jsegi kui abielupaar lahutuse pärast kokku lepib, on 
fellel piinlikka talitusi nende eneste, ja wiletsaid tagajärgesi 
laste kohta. Takistab aga mees lahutust, siis on naene — 
nagu üteldud, et tal töendusi ei ole — sunnitud, mehe juurde 
jäüma, keda ta Pölgab, sest et ta ainult sel kombel oma laste 
juures olla ja nende eest hoolitseda saab. Kui mees löpuks 
temale ülespidamist anda ei suuda; kui ta ehk naesegi selle- 
kohased abiuöuud läbilöönud on, jah, kui naene wiimati oma 
enese töö läbi teda, iseennast ja lapsi ülespiab — mehe käes 
seisab siiski wöimus naese ja laste üle!

Abieluta naesel aga, les oma armastuse „wabalt" on 
andnud — see tähendab: ilma seaduslise kaitse wormita üles- 
pidamise eest hoolitsemise öiguse kohta — sellel on täieline 
wöimus oma laste, isiklise wabaduse, euesetahtmise, wastuta- 
mise ja kodanlise öiguse üle. Teiste sönadega: temal on köik 
allesjäänud, mis temale scltskonnas inimese-wäärilise seisukoha 
annab -- kuid lugupidamine ja majandusline julge olek puudub! 
Mehenaeue kaotab aga sellewastu köik ära, millel seltskonna 
liikme kohta tähendust on, aga — seltskondline lugupidamine, 
natuke päranduse ja ülespidamise öigust jääb tal ikkagi!
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Seltskond ei ole naesterahwale töesti mitte kergeks teinud, 
oma „loomulist ülesannet" täita. Et ta seda siiski — ühe 
ehk teise wanaajast päritud möiste töttu -- weel häämeelega 
teeb, tähendab, et see tema loomuse suurem nöue on. Läha
wad teised nöuded tugewamaks, — nagu nad juba paljudegi 
naesterahwaste juures on — siis piab neid tingimisi möle- 
matel juhtedel wastuwötmata jäetama! Ja et uuemad naeste- 
rahwad kumbagi nende mölemate wiimaste wöimalustega — 
eluaegse patukahetsusega ehk Pordueluga — rahul olla ei 
tohiks, oleks nende elutingimiseks uuendatud abielu.

Praegu maksaw abieluseadus on samalgi kombel sündiuud, 
nagu maakeragi, oma mitmesuguste, üksteise pääle kaswanud 
sisukihtidega. Ainult meie aeg on wäha ja tähtsuseta jälgi 
tema kulturasse järele jätnud.

Meie aeg on arusaanud, et abielu kölbliseks aluseks Piab 
armastus olema. Ja armastust wöib ainult ühesuguste wahel 
olla. Aga abieluseadus töusis siis elule, kui armastuse tähen- 
dust weel ei tuntud. See seadus pöhjeneb siis walitseja ja 
tema alama mitmesugususe pääl.

Meie aeg on abieluta naesterahwale töö ja kodanlise öiguse 
wöimaluse andnud. Aga abieluseadus töusis sel ajal elule, 
kuna naesterahwad sellest öigusest ilma oliwad. Abielu naene 
on sellejärele niisuguses seisukorras, mis abieluta naesterahwa 
kättewöideldud seisukorraga terawas wastolus seisab.

Meie aeg on wanaaegse tööjaotamise körwale lükkanud, 
mille järele naene lapsi kaswatas, mees toitu muretses. Aga 
abieluseadus töusis juba sel ajal elule, kui see jaotamine alles 
täies jöus oli ja naesel peaaegu wöimata oli, mujal kui abi- 
elus, enesele ja oma lapsele kaitset leida. Nüüd on seltskond 
juba hakkanud, abieluta emadele sarnast kaitset lubama ja wa
baduse Püüded, mille läbi naene abielu kaitset ostab, ei ilmu 
mitte alati alatumatena, waid ka ülearustena.

Meie aeg on enam ja enam iga lapse, kui ühe uue selts- 
konna liikme tahendust äratunnud, ja ka lapse öigust, terwis- 
liste elutingimiste juures ilmale tulla. Aga abieluseadus tekkis 
sel ajal, kui see äratundmine weel uduseltki ilmas ei olnud; 
kui ilma abielu seaduseta last, olgugi ta kui tahes tubli, kölwa- 
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tumaks peeti, kuna seadusltst wäärtusliseks arwati, olgugi tal 
kui tahes Palju sündimisel päritud wigasi külles.

Meie aeg on isiklise walimise wäärtust kölbliseks tunnis- 
tanud. Ainult seda tegewust tunnistab ta woorusliseks, mis isik- 
lise katse pääl pöhjeneb ja enese füdametunnistusega kokku käib.

Aga abielu korraldus tekkis, kui seda isikulist isewalitsust 
waewalt aimati, weel wähem äratunti; kui seltskonna wöim 
hingest wangis pidas; kui sundus ainukeseks seltskonna abi
nöuuks ta eesmärkide kättesaamiseks oli. Abielu sai oheliknks, 
millega suguiha taltsutadi — ehk teiste sönadega — loomu- 
sundi seltskonna teenistuseks tösteti.

Nüüd on armastus edenenud, inimline isiklus edenenud, 
ja naeselised jöuud on wabastatud.

Naesterahwaste praeguse iseseiswa tegewuse ja enesetunde 
pöhjusel wäljaspool abielu, Piab ka abielunaesele üksikult seiswa 
naesterahwa tegewuse wabadust lubatama, kuna tal tema tttie- 
line öigus ta isiku ja ta waranduse üle alles jäetakse.

Et iga inimene usuliste wormide päälesundimist Pölgab, 
milledel tema kohta mingit tähendust ei ole, sellepärast piab 
abielu seadusline worm igal Pool kodanliseks saama.

Et iga inimene oma isikliselt tähtsate tegewuste juures 
isiklist walimist nöuab, Piab abielu edasikestwus — kui ka 
tema lahutamine — iga abikaasa enese ast olema ja lahutus 
järelikult wabaks saama. Ja nimelt seda rohkem, et puhtuse 
möiste töendab, et sundmust selles elus alanduseks tuleb arwata.

Need on need nöuded, mis uueaja inimene abieluwormi 
wastu ülesannab, kui see tema isiklist tahtmist ilmutama ja 
tema isiklist edu kaswatama piab. Praegusel abielul on aga 
sellewastu sarnaseid wormisi, mis möistmatad on ja sellepärast 
ka wastumeelseteks on saanud ja see elu sunnib abikaasasi 
seaduse wöimul üksteise wastu niisugusesse seisukorda, mis, 
aatelise waate järele niisama sügawal uueaja mehe wäärtusest 
ja auususest allpool seisab, kui ta, tegelise waate järele, all
pool uueaja naese wäärtust ja auusust on.

Kuna enese- ja armutunde edenemine abielusse laialisema 
isiku wabaduse nöuet on toonud, astuwad aga ühistunne ja 
edumeel ette ja nöuawad rohkemat wabaduse kitsendamist üksi- 
kutele. Kindel teadmine, et igal uuel olewusel öigus on seda 
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nöuda, et ta elul tösine wäärtus oleks — niisama, nagu selts- 
konnal öigus on nöuda, et uued elud wäärtuslised oleksiwad 
— sel Pöhjusel on nöue ilmunud, neile abieludele wastutöö- 
tada, kes laste kohta kardetawad wöiksiwad olla, ja neid kait- 
seda, selleks jääma, mis neile paremaid eluwäärtusi lubab.

-i- q
*

Praeguses seltskonna» on majanduslisel wöimul suur 
tähendus abielu kohta, mis seda kasinamaks lühab, mida roh
kem aru hakatakse saama, et abielu Piab armastuse pöhja Pääle 
ülesehitatama.

Seespidi lagunenud abielud seisawad sagedaste weel selle 
töttu koos, et mölemad abikaasad lahutuse läbi kehwemasse 
ainelisesse olwusesse sattuda wöiksiwad. Mees ei taha ehk ei jöua 
naesele tarwilist ülespidamist anda; ta ehk ei saa tema wa
randust, mida ta oma ettewötete alla kinui pannud, tagasi 
anda; ta on ehk selle äraraiskanud; naene on abielusse astu- 
misel ehk möne töö käest ära andnud, mida ta nüüd enam 
tagasi ei saa, mille töttu tal wöimalik ei ole, ennast ise ela- 
tada, ja nönda lähab see edasi kuni löpmatauseni.

Aga isegi önnelistele abieludele teeb naese majandusliselt 
ja öigusliselt alam seisukord kahju.

Niihästi önnelistes kui ka önnetumates abieludes oleks 
aga sellel suur tähtsus, kui naene oma waranduse ja oma tee- 
nistuse üle ise walitseda wöiks, et ta sel möödul ise enese eest 
muretseks, kui palju ta seda oma emakohustega ühendada 
wöib ja et ta iga oma lapse esimestel eluaastadel seltskonna 
poolt ülespidamise tuetust saaks. Niisuguseid plaanisi on sotsia- 
listide kui ka teiste Poolt tehtud, kuid mitte sel wormil, nagu 
alamal tähendatud.

Naesterahwal piaks öigus olema seltskonna poolt üles
pidamise tuetust nöuda, kui ta töendada wöib:

1) et ta täiealiseks on saanud;
2) et ta naesekohalise hariduse aastapikkuses laste eest 

hoolitsemises, üleüldises terwise öpetuses ja kui wöimalik — 
La haigete talituses kätte on öppinud;
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3) et ta ise oma lapse eest hoolitseb ehk temale sündsa 
hoolitsemise kätte muretseb;

41 et tal mitte küllalt Warandust ehk palka ei ole, et 
enesele täielist ülespidamist ja lapsele poolt osa ülespidamist 
kuludeks säält wötta wöiks, ehk et ta lapse eest hoolitsemise 
töttu oma elukutselisest tööst kaugele piab jääma.

Need, kes neid tingimisi töendada ei saa, ei wöi ka mingit 
tuetust nöuda, mis muidugi suurem ei wöi olla, kui ülespi- 
damise tingimata wajadust hädapärast täitmiseks ulatab, ja ai
nult erakordadel kauemine tohib kesta, kui l aps e köigetäht- 
samate kolme esimeste eluaastade wältuseni.

Jlmajääjad oleksiwad siis jöukamad ehk niisugused, kes 
ise omale ülespidamist tahawad teenida ja täiesti ehk ka esi- 
mese aasta järele ilma seltskonna abita läbi saaksiwad. See 
korraldus saaks oma otstarbet iseäranis nende seltskonna kih- 
tide seas täitma, kus ema elukutseline töö, olgu maal ehk 
linnas, temale enesele, kui ka tema lastete, hädaohtline on. 
Selle köige tähtsama elukindlustuse kulud Luleksiwad köikide 
warandustega ehk sissetulekutega inimeste pääle panna, rikka- 
mate pääle suuremal, waesemate pääle wähemal möödul, walla- 
lises pölwes elawatelt tuleks aga samamgusel möödul wötta, 
kui abielulisteltki.

Ülewaatus piaks lastekaitse kommisjonide kätte antama, 
mida kogukondade suuruse järele enamal ehk kasinamal arwul 
kokku tuleks seada, kus aga ikka kaks kolmandikku naesi 
ja üks kolmandik mehi liikmeteks oleks. Need jaotawad 
abirahasi wälja ja ei walwa mitte üksnes imewate laste, ward 
ka suuremate laste kaswatuse üle. Ema, kes oma lapse pära- 
tumaks jätab, jääb kolmekordse noomituse järele tuetusest ilma 
ja laps wöetakse tal käest ära. Wiimane määrus maksab ka 
nende wanemate kohta, kes oma lastega kehaliselt ehk waimliselt 
pahaste ümber käiwad ja neid hooletusesse jätawad.

Ema ülespidamiseks mäüratakse aastas ikka ühesuurune 
summa, aga iga lapse kohta saab ta Pääle selle Poole tema 
ülespidamist maksust, kui lastearw weel täis ei ole, mida selts
kond parajaks arwab. Üle selle määra sünnitatud lapsed on 
wanemate eneste eraasi. Iga isa piab lapse sündimisest kuni tema 
kaheksateistkümnenda eluaastam Poole tema ülespidamist kuludest 
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kandma. Tänapäewane seltskond on mehele selle ülesande 
tiiitmises abiks, kuna ta palkasi körgendab ja wanaduse abi- 
rahast määrab, selle järele küsimata, kas ta abielus ehk walla 
lises pölwes, lasteta ehk perekonna isa on. Kui aga sellewastu 
emale abi antaks, saaksiwad ühe ja sellesama töö eest mitme- 
sugused palgad ärajääma ja abiandmine saaks töesti selts- 
konnale kasulist otstarbet edendama: laste kaswatuses.

