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Sissejuhatus

Elades ajaloo suurel silmapilgul, peame tema koha-

selt välja astuma. Kes rahvaist nüüd omale ei kinnita ega

100 uusi väljavaateid, tuleviku aluseid, kättevõidetuid häädusi

— selle rahva saatus on aastasaduks tukkuma sunnitud.

Suur liikumine üle ilma on tõmmanud kõiki rahvaid kaasa,
tuues kolossaalseid uuenduste võimalusi.

Eesti rahvale on ajalookäik olnud armuline ning on

annud rahva tubliduse, elu võimu ja energia tõttu Eestile

määratu kuulsuse, mis teda korraga Euroopasse (ei, kogu
ilma) on viinud — kultuurrahvaste ridusse. Iseseisvus on

loodud -— vaja teda kindlustada; vähemalt vaja kätte-

võidetud vabadust kindlamaile aluseile seada, et Vene ja
Saksa militaristlised rahvaklassid ei saaks tulevikus liiga
kardetavaks. Ees seisab kogu rida majanduslisi, haridus-

lisi, poliitilisi jne. jne. — ühe sõnaga, sotsiaalseid reforme,
mis Eestit sotsiaalselt võimaldaksid tulevikus edenema.
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Neid sihte saavutada, nende eest võidelda igal ajal, igas

tingimuses — on selle kohus, kes end peab eestlaseks.

Sarnane iseseisev hiiglavõitlus — teha väiksest maha-

jäänud Eestist tõsise kultuurrahva — nõuab suurt indivi-

duaalist arenemist vaimlises ja kehalises mõttes. Sest aru-

saadavalt suudavad eelpool tähendud hiiglavõitlust võidelda

hää vaimlise seisukorra juures kehaliselt kindlal alusel seis-

vad sõdurid, mitte aga väljasurevad nõrgad isikud. Iga
rahva liige olgu tugev ja arenend musklite, närvikava j. m,

poolest, kõik organid töötagu harmoonilises sihis — siis

suudab organism üles näidata võitlushoos äärmist jõukontsen-
tratsiooni ja tema suuremat pingutust. Sest närvikava,

mis mitte ei katke viiuli keelena pingul olles, vaid ülevaid

helisi võimaldab, võib ’ ainult saavutada kehaliselt terve ja

tugev rahvas.

See on kõigile vastuvaidlematu. Teine küsimus —

kuidas, mis moodi mille kaudu seda teostada? Nende

küsimuste vastamiseks ja lahenduseks on vaja põhjalikku

tööd, kogu rahva kaasabi, riigijuhtijäte tarka korraldamist.

Tahan käesolevas teoses ainult ühe väikese osa.pääle
rahva tervise küsimuses tähelepaneku juhtida — see on

suguelu vallast, või lähemalt — abielu küsimus

Sellel alal tuleb meil otsekohe või kaudselt tutvuneda

kogu rea eitavate nähtustega Eestis. Mõtlen Eesti sugulist
elu üleüldse, vallaliste naiste („vanatüdrukute") suurt arvu,

väljaspool abielu sündinud laste arvu suurus ja selle tõus-

mist viimaseil aastail, prostitutsiooni, suguhaigusid jne.
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Murrangu aega üleüldse üleelades, kannatab Eesti

vana patriarhaal-maa sugumoraali purunemise ja uue alles

väljakujuneva moraali loomisaja puuduste all. Kogu maa

külvatakse üle uusi seisukohte, seletusi jne. sisaldavate

raamatutega, ajalehtega, mis vastolus vana kiriklise ja kodan-

lise kommetega. Sarnane vassing ei tõota aga kasvatus-

liselt sugugi hääd, mõjudes halvasti noorsoo pääle. Vabadus-

mõiste ja sugulise probleemi uus käsitus ning ümbruse

mõju on paljugi noori viinud väiksemaile või suuremaile

eksisammele. Sugulise probleemi lahendamattus sunnib

peaaegu igat, olgu mees- või naisüliõpilast, taluneiut või

poissmeest üleüldse, Eestis elama korratut sugulist elu, mis

iseeneses mõista, ei lähe alati karistamatalt mööda.