Praegune korraldus aga tuetab köige tooremat ülekohut: 
wahetegemist abielus ja abieluta sünnitatud laste wahel; ta 
wabastab poismehelisi isasi omast loomulisest wastutusest; 
tema ajab üksikpölwes elawaid emasi otsekoheselt ehk — ingli- 
tegemise läbi — kaudselt lapsi tapma, surma ehk porduelu sisse.

Köiki neid olusi Piaks seadus muutma, mis kindlaks teeks: 
et igal emal teatawatel tingimistel öigus on, neil aastadel, 
kuna ta tähtsamat koormat seltskonna hääks kannab, selts
konna Poolt ülespidamist nöuda; et igale lapsele ta mölemad 

- wanemad ülespidamist Piawad andma, et tat mölemate nimede 
kohta öigust on ja — sel möödul, kuidas pttrimise öigus on 
määratud — ka öigus on mölemate warandusest oma osa 
pärida.

Et ema ikka sagedamine täiesti ehk osalt perekonna eest 
hoolitsejaks Piab olema, siis on juba selle waate järele öieti, 
et tal oma mehe körwal ka laste kohta samasugune öigus 
oleks. Aga et ta nende pärast Palju rohkem kannatanud on, 
neid siis ka rohkem armastab, neist paremine aru saab — ja 
sellel Pöhjusel mitte üksnes nende hääks rohkem teinud ei ole, 
Waid ka rohkem nende kohta tähendab — siis on ka sel Pöh
jusel öieti, et -- kuna nüüd ema selle wöimuga rahul olema 
piab, mida isa temale lubab — olukord siis ümberpöördud 
saab, nii et ema kätte körgem seadusline wöim lähab.

Kui mees mitte enam üksinda perekonna eest muretsemise 
koormat ei kanna, siis saab ka tema kaswatuse kohus tegeliseks 
minema. Ta wöib aega leida, oma omadusi sellel sihil eden- 
dada, ja isaliku hoole ja armastuse kaswaw wäärtus saab emal 
ta lastekaswatuse ülesannet kergitada wöima, mis tal nüüd 
sagedaste ülejöuu kippub minema, sest et ta wastutuse tunne 
ikka kindlamaks, ülesande täitmine tarwiduste rohkenemise 
töttu aga ikka raskemaks lähab.
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Elu kitsikusel ei oleks siis ema ja laps mitte löpulikult 
mehe kaela wisatud, ja nad ei jääks tema puudulise oleku ehk 
lohakuse töttu mitte täitsa häda kätte. Aga tema kanda jääks 
siiski Pool wastutust, ja mis elu löbudustesse puutub, siis 
saaks perekond seda ikkagi oma isa ja tema wabatahtlise tege
wuse läbi, kuna Lalt koormad ära on wöetud, mis sagedaste 
kannatamata rasked oliwad, millede all tema waimline isa- 
tähendus kui ka tema perekonna-röömud raskesti kannatasi- 
wad. Hoolimata sellest, et suurem osa neist meestest — nagu 
teatawad naesterahwad neid kirjeldawad — paljalt omakasu- 
kütid (egoistid) on olnud, kandsiwad ja kannawad praegugi 
lugematad hulgad neist orjakoormaid, mitte üksnes naese ja 
laste hääks, waid ka teiste naestesugust sugulaste hääks. Tei- 
selt poolt on walitsew seltskonna korraldus isasi läbipiitsu- 
tanud, weel raskemasse tööorjusesse tormata, et oma lastete 
paremat elujärge kindlustada. Nüüdne isaöigus ja isakohus 
seisawad otsekoheses ühenduses pärimise öigusega, meie selts
konna köigesuurema hüdaohuga. Pärirnise öigus paneb sage
daste ühe wiletsa juhtiwale kohale, tubli aga alamale astmele; 
ta annab kidurale wöimaluse kätte, oma kidurat sugu edasi 
sigitada, iseäranis siis, kui wanemad waraselt ära surnud, ehk 
kül, nagu juba seletatud, nimelt niisuguste lapsi köige wähem 
elule tarwis on. Ta raskendab sellewastu elutnblide inimeste 
edenemist niihästi sellel klli ka igal teisel sihil, kus waesuses 
sündimine isikliste jöuudude kosutamist ja tarwitamist takistab, 
mida rikkus lubab. Teiselt poolt on waesus loomuliste wai- 
muannetele niipaljll kasuks, kui palju ta jöuudusi Pingule tömbab, 
kuna rikaste pärijate önnetus see ongi, et nad seda jöuudude 
tagakihutajat ja tööhimu töstjat pönewust liig arwalt tun
newad. Ainult tugewamad ehk Peenemad loomused lähawad 
tulu- ja wastutuse-tunde töttu, mida päritud rikkus kaasa 
toob, tugewamateks ja peenemateks. Nleüldiselt saaksiwad selts
konna tegelised jöuud ülesse kui ka allapoole mitmekesisemateks 
minema, kui rikkus, söna täielisemas möttes, isikliseks saaks, 
iga inimese Lubliduse ja jöuuawalduse kohaselt; ja rahakogumise 
palawikul oleks ta astel katkimurtud, wöimaluse kitsendamise 
läbi, rikkust suurendada, ja selleläbi, et laste eluolu kindlus
tamine ülearuseks saaks. Niisugune uus korraldus saaks nöuude 

18



274

ärakaotama, riigi käest palgalisandusi seisuse kohase lastekas- 
watuse tarwis tahta. Sest kui köik lapsed selleläbi ühesar- 
naseks saawad, et seltskond köikide eest maksab, — kooli öpe- 
abinöuudest kuni studeerimiseni ja teadusliste teekondade abi- 
rahadeni - et iga inimese keha- ja waimu jöuudusi täieliselt 
wäljaharida, mille juures öiglast seisuse wahet - waimu- 
annete tublidust — tähele tuleks panna; kui igalühel ta töö- 
wäljale astumisel samasugune seisukord oleks, nagu Leistelgi; 
igalühel wöimalus, oma iseäralisi jöuudusi öieti tarwitada, fest 
et tal nende wäljaharimiseks tarwilised abinöuud käepärast 
oliwad; kui seltskond mitte hääteona, Waid öiguse pärast igale 
töötajale ta haiguse korral täielist rawitsust ja wanaduses 
täielist ülespidamist annaks, siis saaks püüdmine ärakaduma, 
enese lastele teiste arwetel paremat elujärge kättekiskuda. Isa, 
kelle jöuuedu tale wöimalikuks oleks teinud, oma laste elutin- 
gimisi enese eluajal Paremale järjele awitada, kui paljudel 
teistel on, wöiks muidugi — ja isegi üleüldsuse kasuks -
neid mitmekesisemalt ja peenemalt edendada, nagu seda ühe 
rikkama kodu kultura kordasaata laseks. Aga ta ei wöiks, kui 
pärimise öigus ärakaotatud, ehk kitsamatesse piiridesse pandud 
ja maksu alla heidetud, neid mitte sellest wabastada, et nad 
oma jöuudusi körgemate ehk madalamatc wäärtuste kindlustu- 
seks Panti ei Paneks, missugusi wäärtust nad kodus on tundma 
öppinud.

Ja kui abielus ja abieluta sündiuud laste wahel wahe- 
tegemine igas asjas ärakaotatud saab, siis tohiks isamaja, nagu 
see wanalajal ehk meie Pöhjamaa esiisade päewil kombes oli, 
sagedamine kui praegu ja enam kui ühele elusale emale pääwarju 
anda. Igal juhtel oleks see laste eesöiguste eest hoolitsemine, 
kuna praegune abieluta lastega halb ümberkäimine ära kaoks.

-i- -r-
*

Paremine kui abielu ei näita ükski olukord, kuidas kombed 
ja tunded seadustest, kelle warju all nad kujunesiwad, aasta- 
sadade kaugusele ette jöuawad.

Paljugi mehi näitawad oma abikaasade wastu Peenemat 
tundmust üles, annawad neile tegewuse wabadust, mis önne-
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likkudel abikaasadel meeldegi ei läse tulla, et nad seda päriselt 
ainult mehe heldusest maitsewad. Alles siis, kui wahekord 
enam önnelik ei ole, tunneb naene, et seadusline wöim terwelt 
mehe käes on, kellel järelikult ka seaduse abi käepärast on, 
kui ta oma wöimu üksinda tarwitada tahab, naest körwale 
jüttes, ehk koguni, kui La oma wöimu kurjaste pruukida tahab, 
naese ja laste kahjuks.

Et abielumehed sellegipärast oma isiklist wöimu kodus ja 
laste ees naese omaga ühekörgusele seadwad, see on köigeparem 
töendus, kuidas tundmused wägewad on, olulisi wäärtust hin- 
dama! Ja et mehed köikide abieluseaduste pääle waatamata 
ikka tähelpanelikumateks lähawad, seda tuleb neile niisamuti 
auuks arwata, nagu see würstlrkkudelegi isikutele auuks on, 
kui neil, köikidest takistustest hoolimata, korda lähab — ini- 
mesteks saada! Nagu neil suuremad wabandused on kui teistel, 
kui nad oma körget wöimu kurjaste tarwitawad, nii on lugu 
ka abielumehega, kes öige öruatundeline piaks olema kui mitte, 
üks „mina tahan!" löpuotsuseks tema ja ta naese mötete 
lahkuminekul kuuldawale ei tuleks. Sest isegi köigeörnem ar
mastus ei jöua walitseja-tundmust takistada, kangekaelse wastu- 
paneku töttu lökkele löömast.

Suurema hulga meeste kohta ja seda rohkem, mida 
madalamal nad üleüldiselt seisawad — sünnitab praegune 
abieluseadus körgema inimsuse edendamiseks ikkagi weel suuri 
takistusi. Öigus, naest ja lapsi oma wöimu all pidada, see 
teeb halwaloomuga mehe timmukaks, madala-möttelise lurjuseks. 
Stuart Milli sönades Pole mingit liialdust: niikaua kui pe- 
rekond seaduste Pääle on ehitatud, mis seltskondlise elu pare- 
matele pöhjusöpetustele wastu waidlewad, tuetab seadus seda, 
mis teistel eluwäljadel kaswatuse ja hariduse teel ärawöita 
püüetakse, nimelt tugewama jöudu isiklise öiguse wastu. Jgal- 
pool, nii kölbluses kui ka politikas, tehtakse makswaks, et mitte 
see, milleks inimene selleläbi on saanud, et ta teatud seisuses 
ehk sugus on sündmud, selles lugupidamises, mis tale osaks 
saab, otsust ei anna, Waid ainukselt ja üksinda ta isikline 
wäärtus; et ainult tema elukombed ja ta tegewus tema wäe 
ja tähtsuse hallikaks Wöiwad olla. Aga abielu ajab selle 
rligiöiguslise pöhjusöpetuse tiritammi, ja sellepärast jääb isiku- 
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tunde pöhjusmötte öieti tarwitamine seltskondlises elus esiotsa 
päälsikaudsusesse.

Et seadus seda ikka weel kinni piab, mida elu ümber- 
rnuutma on hakkanud, sel on, nagu üteldud, oluliselt sääl 
wähem tähtsust, kus seadus — söna ilusas tähenduses — 
paljalt surnud kirjatäht on. Aga otsekohene hädaoht üksiku- 
tele ja kaudne seltskonnale lähab seda suuremaks, mida halwem 
wöimumees on, kellel mingit wastkaalu ei ole, ja mida wähem 
aateline see kooselu on, kus see wöimumees otsustandew on. 
Ja kus ka muidu olukord parem on, sääl tunneb uueaja 
naene mehe üliwöimu seda walusamine, mida kindlamaks ta 
selles saab, et ainult täielise ühesarnasuse läbi mehega koos- 
tegewuses sisurikkamalt töötada wöib.

See sügaw piin, mida uueaja naesele ta mehe wöimu all 
olek walmistab, on muu seas ka pöhjuseks, et naesed, kuigi 
neil seda tarwis ei oleks, foowiwad, ka pärast abielusse astu- 
mist ise midagi teenida.

Tööturg on sellele soowile senisaadik kaunis helde olnud. 
Ainult aja küsimus wöib see olla, millal abieluta naesterah- 
wastel wöimalikuks saab, abielulisi, paremate wöistluse tingi- 
miste abil, tagasi Lörjuda, kui seaduseandmise teel hakatakse 
praegusi halbu olukordasi ärakaotama, millede töttu nüüd 
naesed meeste, lapsed wanemate palkasi mahakisuwad, ja mille 
järelduseks on, et kodune elu päratumaks ja lapsed ihuliselt 
ja hingeliselt rikutud saawad.

Aga kui abieluliste naeste töö seaduslise „emakaitse" läbi 
kitsendatud on — iseüranis kui see sel määral sünnib, nagu 
siin ülemalpool nöuu antud — ja kui pääle selle abielulised 
kui ka abieluta köige kasinama palgamüäruse kindlaks tegemise 
läbi kaheksatunnilisel tööpäewal, öötöö ärakeelamise läbi tea- 
tawates terwistrikkuwates olukordades kindlustatud on, siis 
saawad ka emad -- kui nende lapsed omast köigeörnemast noo- 
rusest wäljas on — mitmesuguste palgatöö harude juures oma 
jöuudu tarwitada. Weel paremine lähab see neil siis korda, 
kui ühised elumajad neid keetmise waewast wabastawad ja tubli, 
üleüldine laste järele waatamine emale kodust äraolekut wöi
malikuks teeb.
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Suuremaks tuluks oleks aga laste kohta — iseäranis kui 
neid koduse töö keelu läbi kodule ja koolile tagasi wöidetakse 
— kui abielulised naesed oma meeste körgendatud palkade 
töttu wälistest Palgatöödest wabastatud wöiwad olla, ja nad 
siis omas koduses töös enese eest hoolitsemisel töötaksiwad. 
See oleks täielisemal möttel siis wöimalik, kui emadele ülemal 
tähendatud palka seltskonna Poolt lastekaswatuse eest makse- 
takse. Niisuguses riigi poolt tuetatud lastekaswatuses wöiksi
wad suurem Hulk naesi kül rohkel möödul leida, et nende 
tegewus nende jöuududega kokku käib, mis neile tösist tööröömu 
annaks. Sest waewalt wöib kahelda, et naene juba nüüdki 
oma, kuigi raske koduse töö juurest, mis suuremal möödul 
tema tööosawust tarwitab - ja järelikult teda ka rikkaliku- 
malt rahustab — Palju rohkem röömu leiab, kui mees, kes 
sagedaste mitte selle töö kallal waewa ei näe, mida ta enesele 
walinud, waid mis ta kätte saada jöudis

Mis aga sellegipärast naestel koduse töö wastumeelseks 
Leeb ja neid sunnib, seda tööd wälise elukutse tööde töttu hoo- 
letusesse jätma, on see, et nad oma koduseid töösi alatumate 
tingimiste all piawad tegema.

Esite ja köigepäält tahawad naesed ikka kindlamine neid 
kergendusi koduse töö juures kätte saada, mis juba siin ja sääl 
tarwitusele on wöetud. See aga ei tohiks mitte üleüldiselt 
ettetulla, enne kui naesed ise tösiselt ei hakka, enestele asja- 
kohaseid ja paremaid Pöhjusi wäljaarwama, mis tööjöuudude 
koguwat koostegewnst kergemaks teewad ja koduseid töösi, mis 
ikka ülejääma kippuwad, lihtsamaks teewad ja kergendawad. Ja 
see nöuab jällegi, et naesed endid tösises asjatundmises tarwi- 
duste küsimustes ja uuemaaja majapidamise teistes harudes 
hästi wälja hariksiwad. See lähab seda tarwilisemaks, et 
ümmardajate küsimus möne aja jooksul nii kaugele jöuab, et 
köikide seltskonnaliikide perenaestel mund üle ei jäe, kas ise 
omas kodus töötada ehk kodu hukkaminna lasta. Kodune töö 
kui ka laste eest hoolitsemine saawad kül üleüldse köigile naes- 
terahwastele niipalju kergemaks minema, kui palju hariduse abil 
wöimalikumaks lähab, uusi ja otstarbekohasemaid nöudeid elu- 
majade sisseseadete juures korda saata ja otstarbekohasemaid 
ja paremaid tööabinöuusi muretseda. Nad ei edendaks selle 
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läbi mitte üksnes oma enese tööd, Waid kutsuksiwad ka ilu- 
sama otstarbekohasuse körgema kultura ehitusewöiduse ja käsi- 
töö wallas elule.

Aga see köik on weel selleks kasin, et kodune töö oma 
cndise auu kätte saaks.

See sunnib alles siis, kui seltskond naese koduse töö kohta 
uiisuurt lugupidamist hakkab awaldama, et selle töttu naeste- 
rahwal see tundmus ära kaob, et mees tema elataja on, et 
ta üht alamat tööd piab tegema, tööd, mis mitte selle hinna 
alla ei käi, mis olewikus tingimata majandusliste wäärtuste 
möödupuuga möödetakse, — mitte rahawäärtilslise hinna alla.

Praegune abielukorraldus sai siis makswaks, kui uaesel 
kodust wäljaspool mingit olulist hoolitsuse walda ei olnud, 
kui kodused tarwidused ainult looduse andide näol majasse 
tuliwad, mille töttu naese kohuseks oli, neid tarbewalmiks teha. 
Ta majapidamise usinusel oli ainult rahwusmajandusline 
wäärtus, ja nendes olukordades oli ühine omandus loomulik. 
Majaperenaesel oli pääle selle sel ajal weel, kui juhatajal tarbe- 
asjade äratarwitamises, mida ta toorestest saadustest walmis- 
tas, tegewuse wabadus ja iseseiswusc tähtsus, mida tal nüüd 
loomulikult ei enese ega ka ta mehe silmis ei ole. See ei aita 
midagi, et tal seaduslik öigus on, mehe käest seisuse- ja olu- 
kohalist ülespidamist nöuda. Sest kui ta ülesaune suuremalt 
osalt ainult selles seisab, et mehe käest raha nöuda ja üles- 
kirjutada, kui palju sellest köögitüdruku ehk ömbleja kätte on 
läinud, siis tunneb ta öigusega ennast alandawal wiisil üles- 
peetama. Ei otsekoheselt ega kaudfelt ei tule tema töö töttu 
söök lauale ega riided ihule, fest et mees üksinda neid abi- 
nöuusi muretseb, millega ta maja piab ehk — ei Pia!

Sellepärast elustabki nacsi see soow, et ise ka midagi tee- 
nida wöiks. Nemad näewad, et mehed köiki jöuudusi möne töö 
kallal tarwitades edenewad, köiges omas wastupidawuses, jöuu- 
kosumifes ja jöuupingutufes, mida töö nöuab. Ja naene mötleb, 
et ainult ametiharidus wöiks temale samasugust tööjöudu ailda, 
ainult otfekohene sissetulek wöiks tema töötublidusest samasu
gust töendust anda.

Aga on weel üks keine abi, mis samasugust tulu tooks, 
ilma aga, et ta naest kodust wälja ajaks, nimelt, et nende 
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am etiharidu st maja pidamises ja laste eest hoo- 
litsemises ja nende tegewust sellel eluwäljal 
niisama tösiseks hakataks pidama, nagu igas 
mu ns elukutses. Alles koduse töö uut wäärtust tundes 
wöiks naene nöuda, et seda majandusliselt nagu igat Leist 
sündsat tööd piaks hinnatama.

Kui naesed sellest alandusest räägiwad, et nad oma üles
pidamist mehe käest piawad saama, kuna nad neiupölwes ise 
endid toitsiwad, siis muutuwad mehed imelikult aatelisteks. 
Nad räägiwad ilusatel sönadel abikaasa tähendusrikkast üles- 
andest, armastuse tasandawast wäest, kuni kellegi mehe käest 
kindlalt küsitakse, kas möni armastus wöiks tal sarnast olu- 
korda meeldiwaks teha, kus ta sunnitud oleks, ise mitte midagi 
teenima, ainult naese käest oma ülespidamist saama, niipalju 
kui see nende ühiste ehk tema isikliste tarwiduste pääle hääks 
arwaks wäljaanda? Ehk kas armastus jöuaks ta waranduse 
üle walitsemise, ta kodaniku öiguse, ta nime kaotamise eest tasu 
anda? Mehed hakkawad siis „wahest" rääkima. Ja see wahe 
oli kül kord töesti olemas, aga ta kaob ikka rohkem ära, mida 
rohkem wabadust abieluta naesterahwas kätte saab.

Hoolimata sellest teadmisest, et ise raha abielusse kaasa 
toonud oled, hoolimata sellest arusaamisest, et kodus suurt 
tööd korrale saadad, on uueaja abikaasale rahanöudmine ikkagi 
wäljakannatamata piinaks. Sest mehel on sagedaste omas 
sügawamas sisemuses seesama tundmus mis temalgi: et töö 
ikka rohkem palgateenimist kodust wäljaspool tähendab, et sisse- 
tulnud raha üle walitsemisel ikka wähem tähtsust üle jääb, 
olgugi sellel tegewusel ka ülisuur ttthendus töötaja tugewuse, 
terwise ja koduse lahkuse kohta ja selle kaudu ka terwe rahwa 
majapidamise kohta. Osalt tuleb mehe sarnane arusaamine 
sellest, et naesed — nagu juba eespool tähendatud — seda 
majapidamise paremat wüst kätteöppinud ei ole, mille abil 
nad möistaksiwad wäljaminekuid öigemine korraldada, nii et 
mees sellepärast sagedaste öigusega arwab, et naene ei tööta 
ega kogu, waid paljalt läbi lööb.

Köik see „arwamine" kogub siis löhkerohuna ikka jälle 
ettetulewate rahaküsimiste aegu kokku, mis isegi köigeilusa- 
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mates armu kokkukölades ärajäämata on ja millel saatanlik 
wägi on, seda kokkuköla ärahäwitada.

Kui liigutawalt aateline nein ka enne abielusse astumist 
selles küsimuses olla wöis; kui usaldawalt ta ka mehe walit- 
suse alla oma waranduse andis — möne aastase abielu järele 
on elutarkus teda igapäiseks teinud! Olgu ta ka köiges muus 
kui tahes önnelik olnud, tuleb temale siiski rohkem kui ühel 
tunnil meelde, missugust kibedust enese tegewuse wabadusest 
ilmaolek walmistab, kui oma Paris sissetulekut enam ei ole; 
näituseks, kui ta sellest warandusest, mis ta ise kaasa oli too- 
nud, mönda osakest mingi aatelise otstarbe pääle tahtis anda, 
aga mees tal selle ärakeelas; ja sagedaste on see esimese tösise 
waheseina nende wahele ülesehitanud. Lugemata Hulk armas- 
tawaid mehi on sarnaste ülesastumiste läbi neid oma naesi, 
kes tubli kaasawara ühes töiwad, oma abielusse heitmist ka- 
hetsema Pannud ja ilma kaasawarata naestele häbistawat tund- 
must maitsta andnud, et neid nagu kerjakuid kaela olla wöetud. 
Mees wöib naese nende „tuudeliste" tundmuste üle naerda ehk 
pahandada: nad on aga tema tundmused ja igapidi peenemad 
ja örnemad, kui ta enese omad! Need tundmused lähawad — 
möneaastase abielu järele — suurema hulga naesterahwaste 
juures nii tugewateks, et neid mingi kvne läbi ärakaotada ei 
saa, Waid et neid uue korralduse töttu ainult rahustada wöi- 
dakse. Sest naene teab, et ainult naljalehed tema teguwiisist 
löbu tunnewad, kui ta esimesel aastal omale uut suwekübart 
kätte-meelitab, teisel aastal kätte-nutab, kolmandal kätte-tülitseb!

Naese alamseisust wöib ainult sellelabi ärakaotada, kui 
tema kodust tööd majandusliselt hinnatakse. 
See Hindamine on kerge, kui koduste kohuste Parast on pidatud 
mönest Palga eest teenistusest ilma jääma, sest siis piab kodust 
tööd samasugust wäärtusega urwatama, nagu waremalt tee- 
nistus tulu sisse töi. Ei ole aga sellesugust hinnamöötu 
olemas, siis piab naene samasuuruse summa saama, nagu 
üks wööras majapidajanna samasugustel oludel Palgaks ja 
ülespidamiseks saaks.

Siis Hakkaks naene oma Mistes wäljaannetes kokkuhoid- 
likumaks minema, üht osa neist ühise majapidamise ja laste 
ülespidamist kasuks tarwitama, kui seltskonna Poolt abiraha 
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andmine järele jääb ja abikaasad isekeskes kokkulepiwad, et naese 
kodune töö niipalju wäärt on, et ta parem selle juurde piaks 
jääma, kui palgateenistust kodust wäljaspool otsima.