Ei taha käesolevas töös mitte abielu probleemi tema

täies ulatuses harutada, vaid mõtlen jääda küsimuse juure:
mis vahekorras on praeguse aja abielu naisterahvaste arvuga

ja mis tuleb meil see juures panna tähele?

Kui Ellen Key nimetab käesolevat aastasada „lapse
aastasajaks", siis tuleks meil küll Eesti iseseisvuse aasta-

kümneid ja sadu nimetada
,
naisterahva" omaks. Sest

väikerahva olemasolu oleneb suurel määral naisküsimuse

õigest korraldusest, kuna naised on ju õieti meie rahva

looduslikud pää ülevalkandjad. Palju meil emasi, millised

nad, missuguste naisterahvaste liigis nad ettevalmistakse —

sest tingitakse rahva sündivus, riigi õige ja tugev alus,
kodanikkude normaalse tervishoiu mõttes.

Naisküsimuse ja abielu reformi seisukohalt on tähtis
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allpool toodud naisterahvaste vallalise elu instituut. Et

see nii olla ei tohi nagu seni — see on selge. Kuidas
seda aga muuta, on teine küsimus Iseseisva ettepanekuna
esineb allpool seisukoht, mille otstarbekohasust näen ja
mis pole kaugeltki nii halb ja võimatu kui esialgu para-

doksina paista võib.

Ehk näidatagu siis mõni muu tee!
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I

Mitte omades täpipäälset statistikat vallaliste naiste

arvu üle on võimata kindla arvudega rehkendada, kuid

arvata on ümbruskonna tähelepanemise kaudu, et nende

arv üle Eesti on kaunis suur.

Igal kultuuramaal on statistiliselt kindlaks tehtud, et

(Euroopas) poisikesi tütarlastest enam sünnib. Keskmiselt
105:100 pääle 1). Kuid 15—20 eluaasta vahel saab

meeste ja naiste arv ühesuuruseks, vanemaid inimesi aga

võttes, kaalub naiste arv meeste oma kaugelt üle 2 ). Vane-

mas eas on juba proports Euroopas umbes 102 n. kohta

100 meester. Inglismaal aga — 106 : 100 peale (Ploss-
Bartels). Seletada tuleb seda sellega, et suurem eluvõitlus,
töö üleüldse, alkohol jne., iseäranis aga sõjad ja rahutused

mehi enam murravad kui naisi. Loodus ise on naist ka

enam surevuse vastu kindlustanud, sest poisslapsi sureb

palju enam kui tütarlapsi ka enne „eluvõitluse“ algamist.

!) Др. Плосс и Бартельс „Женщина4* Ihk. 23.
2) Проф. Форель „Половой вопрос" Ihk. 195.
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Mehi suri näituseks (1865—1883 a.) iga saja naisterahva

kohta: Norramaal — 103 ; Rootsis — 104; Euroopa Vene-

maal — 105 ; Itaalias — 106; Prantsusmaal — 107; Bel-

gias — 108; Saksamaal — 109; Rumeenias aga isegi
— 116.

Eestimaa kohta 1) suri 1895 —9B a. keskmiselt iga
1000 inimese kohta:

Kuni 1 aasta vanuses

I—lo
„

10—20
„

20-30
„

30-40
„

40—50

50—60

60—70

70—80
„

üle 80
„

Tallinnas

kuni 1 aasta vanuses

I—lo
„ Я

10—20

20—30
„

30—40
„

40—50
,

50-60
„

60—70
„

70-80
„

üle 80
„

Meester. Naister.

188,6 168,2

0 Nikolai Köstner, „Rahvaarvu kasvamine Eestimaal*, Ihk. 64.

165,2 135,3
18,1 17,9
5,2 5,2
7.7 5,3
9,3 6,4

12.9 8,4
22,1 15,6
43,4 37,3
94,4 84,9

181,2 159,0

Meester. Naister.