Sarnase sisseseade korraldusel ei wöiks mingit iseäralist 
muudatust praegustesse olukordadesse tulla. Naese kätte jüäks 
enne kui Pärastki ühise majapidamise kulude korraldamine ja 
ta jöuaks ülesannet, wäljaannetega kokkuhoidlikumalt Umber 
käia, wististe paremiue täita, kui mees. Tema koduse töö otse- 
kohene majandusline wäärtus saaks mehe kui ka tema enese 
silmis suurema kllgupidamise osaliseks, ja see annaks naestele 
seda iseseiswuse Lllnnet, mis tänapäew isegi südidamatel nende 
seast puudub, teiselt Poolt kaswataks ta neis kohuse tunnet, 
mis wähem südidate juures küllalt weel körgemale töstmist 
tarwitab. Aga et körgemates liikides naesterahwaste walke 
kildkond mingit tööd kodus ei tee, et teine salk halwaste töö- 
tab, see ei jöua töelist asjalugu ära warjata, et lugemata 
Hulk naesi kodus ikkagi suurt hulka tööjöudu 
omalt poolt an na wad, ilma et nad tohiksiwad 
oma töökohast seaduslist tasu nöuda. See ei maksa 
mitte uksnes naeste, Waid ka tütarte kohta, kes hommikust oh- 
tuni orjawad, kuid köike, mis nad isikliselt tarwitawad, wane- 
mate käest nagu mönd kingitust wastu wötawad, ja järelikult 
köigest ilma piawad jääma, mida wanemad waja ei arwa ole
wat. Nönda on ka naese lugu mehe ees. Neiuna oli tal — 
oli ta siis riigiteenistuses ehk ümmardajaks, wabrikutööliseks ehk 
kontori kirjutajaks — wöimalust, mingil möödul oma enese hu- 
witusi täita. Naesena pinb ta igat kingitust, mida ta kelle- 
gile anda tahab, igat maksu, mida kuhugile ühiskasulisele ots- 
tarbele pühendab, igat raamatut, mida ta ostab, igat lobu, 
mida ta enesele walmistab, mehe rahast wötma. Naesel, näi- 
tuseks, kes taluperemehe kodus, wöib olla, tuhandaid kokku ko- 
gub, nii hästi oma hoole kui ka otsekohese töö läbi, ei ole 
sagedaste ühte rublatki enese tarwitada!

See alamseisus ajab nüüd, nagu juba köneldud, naesi ja 
tütreid kodust wälja palgatööd otsima, mis aga sagedaste nende 
koduse töö majanduslist kahju ära ei tasu. Aga nad ei jöua 
seda lihtsalt ära kannatada, et nad isiklistest sissetulekutest ilma 
jääwad, mille wäärtus ueile seda tühtsamaks lähab, mida suu- 
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remaks nende liikumise - wabadus üleüldistel, nende Larwidusi 
täitwatel sihtidel läinud on — köige päält körgema hariduse 
ja körgemaks töusnud seltskondliste huwituste töttu.

Nüüdne naesterahwa palgata amet koguse töö juures on 
üks wanaksjäänud jätis endistest majapidamise- ja saaduste- 
walmistamise tingimistest, kui ka kiriklikust öpetusest, et naene 
olla mehele abiks ja mees temale pääks loodud!

Sei kombel on naestele sagedaste Palju halwemaid päid 
antud, kui loodus neile anduud on, ja mees on wiletsama abi 
saanud, kui elu temale müärab!

Alles siis, kui öiglane tegelik elu ka perekondades oma 
pöhjusöpetuse maksma paneb: et igaüks oma enese pääd ise- 
enesele piaks, ja et iga tööline oma Palga wäärt on, alles 
siis saab aateilm, oma sundmuseta andmise wastastikuse awita- 
mise örnema wabatahtlise täielist tegewuse paika laialisel ja 
ilusal elu wäljal omandama.

Kuna see, mis ülemal üteldud, köikide naesterahwaste 
kohta käib, kes kodus töötada tahawad, ei käi see mitte nende 
kohta, kes oma kaasatoodud wara töttu majapidamise wälja- 
andeid ja lastekaswatamise kulusi kinnikatta jöuawad ja selle 
eest kodustest tööwaewadest wabastatud tahawad olla.

Iga wahetegemise katse abieluliste meeste ja naeste waran- 
duse tarwitamise öiguse wahel, kui ka kohustaw leping ja 
muud selle sarnased, mässiwad seda küsimust kuui löpmatauseni. 
Lihtsaks ja selgeks saab ta alles siis, kui naene -- nagu see 
Wenemaal körgemates liikides Katharina U. njast saadik juba 
maksmas on — lihtsalt oma waranduse omanikuks jaab. Sea- 
dus Piab seda suurt Pöhjusmäärust maksma Pauema: et iga 
abikaasa oma waranduse Peremeheks jääb, kuna 
need, kes seda asja teisiti korraldada tahawad, 
ühise tarwitamise määra kolltrahti lübi kind- 
laks piawad tegema.

Ainult pvhjusmääruse läbi kinnitatud waranduse lahk 
suudab uusi ja selgeid öigusemöisteid luua, mis olewik nöuab. 
Lahutatud warandus paueb kaks isikut üksteise körwale, kes 
selle wabadusega koos töötawad, mis ehk wennal ja öel, ehk 
kahel söbral on. Kumbagil abikaasal on siis täieliu.e otsus- 
tamise wöim ja täieline wastutamine. Kumbki lubab teisele 
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enese asjusse ainult sel möödul puutuda, kui palju teine ta 
usaldust oma omaduste töttu ärateeninud on. Mölemad awal- 
dawad wastastikust ettewaatust ühiste ettewötete plaanitamiste 
juures ja kurnbagit ei saa wastu La enese tahtmist ehk enese- 
Poolt labikaalumist Leise asjusse mässida. Kumbagi öigust 
kaitsetakse sel korral samasuguseltki, nagu töötaksiwad ehk elak- 
siwad wennad ja öed, ehk söbrad koos. Sest abikaasade was- 
tastikused aktsiaosad käiksiwad samasuguse awalikkuse alla, nagu 
köik sellesugused äriühisuste omadki. Pole tarwis rohkem sönu 
raisatagi, et näidata, kui ebakohased need praeguse omanduse- 
öiguslised määrused on, millede kohta muidugi „mehe wöla- 
uskujatel iseäralised huwitused wöiwad olla" (Anna Wickselli 
sönad), mida aga Leisel teel keegi mötlew inimene kaitfeda ei tohiks.

-i-

Miite ainult oma waranduse öiguse, Waid ka oma täie- 
liste kodanliste öiguste ja oma isiku üle otsustamise öiguse 
poolest piab abielunaene wallalises pölwes elawa naesterah- 
waga ühesarnaseks saama. Muidugi ei ole seadus „abielu
liste öiguste" Poolt mitte sel möödul, nagu paljndki usuwad. 
Alles möni aastasada elutsebki see usk ja määrab omalt Poolt 
kombeid; ta ei jäe oga mönest teatawast seaduslisest tuest 
ilma, kui möni niisugune asi kohtu ette tuleb. Suuremalt 
osalt ei sünni seda, sellewastu aga möjub seaduse möiste, 
millele omalt poolt Piibel ja laulatuse sönad oma allaheit- 
mise sundmusega tublit toitu pakawad, mehel ta öiguse-tunnet, 
ja naesel ta kohuse-tunnet teritawad. Ja niiko.ua kui seadus 
selles olukorras, mis köikidest köige wabatahtlisem Piaks olema, 
weel „öiguste" warjugi sallib, Lähendab see armastuse waba- 
duse jämedal wiisil rikkumist.

See on — nagu köik teisedki wanaks jäänud seadused — 
armunöuetes peenenenud inimeste kohta iseenesest tähtsuseta, kes 
körgemal seisawad, kui seaduse punkt. Aga mida madalamal 
inimesed on, seda kindlamalt nöuab mees oma „öigust," naese 
wastumeelsuse ehk terwistrikkuwa olukorra Paale waatamata, 
niisama nagu ta, oma enese öiguse möiste wastu, tema töö- 
palga enesele kisub.

niiko.ua
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Ükski seadus ei jöua takistada, et naene wabatahtlifelt 
meest laseb oma isikule haiget teha, oma warandust läbilüüa, 
oma lapsi hukka saata. Sest seadus ei jöua neid nörkuste ja 
wöitlemiste hallikaid täis täita, mis inimese enese loomusest 
wälja woolawad.

Aga öigus on abieluseaduselt nöuda, et ta neid hallikaid 
ise enam lahti ei kaewaks!

Seadus piab nii kokkuseatud olema, et ta önnele wöima- 
likumat wabadust tema kujutawa wäe jaoks lubab, kuna ta 
sellcwastu önnetuse tagajärgesi nii palju kui wöimalik kitsendab.

Ja ainult siis wöib see sündida, kui kumbki Pool teise 
meelewalla all ei ole.

Siis ei ole sellest weel küllalt, et mehe eestseiswus ja 
naese alaialsus otsa löpewad. Ka igat määrust, mis naest 
„mehe seisuse ja elukorra külgi" köidab, piab är-akaotatama.

Suuremal hulgal meestel on usk, et kui naene mehe ko
dust äralähab, siis wöib teda seaduse abil tagasi tuua. Wähe- 
malt Nootsimaal ollakse sellega eksiteel. Aga kuigi seaduse 
täht sellel juhtel parem on, kui üleüldine arwamine selle sea
duse kohta, siis ütleb terwe seaduse aja-waimgi, et abikaasad 
koos piawad elama.

Aga mida enam isiklus edeneb, seda köiluwamaks lähab 
sarnase korrapidamise abil inimeste armu tarwidusi iüita. Selle 
wastu on loomusi, kes terwe eluaeg üksteist armastanud oleks, 
kui nad mitte ei oleks sunnitnd olnud, Päew-Päewalt, aast- 
aastalt oma harjunuid kombeid, tahtmist ja soowisi üksteise 
järele sihtima. Iah, mönegi önnetuse pöhjuseks on ainult 
täitsa tühised asjad, milledest julgusega ja selge waatega ini- 
mesepaar kergesti jagu oleks saanud, kui mitte ettewaatus har- 
junud arwamiste kohta önne toomusunnist üle ei oleks käinud. 
Mida enam istklist wabadust naesterahwal enne abielusse as- 
tumist on olnud, seda rohkem kannatab ta Pärast selle all, et 
tal kodus sagedaste tundi aega ega nurgakestki ei ole, kunas 
ja kus ta eksitamata iseenese jaoks wöiks olla. Ja mida enam 
uuemaaja inimene oma istklist liikumise wabadust, oma üksinda 
olemist tarwitseb, seda enam tarwitsewad mees ja naene abi- 
elus sedasama.
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Ja isegi siis, kui üksiknse nöudjate arw wähemuses on, 
piaks neil si^ski seaduse, kui ka üleüldise arwamise poolt, täie- 
list wabadust lubatama, oma armu kooselu oma enesle tar- 
widuste järele kujutada.

Kombete parajus ja mötete laiskus leiawad, et see kuul- 
mata ja kölbmata oleks! Sellewastu peetakse aga loomuliseks 
ja kölbliseks, et suurem osa meremehi ja kaubareisijaid enam- 
pool aastat naestest lahus elawad, ehk et reisimised teadus- 
liste ja wöidusliste otstarbete pärast abielupaarisi aastade 
kaupa lahutawad.

Köik need on, möteldakse, wälimised, parandamata olud. 
Nende alla heidetakse ikka! Et ka hingedel niisugusi ära jää- 
mata wajadusi ette wöib tulla, on ikkagi paljalt möte, millele 
pääajus öige wäha ruumi wöiks lubada!

Meie aeg paneb, näituseks, ikka sagedamine kunstnikupaa- 
risi kokku, kellede tegewus mitmesuguste, sagedamine aga ühe- 
suguste wäljade pääl on. Mölemate ergud tunnewad ühisel 
wiisil töö raskust; mölematel on ühesugust liikumise-wabadust 
ja puhkerahu waja. Aga igapäewases elus wahetpidamata ar
mastust ja wastastikust hoolitsemist tarwitades, kulutawad nad 
peaaegu oma terwe waimlise töö- ja tahtejöuu ära. Nad saa- 
wad aru, et kui nad wastaRikku üksteist hingeliselt wälja- 
kurnata ei taha, siis Piawad nad oma waimlisi warandusi 
ühest lahutama, mis üksteisest kaugemal olemise läbi wöima- 
lik on. Nende loomude pühapäewa önn wöib meeltewangis- 
taw olla, nende hingede kokkusulaw üksus rikkam, kui teistel. 
Mölemad tunnewad aga wahete wahel kiusatust, et nad piak- 
siwad Ellen von der Weideni sönadega hüüdma: „läse mind 
nüüd oma armastamisest kolm nädalat waba olla!" — fest 
et mölemad teadwad, et see wabaaeg nende tundeid ainult 
uuendama saaks.

Aga nüüd sunniwad kombed abikaasasi niisugusele koos- 
elule, mis sagedaste sellega löpeb, et nad igawesti lahku lä- 
hawad, — ainult sellepärast, et harjunud ettewaatused neid 
keelasiwad, lahus elamast!

Ka teistsugustele loomudele wöiwad kitsas meelewalla 
alune olek, sunnitud koosolemme, igapäewane kokkuleppimine, 
alalised ettewaatused röhuwateks saada. Sellepärast hakkawad 
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ikka rohkem inimesi abielulisi kombeid ürnberkujutama, et nad 
rohkem nende tarwiduste kohasemad oleksiwad. Näituseks: Keegi 
reisib, iseenese pärast, kui ta tunneb, et tal üksikust waja on; käib 
oma käe pääl löbu otsimas, nullest teine lugu ei Pia, mida ta 
ise waremalt püüdis, aga nullest La Leist siiski eemale hoidis. 
Ikka suuremal arwuk magawad abikaasad teine Leises maga- 
mise-tuas. Ja lähab weel üks pölw mööda, siis ei leita sel
les midagi iseäralist, kui nad teine teises elukorteris elawad.

Koosolemine äri- ja pühapüewiti, koosLegewus igapäe- 
wase elu kui ka elu ülemate eesmärkide kättepüüdmises - see 
jääb kül edespidigi selleks eluwormiks, mida suurem osa oma 
abielu tarwis walib, olgu siis, kui üleüldine arwamine 
juba mönele uuele wormile maad on andnud. Aga sellele 
saab alles siis tüieline wabadus osaks, kui seadus abikaasade 
enesetunnet mingil wiisil enam ei kitsenda.

Jsiklise wabaduse walda tuleb ka seda awalikkust arwata, 
mida abieluli'ele ühinemisele anda soowitakse. Keegi muidu 
„seltskonna tuetaja," perekonnaifa, Pani kord Lähtsaid pöhjusi 
ette, kunas abielu, millele kül seaduslist wormi anda tahe- 
takse, salaja tuleb pidada. Leiste pöhjuste seas, mis sagedaste 
abielusse astumist edasi lükkawad, on näituseks, alles löpeta- 
mata studeerimine, ehk hirm, et mure läbi wauemate ehk möue 
teise inimese surma kiirendada wöiks. Wöimalus, niisugustel 
ehk nendesarnastel kordadel sala abielusse astuda, saaks ar- 
mastajatel asjata ooteaja ärakaotama, ometi ilma sellepääle 
waatamata, et teise öigusele kuidagi ligineda saaksiwad.

Jsiklise eneseteadwuse sekka ei tule mitte üksnes waba 
lahutust, Waid ka uusi lahutust wormisi arwata. Et lahu- 
tusest juba eelminewas Päätükis köne oli, sünnib siin ainult 
selle wormidest rääkida. Naese ebatruudus ja mehe öigus, la
hutust takistada, on nüüd sagedaste Pöhjuseks, nulle töttu 
mees naeselt raha wälja pigistab, kes ennast wiimasel juhtel 
wabaks Piab ostma ja sagedaste ka selle luba eest raha piab 
maksma, et ta lapsi omale tohiks pidada. Ka mees ei saa 
naese poolt rahapigistusest mureta olla, kes lahutust takis- 
tab ehk mehe ebatruudust Löendada wöib ja selle töttu lapsi 
omale wöib pidada, kuna mees Leab, et nad naese käes hukka 
lähaksiwad. Aga et seltskond ja loodus mehe truuduseta oleku 
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poolt on, kuna nad naese ebatruudusele raskusi pääle pane
wad, on ju loomulik, et naene ainult suure waewaga mehe 
ebatruudust töendada saab, mees aga sellewastu naese oma ko- 
guni kergesti. Küllap mehe mitmekordne truuduse murdmine 
ongi naest samasugust sammu astuma sundinud. Aga siiski 
möistab seadus — fest et möjuwaid töendusi tema wastu ei 
ole — lapsed temale, ehk ta müüb nad naesele ära!

Samasugune lugu on ka lahutusega, mis wihkamise ja 
pölgamise töttu on hakkanud. Kohtu ees, kes mitte waimli- 
selt köigerohkem waekaussi langewaid Pöhjusi järelkatsuda ei 
jöua, Waid ainult rääkiwaid töendusi, Piab köikl kooselu ük- 
sikuid osasi wäljalaotama, köiki haawasi ettenäidatama. Tun- 
nistuscd, mis suuremalt osalt köige möjukamad on, tulewad 
-- teenijate poolt! Haritud inimeste sügawamad hingewalud 
tulewad nii harimata inimeste arwamiste möödu alla, kuidas 
need önnetuma abielu segastest oludest jagu saawad! Ja sest 
ei ole weel kül: otsust andwaks on enamiste see ebaörnus, 
millega abikaasad majarahwast ehk tutwaid oma tüli sisse se- 
gasiwad. Kui mees ehk naene teise häkilise ülesastumise ajal 
teenijaid appi on kutsunud, siis on ta lahutuse-protsessis palju 
lugupeetawam, kui teine, kes abielu auusust hoida Püüdis! 
Pääle selle on kannatusi olemas, millede kohta mingit töen- 
dust anda ei saa. Näituseks, „abieluliste öiguste" kurjaste 
Pruukimine; ehk wälispidi koguni laitmata wormil üksteise 
elu täiesti wäärtusetaks tegemine; ehk wastastikune wöitlus 
kahesuguse ilmawaate pärast.

Ainult köige jämedamaid ja selgemaid kannatusi saadakse 
ilma nende raskusteta töendada, mis — niihästi lahutuse luba 
saamisel kui ka laste saatuse määramisel — köigesuuremaid 
ülekohtuid ei sünnitaks. Kui aga naene, kellele lahkumist ei 
lubatud, meeleheitel mehe juurest ära lähab, kes uhel ehk teisel 
wiisil temaga Pahaste ümber käib, siis jääb ta lastest ilma, 
sest et ta oma mehe juurest „Plehku pannud" on! On nad 
löpuks lahutuse asjus kokkuleppiuud, siis tuleb weel teataw 
„plehku Panek" köne alla, ja selle kannul törelemine ehk Piinlik 
ja naeruwääriline „manitsemine," sagedaste tundmatade, hari- 
duse poolest mitte kullalt täieliste, oma waadete ja sihtide 
järele waenuliste waimulikude meeste ja kirikunöuunikude 
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poolt! Ja köik see on ainult üks osa neist alandustest ja kan 
natustest, mis iseäranis naesterahwa kohta nüüd -- wähe 
malt Rootsimaal — lahutusega ühenduses on. Löpuks on 
lahutuse protsess nii kallis, et waranduseta inimestel Peaaegu 
wöimata on, selle kaudu oma öigust leida.

See lahutuse kord, mis igat abikaasat teise abikaasa Pa- 
hemate omaduste meelewalla alla heidab, mis mölemate loo- 
mude jämedust taga nöuab, mis nende walnsi ja nörkusi wöö- 
raste ette laiali laotab ja siiski kastele mingit tösist kaitset ei 
paku — see ei piaks kellegile mötlejale inimesele rahu andma, 
enne kui tema halwendaw möju ära on kaotatud, ja üks isik- 
list auusust ja lapsi kaitsew uus kord sisse seatud.

q- P

Riigis korraldatakse seaduse andmist enamiste nii, et wa- 
nale riidele uued paigad Pääle pannakse. Ja et kombeid mit- 
mekesistes edu järkudes on, et madalamad möisted körgemate 
körwal edasi elutsewad, kes neid pikkamisi körwale suruwad, 
on ikka weel wöimalik, wann seadusi sellega kaitsta, kui töen- 
datakse, kui „hästi nad suurema hulga wajadusi rahustawad," 
kuigi siin ja sääl „ajamöödu nöuetel" paikamist ettewöetakse.

Ainult pöhjalik hoolimataus minewiku öigusemöistete ja 
omanduse-olude wastu wöib uut abieluseadust luua, millega 
inimeste uuendatud südametunnistus rahul saab olema.

Niisugustel oludel on önn, mitte seaduseandjate liigis 
olla — ainult „märatsejate" Mas, kes enesele köiki lubawad!

Järgnewat nöuuannet ei tule siis mitte kui seaduse eel- 
nöuu, Waid kui soowi pääle waadata. Nöuded ei ole mitte 
nii kokkuraiutud, et nad wana hoone sisse passiksiwad. Nad 
on kokkukannetud, nagu hunik tahumata kiwa, kuid selles loo- 
tuses, et neist üks ehk teine tulewase uue hoone ehitamisel 
tarwilik wöiks olla.

Siin alamal tähendatud nöuete pöhjendamised on otse- 
koheselt selle raamatu käesolewas ja teistes päätükkides leida.

-r- *
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Abielusse heitmise tingimistena peab uns seadus kindlaks 
määrama:

et mees ja naene täieealised oleksiwad^
et knmbki üle 25 aasta teisest wanem ei oleks;
et kumbki teisega ülenewal ega alanewal joonel were- 

cga muus suguluses ei seisaks, mida seadus juba nüüdki 
keelab. Kilj tulewikus teadus kindlaks teeb, et seda keeldu 
weel rohkem köwendada ehk pehmendada tuleb, siis peab ka 
seadust selle järele seatama.

Löpuks piawad möleinad pooled töendada wöima, et nad 
mitte ühes teises abielus ei ela. Köik muud — nüüdsete 
abielu-lubadnste, kihluste j. t. töttu seaduslised — abielu- 
takistused heidetakse kolikambrisse, niisamutt ka uüüdne mitme- 
kordne „mahakuulutamine" ehk üleshöikamine," mida prae- 
guste läbikäimiste wöimaluse ja trükiolude töttu sugugi tar- 
wis ei ole. ,

Sellewastu on aga igal lepingu tegijal kohuseks, arst- 
likku tnnnistust oma ternnse seisukorra kohta ettetnua. Neil 
kordadcl, kus arstlisel läbikatsumisel haigus ehk wiga awaliknks 
tuleb, mis pärandaw ja laste kohta hädaohtlik on, on abi
elusse astumine keelatud; muude haiguste leidmise korral 
jäetakse seda abielusse astujate wabatahtlise otsustamise alla.

Kes abielusse tahab astuda, see annab seda kognkonna 
„abielu-eestseisjale" teada ja annab nöuetawad tunnistnsed 
tema kätte. Kuna see ühe knu aja jooksul tunnistnsed läbi 
on katsunud ja leidnnd, et nad öiged on, tulewad tulewased 
abielulised, kumbagil kaks tnnnistajat kaasas, tema juurde. 
Ilma eesköneta ja munde wiguriteta ürjutatakse siis abielu- 
raamatusse nende, kui abikaasade, nimed sisse, mida nende 
eneste ia ka tnnnistajate allkirjadega töeks tunnistatakse. Kui 
nad oma abielusse astumist — juba esialgse teatamise ajal 
ülesantud ja siis hääks arwatud pöhjuse pärast — awalikuks 
ei taha teha, siis piawad abielu-eestseisja ja ka tunnistajad 
selle üle waikiina, kuui awalikuks ei tule, et selleläbi kellegi 
teise öigusele liiga oleks tehtud.

See kodanline laulatus ongi seadusline; kirikliue aga 
sellewastu waba ja seadusliselt sundimata.

19
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Abikaasadel jüäwad abielus köik isiklised öigused 
alale, mis neil enue abielu oma ihu, oma nime, oma warau- 
duse, oma töö, ^una palgateenismse kohta on olnud, niisnma ka 
oigus, oma eluwhta walida, kui ka köik teised kodanlised öigused

Jgaüks kalab oma crawarandusega oma isiktisi wölgan 
ja isiktisi wüljaandeid. On abikaasad kokkuleppinud, ülsist kodu. 
asutada, siis tasuwad mölemad oma erawarandusest neid kulusi, 
mis ühine majapidamine ja ühine kodu teeb. On kodu asu- 
tamiseks wölgasi tehlud, siis waslutab ikkagi kumbki warandus 
oma osa wöta eest, niihästi abielu kestwuse asal, kui ka lahu- 
ramise ia jurma järele. Kui wölad tasa on, siis wötab lahu- 
tamise järele igaüks oma osa, mis ta toonud ehk nöutanud 
oli, ära. Teise abikaasa suriila puhul laugeb elukoha sisse- 
seade, kui lapsi-ei ole, elama jäänud abikaasa omaks: muidu 
jäab pool lesele, Pool aga lastete.

Kui abielu konrrahtis mitte teisiri ei ole mäüratud, pärib 
surma puhul lesk köiki oma abikaasa waranduse : on neil lapsi, 
sns läheb pool osa sellest neile.

Mölemaiel abikaasadel on kohuseks, lapsi, keda nad kabe 
tunnistaja juuresolemisel kogukouna sündimiste - raamatusse 
eueste lastena sissekirjutnwad, ühisel kulul ja hoolel kaswa- 
tada, nende eest wastutust oma pääle wötta. Lapsele pan- 
nakse selle juures nimi, ja ristimine jääb wabaks, usuliseks 
kombeks, ilma seltskondlise tähenduseta. Sissekirjutuse juures 
autakse üles, kas laps saab isa- ehk ema- ehk ka mölemare 
ühendatud priiuime kaudma, ja selle nime all ürjutatakse ra 
raamatusse. Teised lapsed saawad köik selle ükskord kindlaks 
määratud nime all sissekirjutatud. Kui laste üle tülisi töuseb, 
siis wöib neid lastekohtu otsustada anda, mis selkombel koos 
on, et mees, naene ja kohus igaüks ühe mecstesugusr ja ühe 
naestesugust kaasistniku abielupaari lühemate sugulasre ehk 
söbrade riugkonnast walib. See kohus, kus riigi-kohtunik 
seitsmendaks liikmeks, otsustab uende tüli asju.

Kui naesel warandust ei ole, et ta wöiks oma enese üles- 
pidamise täit ja laste ülespidamise poolt kulu kanda, on metzel
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kohuseks, temale majapidamise eest palka maksra, sel müäral, 
nagu seda ühele wöörale isikule, kes sedasama tööd reeb, maksra 
ruleks. Kui aga naene eespool tähendatud seltskonna-tuetust 
laste kaswatamise eest saab, ehk kui tal /warandust ehk palga 
^eenistust on, siis jääb mehelt see kohustus ära, niisama ka 
siis, kui abikaasad mingit ühist majapidamist asutanud ei ole. 
See ei keela aga mitte, et mees — igal teisel juhtel — sar- 
nase korralduse läbi naese seisukorda wabatahtliselt ker- 
gitada ei wöiks. .

Ei ela abikaasad mitte koos, siis on lapsed ema juures, 
kui mitte möne teiftsuguse korralduse kohta kokkulepitud ei olda 
Siis on mees ainult kohustatud, omalt poolt lastekaswam- 
mise kuludest Poole naese kätte maksma.

Senikaua kui seltskond auusal ja kindlal kombel köige 
oma liikmete eest hoolekandmist ia ülespidamist nende haiguste 
kordadel ja wanaduses enese kätte ei ole wötnud, piab lahu- 
ramise juures naese häüks järgmiselt möistetama, et neil kor
dadel, kus abikaasad oma asju warandusliselr mitte korralda- 
nud ei ole, kohus mehe warandusest sellekohase summa naese 
ülespidamiseks määrab, üks köik, kumb neist lahutust 
nöudnud on. See kohnstus on ühel ehk enamatel järg- 
niistel pöhjustel maksaw:

kui naesel ise warandust ehk sellekohaft teenistust ei ole: 
kui ta abielus mehe süü ehk emaolude töttu möne har- 

guse on saanud;
kui ta abielu läbi, kodu ja laste eest hoolitsemise töttu, 

röst, millega ta ennast enne abielu elatas, käest ära on pila- 
nud andma, ehk ainult jaoti seda wöis teha.

Seda ülespidamise-mäksu saab ta, kui ta lapsita on, nst- 
kaua, kuni ta terwise ehk tvöwöimaluse jälle kütte on saanud, 
ehk ta waranduse seisukord paranenud, ehk ta nute abielusse 
astunud on. On aga abielulistel lapsi, kes edespidigi naese 
hvole alla jääwad, siis maksab mees temale — ülemalnime- 
tatud pöhjuste töttu — seda ülespidamise maksu, kuni köige- 
noorem laps 18 aastaseks saab, kuna ta pääle selle weel iga 
lnvse kaswamse kulurahast, mitte suurust kohus müärab, poole 
maksab, kuni nende igaühe praegunimetatud wanaduseni.
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Kni üks abikaasa leisele leada on andnud, et la lahutust 
joowib, siis on mölematel kohuseks, oma lühemate sugulaste 
ehk söprade ringkonnaft kumbagile kahle esikut walida. See 
neljast isiknst koosseiscw „lahutuse-nöuukoqu^ wöib naestest 
sa meestest, abielulistest ja wallalistest walitud olla. Kmd 
nende seas piab kaks abielulist ja kaks ligemat sugulast olema, 
Las wanemate, wendade, ödede ehk leiste lahemate omasle seast.

Kui kumbagll abikaasal oma nöuuandjad kües on, siis 
kaaluwad need asja seisukorra üheskvos järele ja lepiwad selle 
wormi junres kokku, mille järele asjakäik minema piab.

Sellel lahutuse-nöuukogul on esimeseks ülesandeks, jürel- 
kalsuda, Las mölemad ehk- ainult üks abikaasa lahutust soowib, 
et juhtuwate kokkupörkamiste töttu ettemötlemata lahkuminetnl 
ära hotda, knna leiste, kui kokkupörkajate eneste, silmadega 
asjalngu mönikord palju selgemalt selgitada wöidakse. Kui 
ühelt poolt töeks wöib pidada, et söbradel köigesügawam arn- 
saamine mölemate hinc^eelu kohta on ja järelikult ka köigepa- 
remine neid pöhjusi möistawad, mis lahutusele sunmwad, ning 
siis seda ka hääks kiita wöiwad, siis on aqa teiselt poolt su.qn- 
lased need, kes mitmesnguste naatepunktide löltu — nende seas 
ka selle töttu, et lahutuse järeldusel nemad ise vleksiwad kohus- 
ratud, ühest ehk testest asjast rohkem osawötma — enamiste 
püüawad lahutust takistada.

Niisugune lahntuse-nöuukoqu teeb ainult seda seaduseks, 
mis enainatel kordadel nüüd juba kombeks on: et abielulised 
enne niisnpuseid tähtsaid otsustanlisi oma ligidamal seiswate 
käest nönit küsiwad. A^a kuna nüüd abielulistele manitsused 
;a nende kokkusnndmatause häbematal kombel laiali laotamine 
lnndmata inimeste ees osaks saawad, wöiwad nad siis rahn- 
lises könes — selle awalikkuse möödu järele, mida iqaüks ene- 
sele hääks arwab, — oma raskusi nende ininieste ette kanda, 
kelledel juba oma enestegi tühelepanekute töttu s-ellekohast aru- 
saamist on. Alles siis, kni kumbki poole kaks nöuuandjat oma 
püüdmist, ühe ehk niölemate abikaasaade mötet muuta, läbiwiia 
ei suutnud, piab — ilma pikema arutuseta — kogukonna 
abielu-eestseisjale lahutuse teade äraantama. See teada- 
andmine wöib alles pool aaslat, pärast selle küsimuse la- 
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huluse-nöuutogule ettepauekut sündida. Kumbki Partei ei lohi 
aga läbirääkimise aega pikemaks kui üks aasta wenitada.

Teate juures piab lahutuse--nöuukogu suusönaliselt ehk 
kirjalikult tunuistama: et abielu köigewähemalt üks aasta ou 
kestnud; et keegi lahutuse-nöuukogu liikmetest lahutuse pöhju- 
seks ei ole; .,et lahutuse nöuukogu käest wähemalt ühe poole 
aasta eest nöuu küsiti ja et selsamal ajal teisel abikaasal juba 
teada oli, et üks abikaasa abielu lahutust nöuab. 
Neid lunmstusi kirjutatakse lahutuse-raamatusse. Kui üks abl- 
kaasa wastu paneb, suusönalikult ehk kirjalikult läbirääkida ja 
ametkkohal oma luba lahutuseks anda, see ei jöua mingit ta- 
kistuft teha, kui teine oma nöunandjatega tunnistab, et wastu- 
panejale juba wähemalt poole aasta eest suusönatik ehk kirjalik 
lahutuse soow ära anri, milles ka lahutuse pöhjused ülesantud 
oliwad.

Kui lahutuse soow nii seadusliselt teada antud, lab- 
kuwad abikaasad ühest, kui nad enne ühises korteris oliwad 
elanud Kui neil lapsi ei ole, ja ei ole nende waranduseö 
kontrahti pöhjusel ühendatud, siis kuulutab kogukonna abielu- 
eestseisja aasta pärast, pääle temale lahutamise teadaand- 
nnst, abielu löpetatuks, kui mitte mölemad abikaasaad aasra 
jooksul oma lahutuse-nöudeid tagasi ei ole wötnud 
ja kui nad selle aasta jooksul täitsa lahus on elanud. 
Sest ainult pikemat aega üksteisest lahus olles on neil aega 
lärele kaaluda, missugused pahad warjud nende wahel oluliselr, 
missugused olemata on olnud.

Kui üks abikaasadest ära on pögenenud ehk waimuhaigeks 
jüänud, siis wöib abielu teise kaasa nöudmise pääle alles 
kolm aastat pärast lahutuse soowi teatamist ametliselt tüh- 
jaks tuunistada, kuna kindlaks on tehtud, et kadunust kaasaft 
köige järelkuulamiste töttu midagi teada pole saadud, kuna 
teisel juhtel waimuhaige möistus selle aja jooksul tagasi ei 
ole tulnud. Köigis neis juhtumistes kirjutatakse lahutuse ot- 
sus lahutuse-raamatusse.

Neil kordadel aga, kus seadus juba nüüdki tingimala 
laputust lubab — nagu abielurikkumisel, auuriisuwatel karis- 
tustel jne. — wöib lahutuse aega sel kombel lühendada, et 
lahutust nöudew abikaasa — abielu kestwuse aja ja lahutuse-
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nöuukogu otsuse pääle waatamata — kohtule oma lahutuse 
nöudmise ette paneb ja töeks teeb, mille pöhjusel lahutus 
aasta pärast kindlaks saab tunnistamd, kui abielulised selle 
aja jooksul lahus on elanud.

On neil aga lapsi, siis tehtakse mölematel juhredel 
järgmiselt:

Ühes lahutuse teatega abielu-eestseisja ehk kohtu ees, an- 
takse ka teada, et laste eest muretsemise kohus kokku on 
astunud, mis samasugustest liikmetest koos on, nagu tülide 
seletamise kohuski laste pärast, kuid seekord ilma kohtunikum, 
kni seitsmenda liikmeta. Kui wöimalik, siis piab üks ehk enam 
lahutuse^nöuukogu liikmetest selle kohtu liikmeks olema, nii et 
sel pöhjalikumad teated abikaasade wahemistest ja sisemistest olu- 
dest oleksiwad. Sellele kohtule annawad wanemad suusönali- 
kult ehk kirjalikult teada, kui nad lahutuse-aasta jooksul laste 
ülespidamise kohta warandusliselt kokkuleppinud on. On ko
hus selle lepinguga rahul, siis rääb ta muutmata. Ei ole 
aga abikaasad selles asjas mitte kokkuleppinud, ehk ei ole la- 
hutuse-kohus nende abielu lahutusega nöuus, siis antakse ,ee 
asi riigi-kohtu kätte seletada. Riigi- ja lahutuse-kohtunikud se- 
letawad siis üheskoos ja otsustawad sellekohaste juhtiwate sea- 
dustc järele, et, kui mitte möjuwaid pöhjusi selle wastu ei 
ole, siis lapsi mitte ükst eise st ja nende emast 
äralahutada ei tohi.

Jääb proowiaasta järele lahutus kindlaks, siis asiub 
lahutuse-kohus jälle kokku, et ilma riigi-kohtunikuta — seda 
otsust lübikaaluda, mis lahkunud abikaasad laste kohta teinud, 
ehk et seda asja kohtunikn kätte arutada anda, kui abikaasad 
mitte kokku ei ole leppinud ehk lahutuse-kohtunikud nende 
lepinguga ühes nöuus ei ole. Jgal abikaasal on siis öigus, 
niihästi üksikul enese, kui ka mölematel koos eneste eest omas 
asjas suusönaliselt ehk kirjalikult kosta ja tarwilisi tunnis- 
rajaid ettenöuda. Nad saawad kohtu poolt hinnata kaitsja, ei 
tohi aga, kui hädalisi Pöhjusi selleks ei ole, kedagi asemikku 
enese eest asjaseletuse juurde saata.

See abikaasa, keda kohus ta elukombete ehk iseloomn töttu 
laste kohta kahjulise ehk kölbmam leiab olewat, kaotab ka oma 
öiguse nende kohta. On see isa, siis nimetatakse tema asemele 
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üks eestseisja, on ema, siis eestseisjanna, kes emaga ehk lsaga 
koos laste kaswatamise eest hoolt piab kandma. Leitakse nad 
mölemad kölbmatad olewat, siis pannakse laste üle üks mees- 
la üks nais-hoolekanoja, kelledel wanemate wöimus laste üle 
on ja kes wanemate ehk seltskonna käest laste ülespidamise 
maksu kuni nende 18 eluaastani wastu wötamad. Sest lapsi 
niihästi mehelise kui ka naeselise möju all kaswatada, sellel 
on igas olukorras suur tähendus.

Neis juhtumistes, kus wanemad mölemad ühesarna- 
selt laste kaswatamiseks sündsad on ja mölemad ka kaswa- 
ruft enese hooleks wötta tahawad, jääwad lapsed, kuni oma 
15. eluaastani, ema juurde ja siis on neil öigus walida, kumba 
jnurde tahawad jääda. S?e on wale arwamine, nagu tarnst- 
laks poisike ikka isa, tütarlaps ikka ema rohkem. Sagedaste 
on pojal rohkem ema loomu, tütrel rohkem isa lovmu, ja 
arusaamine on sellepärast ema ja po;a, isa ja tütre wahel 
rnönikord palju selgem, kui isa ja poja ehk ema ja tütre wa
hel. Kuid päriselt ja öieti tarwitawad köik lapsed 1 a o s e 
völwes ema rohkem, kui isa. Ja kui lapsed nvorepölwe' 
manadusesie jöudes walida wöiwad, on ühewääriliste wanemare 
juures see, et lapsed ema paremun waliwad. Kui aga 
kumbagit wanemat teisest wäärtuslisemaks ja sündsamaks pee- 
rakse laste kaswatamiseks, siis jäägu lapsed selle juurde, olgn 
ta isa ehk ema.

Keda aga lastekaswatamiseks kölbmataks tunnistatakse, 
sei ei ole öigust, neid, ühe aststaaja (kewade, suwe 
Ule.) jooksul enese juures pidada

Kui aga leist abikaasat wähe alamaks ehk peaaegu leise 
sarnaseks tunnistatakse, sel on öigns lapsi aastas pootteist 
kund üksijärgi, ehk osade kaup«, enese juures pidada. Or-- 
snse tegijakö jääb siin see abikaasa, kelle hoole alla lahutnsel 
Uipsed möisteti. Aga sel on ka kohuseks, köige wähemalt üks 
kord aastas teisega laste pärast suusönalikult ehk kirjali- 
kult aru pidada. Sest ehk küll üks on kaswatuse eest hvoltt- 
sejaks, ei tohi see keelda, et teine oma waate järele sellest osa 
wötab ja — nimelt sellepärast, et koosolek enam igapäewane 
ei ole — selgel pilgnl neid asju näha wöib, mis teine ehk 
lähelegr ei pane. Kui see, kelle juures lapsed on, tema tulu- 
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said nöuuaudeid ei tüida, ehk kui teure tösiseid hädaohlusi 
märkanud vn, mida köigi ta hoiatuste töttu ikkagi körwale ei 
toimetamd, nis wöib ta teda samasuguse kohtu etle nöuda, 
nagu lahutuse ehk lasteöiguse kohtud ou. Kohus öieudab 
pahanduse ära ja wöib hoolimata käest lapsed ära wötta.

Kui see, kelle hoole alla lapsed möisleti, uude abi
elusse asmb, siis jääwad nad ikkagi tema juurde, kui teda 
wastuwaidlemata auusamaks ja sündsamaks tunnistati, ehk km 
teine räitsa auutu ja kölwatu leiti olewat.

Leili aga mölemad ühewäärilised olewat ja lapsed selie- 
pärast ema hoolde jäeti, siis lühawad need, kui ema uuesn 
metzele lähab, isa juurde tagasi, km see neid tagasi nöuab ja 
ise abielusse ei astu. Teeb la aga seda, siis wöib ema neid 
jällegi tagasi nöuda, kmgi ta ise ka uues abielus on.

Mis abikaasade kombete ja iseloomu arwustamisesse puu- 
tub, siis piab seadus seda kindlaks määrama: et siin mitte 
usulised ega teised aimed kaasarüäkida ei tohi, waid isikluse ja 
tegewuse wiis. Neid tähelepannes piawad kohtunikud igal ise- 
äralise puhul, ilma praegusi määrusi tahelpanemata, löpu- 
otsusliselt nende iseäraliste olude järele möistma, ettetovdud 
töenduste järele — kus juures kumbki poole etteastumise kombe 
asjaarutamisel kaalukanssi langeb — laste soowi järele, km 
need juba wanad küllalt oii, oma arusaamisi awaldama, ja ise 
oma südamerunnistuse järele tegema.

Ehk kül köik teised määrused abielurikkumise kohta — 
pääle nende, kus nagu juba üteldud, — abielurikkumine tingi- 
maraks lahutuse pöhjuseks on — seadusest ära saawad kaduma, 
piab kohus muidugi ka seda juhtumist laste hää käekäigu kohta 
järelekaaluma. Aga et sugugi kiildlaks ei ole tehtud, et mees 
ehk naene, kes abielu rikkunud,» selleläbi balwemaks isaks ebk 
halwemaks emaks piaks saanud olema, jah, et see isa ehk see 
ema mönikord palju parem ja örnem lastekaswataja wöib olla, 
kui truuks jäänud abielu-pool, siis ei tohiks abielurikkumisel 
lahutuse juures laste kohta esiotsa iiiingit tähendust olla.

Kui seaduse järele waranöused lahus on, siis ei ole abi- 
clulahutusel niingit tähendust omandusliste olude kohta, pääle 
neude, mis juba nimetamd: ühiselt asutatud kodu kohta, ühiste 
wölgade ja abikaasade wastastikuse pärimise-öiguse. On aga 
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abielusse astumisel warandused ühendatud, siis on nende lahn- 
arnlamme kohtu asi. Et lapsed mitmesugustest abieludeft 
ainult oma isa ja oma ema warandust pärandawad, ou uue 
ölgusemöisle järele niisama Loomulik, kui nüüdsegi järele. 
Teise abikaasa surma puhul walib see, kes elama jäünud, kui 
ta isa ou, ühe uaestesugust, on ta ema, siis meestesugust 
eestseisja, kes teda awitab laste pärisosa üle arupidada ja nende 
kaswatuse üle nöuupidada. On mölemad wanemad surnud, 
siis paneb kohus laste üle ühe mees- ja ühe naishoolekandja.

Nende lasic kohts, kes wäljaspool abielu on sünnitatud, 
jääwad köik öigused ema kütte. Kus isaolu ülestunnis- 
tatud ehk töeks tehtud on, isa aga wabatahtüselt oma 
poolc-osa lapse ülespidamiseks ei anna, wöib teda kohtusse 
kaebada, ja kohtu otsuse järele tuleb tema käest seda maksu, 
mis iga aastaga ühes lapse tarwiduste kaswamisega ka muidugi 
suureneb, sissenöuda, kuin laps 18 aastaseks saab. Sel lapiel 
on samasugused öigused isa ja ema waranduste pärandamise 
kohta, kui abieluski sündiuutel lasiel, ja — tema nime sün- 
dimise-raamatusse kir>utamisel — samasugune öigus ühe ebk 
teise, ehk ka mölemate wanemate nimede kandmiseks.

Et isaolul kindlaid tundemärkisi juures ei ole, see wöib 
naesterahwaid waleteele wiia, möne mehe kohta ta isa-olekut 
walesri tnnnistada — kui ka mehi sellest ennast walesti lahti 
wanduda — see ei tohiks mitte keelam, et seadus isako- 
huseid selgesti üramäärab. Ainult nii wöib ta sel- 
lel juhtel südametuiinistusi harida.

Kui mees alaealise tütarlapse kooselule uieelitanud on 
ja see mehe süü ehk emakssaamise läbi nähtawaU oma terwi- 
sest ehk tööwöimalusest ilma on läünud, ja kooselu löppemise 
järele w a r a n d u s e t a ou, wöib ta meest, kui see wabalaht- 
liselt temale tarwilist ülespidamist anda ei taha, kohtusse kae
bada. Ja kohus ei wöi meest mitte ainult sundida, seda 
naeslerahwast mönel teatawa! ajajürgul ülespidama, waid 
raskemate olukordade juures — temale mehe käest eluaegset 
ülespidamise maksu wüljamöista.

Kui mees mönelc naesterahwale, üksköik kas täieialisele 
ehk mitte, möne külgehakkawa baiguse, mis ta enesel teadis 
olewat, edasi annab, saab ta fette eest wähemalt kuueks kunks 
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wangi möistetud, mille asemel rahatrahwi ei wöeta. Seesama- 
otsus käib ka naesterahwa kohta.

Küll see ega ka mingi muu seadus ei jöua lapsi selle 
raha eest ärahoida, et ueil mitte niisugusi emasi ei oleks, kes 
neid juba euue ueude sündimist petnud ei oleks, sellega, et 
nad neid isapoolsetest lasteöigustest ilma jätawad; et sihukesi 
emasi ei oleks, kes südametunnistusest hoolimata endid süda- 
nietunnistuseta meeste kätte ei annaks, kes siis pärastpoole en
did oma isakohustest lahti wannuwad, ja, wöib ka olla, töen
dada wöiwad, et ühel lapsel palju isasi wöida olla! Kuid sel
le! on sügawam kölbline tühendus, et wähemalt seadus 
nörgemate poole pääl seisab — nimelt laste ja suuremal möö
dul ka eniaoe pool — kuna ra nüüd neid toetab, kettel suu
rem wöimalus on, wastutamise eest körwale puiqelda!

Jsegi päälesunnitud wastutamine lüheb möjuwaks, kui 
ka mitte isiku enese kohta, siis ometi seltskondlise korra kujuta- 
mise kohta käib, mis siis südametunnistusela isasi sügawa, öi^- 
lase pölgtusepa karistab — kuna ta nüüd iqat emnkssaarmst 
ilma abieluta oma pölgtusega nuhtleb, olgu see kui tahes ko- 
husetäitja ja wastutuseraske!

Nüüdsele kttsenduste äraheitmise töttu piab uus seadus 
räieralistele riigikodanikkudele tüielist wabadust lubama, 
oma armu ühinemisi enese wasrutuse all abielus ehk ilma 
abieluta korraldada. Ei mehel eqa naese! ei tohi wöi- 
malnst olla, teise kohta miinsit nöudmist ehk kaebtust ta warema 
ühinemise pärast ette tuua, wäljaarwatud mitte seadusliseli 
lahutatud abielud ehk eelminewa lehekülje vüäl kirjeldatud 
sündmused.

Kahekordne-abielu, kui ka suauelu keelatnd suquluse aft- 
inel ehk haignste kvrral, mida seadus abielu takistuseks seie- 
tanud on, ehk nende isikuteqa, kes weel 18 aastased ei ole, 
saawad seaduse ees karistusewüälilisteks kuritöödeks mnnista- 
md- Äiisama ka wäqiwalla teqemine, enesesu^ulisega (ho
mosexuell) jahtimine ja teised ebaloomulised tembud. Aqa 
'ohut saawad niisugustel kordade! kvhtnnikkud'ühes körwalist- 
nikkude^a möistma, kelledeks ainult a r s r i d ja k a e l a k o h t u 
h t n e t e a d l a s e d on. See kohus piab iqal juhtel w a s- 
! utuse s n u r u st äramäärama ja selle lärele readma, kas 
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kaebealusega kui haigega ehk kurjategijaga ümber tuleb käia. 
Leitakse teda ühel ehk teisel juhtel parandamata — ja selle 
järele ka kardetaw awalise julge oleku kohta — olewat, siis 
tuleb teda eluks ajaks seltskonnast äralahutada.

Ei ole mitte loota, et abielu siin tähendatud sihil sea- 
dusemuutmise teel ümberkujutatud saaks, waid wististe waslu- 
oanemise teel. See sünnib meeste ja naeste poolt, kes endid 
alammate abieluwormide alla, mida seadus weel kindlaks piab, 
heita ei taha, waid wabasse, nöndanimeratud „südametunius- 
inse-abielusse" astuwad.

> Need, kes arwawad, et wanematel ka öigust ei olla, oma 
tulewasi lapsi nende kannamste alla heita, mis niisugune era- 
seisukorra wötmine kaasa tuua wörks, piawad esiteks neid kan- 
natusi wiStiSte kül üüwäga suureks, teisekS unustawad nad 
ära, et wanematel ka körgemaid kohuseid wöib olla, kui kohu- 
sed laste wastu. Jsamaa kaitsmise juures leiawad köik loo- 
muüku olewat, et wanemad — näituseks ühes ümberoiiramd 
ünnas — lapsi kannatada ja ühes euestega hukka saada lasewad; 
jah, seda uimetatakse äraaudmiseks, kui nad laste pärast alla 
heidaksiwad Kuld weel üks teine, koigiti hooletumaks jäetud 
isamaa kaitsmise worin olemas on, nunelt, teda höbt eest 
kaista, seadusi körwale heita, mis öigluse ja wabaduse nöu- 
deid haawawad. Üks niisugune seadus on uue-aja niöisre 
tärele abielu-seadus meie maal ja teistes Europa maades.

Ou ka aateline tvllimaksu keeld olemas, ja inimesed p;a- 
wad seaduse- sönakuulmisele tollimaksmist järele jätma nende 
woruude eest, mis pöhjuSseadusi haawawad, nulle püäl uue- 
aja seltskond üleüldiselt pöhjeneb.

Sellel kui ka teistel juhtedel ei lähe mitte teisiti, entie 
kur inimesed outa ohwriannete üle nende jumalate altaritel, 
keda nad enam ei auuSra, häbenema hakkawad. Enne kui 
seltskonna lnkmed oma tösist wastupanekitt ülesnäitanud ei 
ole, ei wöi nad ka nöuda, et seltskond nende uusi nöudnüsi 
tuulda wötaks. Seaduse andsatele ei saa nende wäärtuste 
waärtust mitte selgeks teha, nulle eest ise kannatada er taheta! 
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Ja oma laslele ei saa wanemad mingit paremal pürandust 
järele jütta, kni seda teadmist, et nad nende südametunnistuse 
kasuks midagi äraohwerdanud on. Inimesed, kes niisugust ohw-- 
rit julgewad tuua, on ikka need, kellede südametunnistus ja auu- 
tnndmus örnemalt korraldatud on, kui teistel. Pole siis tar- 
wis karta, ec südametunnistuse-abielud isegi nüüd kombekor- 
ratust kaasa tooksimad. Km nad saaksiwad „seltskonna-üles- 
pldajatele" kombekorratuse eest hirmu „naha wahele" ajama 
— ja selkombel uusi seadusi nende käest wülja sundima.

Muidugi saaks seda abielu- protestantide tahtmist — „sea- 
dnstele ja kombetele liiga teha," et paremat seadust ja körgemar 
kombet luua — kergemeelsusega, mis seadustega mängib, ühte 
pvtli wisatama. Aga pikkaunsi saadakse aru, et see tahtmine 
kahjuta on. Sest kui ialgi möni joon inimese loomusest üle- ' 
üldiselt kiiduwüüriline on, siis on see tema sündsus, et ta en- 
nast warem ehk hiljem töenduste läbi ületöendada laseb.

Eelminewa seletuse pääle tagasi waadates piaks selgusele 
vlema jöntud, et snn mitte ühe ainukese, löpuükult kölbliseks 
tnnnistatud suguelu wvrmi pääle ei tähendam. Aga et ai- 
nnlt see kindlus, mis seadusel on, suurema hulga tundmusi 
ja kombeid sügawamale tungiwal wiisil ümberkujutada jöuab, 
on edespldigi üht nut seadust waja, et körgemate 
tundmuste kasmamist tuetada, uns löpuks iga( 
a b i e ln se a d u st ülearuseks tegema saawad.

Suguliku kölbluse kosumise arutusel sai töendatud, et 
ainuabielulise aate kiriklikult ja seaduslikult kindlaks müära- 
uusel, kui ainukesel suguliku kölbluse wormil, jä- 
relduseks oli: et ilma pikema jututa töeks peeti, et edu nöu- 
ded makswate seaduste ja kombetega täiesti kokku käiwad; et 
sellepärast — kuna mitmekülgselt kogutud elnteadustel mingit 
eesöignst ei olnud — praegu inimesesugu kasulikult edendawme 
sugulise kölbluse wormide kohta piaaegu samasuguses teadma- 
laclses ollakse, nagu tuhande aasta eest oldi; ja et sellepärast 
inimesesugu elunönded, kui ka iga üksiku inimese önnenöuded, 
uiisugustele eluteadustele suuremat öigust nöuawad.
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Keegi ei tea, kas uute teede löpul jällegi sphinxi*)  möis- 
tatuse ees seista ei mle: möistatuse ees, kuidas wanemaid mitte 
Laste hääks ära ei tuleks ohwerdada, ehk lapsi wanemate hääks. 
Kinde! on ainult see, et see tee, mida mööda senisaadik käidi, 
ikkagi sphinxi juurde wiis. Ja köik need, kes selle eluka jal- 
gade ees purustatult maas on, töendawad, et inimesesugu selle 
ree päül möislatuse äramöistmisele ei ole liginenud!

*) Sphinx (sfinks) — oli Greeka muinasuiu järele imeelukas: n<iu pääga, 
:öwi kehafla, mao savaga ja t iwadega. Andis teekäijatele raskeid möisrarusi 
möisra, millede järeldusel need, kes möisramscest ,agu ei saanud, oma möist- 
marause eest enese eluga maksma pidiwad Anonymus.

Siin, selles raamaius, oli igal Pool inhtiwaks waate- 
puntiks, et, nagu elu ise elu-möteja ja sisu on, nii ka ini
meste hinda, ka köigis nende tundmustes ja töödes, köige kind- 
lamine need hvolimised ;a hoolekandmised, määrawad, mis neil 
oma tulewase sugu kohta. Järelikult jääb ajaküsimuseks, 
inillas seltskonna lugupidamine sugulisest ühinemisest mitte 
enam kooselu mälimise wormi kohta ei käi, mis kahte mimest 
lastewanemateks teeb, waid laste wäärtnse kohta, keda need 
wanemad sngude ahela uuteks lülideks on loonud. Mehed >a 
naesed hakkawad siis oma waimlist ja kehalist täiusele jöudmist 
samasuguse usulise^tösidusega sugnülesande hääks kätte püüdma, 
nagu seda kriftlased oma hingede täiusele jöudmisega igawese 
öndsuse kasuks tcewad. Suguelu kölbluse üle walitsewate 
jumalikkude seaduste asemel saab inimesesugu körgemale töstnnse 
tahtmine ja selle eest wastutamine kombete tueks olema. Kuid 
wanemate kindel arusaamine, et elu-mötteks ka nende eneste 
elu on, et nad mitte ainult oma laste pärast ilmas ei eia, 
viaks neid teisest südametunnistuse kohusest wabastama, uns 
neid nüüd laste töttu köidab, nimelt kohusest, ühendust alles 
pidada, milles nad ise hukka lähewad. Kodu ühineb wististe, 
rohkemal möödul kui nüüdsel ajal, emaga, mis —- ilma et ta 
isa wäljalükkaks -— uue ja körgema „perekonna-öiguse" idu 
eneses kannab.

Ja kui igat elu ta enese otstarbeks hakatakse pidama, 
selle waate järele, et seda teistkorda elada ei saa ja sellepärast 
seda ka nii täiesti ja suuresü piab elatama, kui weel wöi- 
malik; kui igat isiklust sarnase olewusena, mis ialgi enne ei 
olnud ja ialgi enam tagasi ei tule, hiudama h-tkatakse; siis ei, 
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saa ühe inimese armu önn ehk önnetus mitte üksnes tema 
enese kohta suurema tähendusega olema — ei: ta saab seda 
ka köiksnse kohta olema: nende laste ja loomise-tööde läbi, 
kes oma önne inimesesugule edasi kingiwad ehk tema önnetusega 
inimesesugu önne ärarikkuda wöiwad.

Jseenese kui ka leiste hääks hakkab siis iga üksik ini- 
inene seda öigust, kas ta tohib oma önne tagasilükata, nii- 
sama tösiselt järelkaaluma, nagu nüüd önnetuse kandmise ko- 
huse ette kummardatakse. Wanemate kooselu tühtsus laste 
hääks saab siis selle kooselu wüst pääle üleminema, kui aru 
on saadud, et wiunasel pöhjusel — uuele rahwapölwele 
sellelübi köige rohkem kasu on tulnud, et armastust igal pool 
ja igal ajal kooselu suurema wäürtuse päätingimiseks peetakie.

See on see töotatud maa, kuhu see uus tee wiib. Aga 
suurem Hulk ei nüe töoutusi, wöimalikkude hädaohtude töttu. 
See kartus paneb alatt julguse lonkama, läbikatsumata asja 
julgeda, hinnalist asja leida l

Jmelik on, et need tulewiku eest wärisejad ialgi mine
wikust troosti ei otsi! Nad saaksiwad, näituseks, lerdma, et 
kui sugukonna pääwanem ubielude müäramise järele jättis, kui 
eestseisja enam ei jöudnud naesterahwast alamliseks tunnislad.i 
ja löuamees teda abielust tagasi hoioa ei suutnud, siis seda- 
sama „seltskonna ja perekonna hüwltamist" prohweti wiisil 
ettekuululati, mida nüüd abielu wabade wormide juures kar- 
detakse! Aga needsamad inimesed, kes tänapäew endiste kar- 
tuste kohta naeratawad, on selles kindlad, et wiimased pclga- 
mised tüide läbawad! Sest mingil teisel puhul ei ole inimene 
omas usus pelglikum, kui siis, kui küsitakse, kas ta enese loo- 
mus sundab oma sisemisi sidemeid wülimiste asemele panna. 
Ja siiski, ammugi enne seda, kui uued wormid walmis on 
saanud, keewad uued tundmused üle, millega neid wormisi 
tätdetama pidi! Tulewiku pääle aialoo pilguga waadata: selle, 
mida weel ei ole olnud, möödaniku hüsti ehk pahaste möju- 
wate pöhjuste alatiste tagajärgede pääle usaldust panna — seda 
ei tule seltskonna tugedele meeldegi. Nende usk Jumala juh- 
timise sisse wahib ikkä tagaselja!

Elu-usulised teadwad ega, et elutarwidused oliwad nende 
^tundmuste toitwaks mullapinnaks, mis ükskord sisnks oliwad 
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seadustele, milledest nüüd weel rörred järele on jäänud. Aga 
maapinnast on niisaina wähe la toilwat jöudu wäljakurnatud, 
kni rundmusteltki nende elnloowat jöudn! Elu-usulised panewad 
sellepärast wanade körte pääle wähe röhku, kuid tüie röhu 
panewad nad selle pääle, et maapind oma kande jöudu köwendaks.

Meie ajnl on suurt ja terwet elutahtmist armu tunnetes 
ja nöuetes waja! Selles ähwardawad tösised hädaohud naeste- 
rahwaste poolt kätte tulla. Ja et neid hädaohtusi ära pöörda, 
selleks piawad, pääle muude uueuduste, ka uued abielu wormid 
loodud snama.

Ikka rohkem kallihinualisemat ja edukölbutisemat inimeste- 
malerjaalr — see ort see, mida meie köige päält looma piame. 
Lelle kättesaamise wöimalus seisab suguetu knidlate wormide 
sees loojaminemisel, wabades aga ülestöusmisel. Mitte ainult 
'sellepärast, er olennk enam wabadust nöuab, ei ole tema nöuded 
löotusrikknd, waid, et nöuded ikka rohkem oma küsimuse kesk- 
pnnktile liginewad — üratundmisele, et armastus köigesuure- 
maks tinginnseks on terwe inimesesugu ja iga üksiku inimese 
ein ülendamiseks.

Sellest järgneb, et uns abielu-seadus wabadusele kaswa- 
rania piab, kurgi ta naese wabaduse pärast mehelt möned ta 
nüüdsed öigused ärawötma ja laste pärast mehe km ka naese 
nüüdseid wabadust kitsendama piab. Aga üks kui teine tuleb 
llöpuks armastuse kasuks.

Kes arinastusele ja armastuse läbi läieliseks saanud 
inimesesugu sisse usub, piab öppima aastatuhandatega rehken- 
dama, mitte aastasadadega ehk weel wähem aastakümnetega!

Sest suur armastus tuleb inimesesugu juurde samasu- 
gusel nuelisel kombel, nagu kewade ueile maadele, mis pääl- 
pool polaarijooni on, kus käse latwa haljendades walge lume 
seest ülespoole sirguma näikse, kuna luini tema ümber mitte 
üksnes maapinda kinni ei kata, waid ka sellesama puu alu- 
misi oksigi!

Seisab kord terwe mets kewade-haljuses, siis ei ole abielu 
seaduses rohkem paragrahwisi waja, kui üytainukest, — seda- 
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sama Prantsnse riigipöörde aegset sisurikast, ^nlüd aga terwe 
aastasaja hinge läbi weel awarama sisuliseks kaswanud para- 
grahwi:

„Ainult need, kes üksteist armastawad, on 
mees ja naene."
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