178.1 161,5
. 21,7 21,9

4,5 5,1
6,5 5,3

15,1 7,2
21,4 8,4
33,9 16,9
53,4 34,4

113,6 75,2



Tuues eelpool toodud arvud surevuse kohta Eestis,
koondab Köstner fakti järgmiselt: „Kuna maal meeste-

surevus 30—50 aastani naisterahvaste omast umbes kol-

mandiku võrra suurem on, tõuseb ta linnas kahe- kuni

kolmekordseks." Seda võib iga lugeja arvudest ise järele
vaadata.

Kaks viimast sõda teevad suurema meestesurevuse

küsimuse üle ilma ja ka Eestis väljaspoole igasugust vaie-

lust. Ilma sõja ja Eesti vabadussõja ajal on ka juba üle

maa avalikult väljakuulutud ja kirjutud, et surevus Eestis

sündivuse kaugelt üle lööb. Esimeses joones aga seisab

siin sõdurite surevus olgu haavade või haiguste kätte.

Kui rehkendada Eestis enne sõda meeste- ja naiste-

rahvaste proportsi 101 m. : 100 n., mis oleks õige vähe

võetud (üle Euroopa 102 : 100; Inglismaal — 106 : 100),
juba see annaks 1.200.000 Eesti eestlase kohta — 6000
vallalist naist, kel siiamaani absoluudiliselt võimata

oli abiellu heita. Nii oli Inglismaal 1881,. aastal

24 milj, elaniku pääle üle 712.000 naise ülekaalus. Seda-

sama ülekaalu oli märgata Ida-Preisimaal (Ploss-Bartels).
(Oldenburgis ja Hannoveris (Saksamaal) olnud aga arv

peaaegu siis ühesugune.) Igatahes, võttes Eesti, võime

rehkendada peale kahe viimase sõja umbes 25.000 vallalise

naisega Eestis, mis -oleks absoluudiline (vallaliste) naiste

ülekaal meeste vastu mitte aga tõeline vallaliste arv.

Absoluudilise 25.000 arvu saaksime umbkaudu välja
rehkendada, kui silmas peame Eesti ametlikku aruannet

eestlaste .kaotuste üle ilmasõjas. Olla olnud nimelt, ilma-

sõjas 50.000 surnut, haavatut ja vangilangenut. Harilikult

« *■.
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rehkendakse üks kolmandik surnuid — see teeks üle 16.000.
Eesti Vabadussõjas sai surma üle 2000. Arvud kokku-

arvates annaks 600016.000 -j- 2000 = 24.000. Et est-

lane ilmasõjas end hoida mõistis, seda teame, nii et sur-

nuid, võib olla, on ses sõjas meil vähem. Kuid teisest

küljest on toodud summa sekka arvamata invaliidid, vangi-
laagrites surnud jne. ja on võetud meeste ning naiste

suhe liig ühesuurune. Kuigi meil iga 100 naisterahva

kohta peaks sündima, ütleme nagu kogu Euroopas, 105

poislast, mis tähendab see selle suure abieluealiste meeste

surevuse juures, mis, nagu nägime, meil üks kolmandik

või isegi kaks-kolm korda naisterahvaste omast suurem!
Liialdust kartes lepime siisgi umbes 25.000 eeltoodud

arvuga.

Absoluudilisest vallaliste arvust tõelise vallaliste

arvu juure Eestis üleminnes, tarvitame Köstneri arvusi:

Nii oli vallalisi naisterahvaid 1881. ja 1897. a. iga
1000 naister. kohta üle 15 aasta umbes 349. (Meeste-
rahvaid üle 15 a. iga 1000 h. k. — 415 — 422). Peale

selle veel lesed ja lahutud (lesknaisi — 150, leskmehi —

40 ümber).
Kui antud vallaliste naisterahvaste arvust välja minna,

siis pidi mitte abielus naisi üle 15 a. olema Eestis 1897.a.

ümmarguselt võttes 200.000! (1.200.000 eestlast, umbes

neist pooled, see on — 600.000 naist; iga tuhat annab

349 vallalist: tuhandeid on 600, järjelikult: 600 X 349==

209.400). Arvata on, et see arv peale 1897. aasta mitte

ei vähenend, sest abiellu heitmise, resp. eluvõitluse tingi-
mised läksid kokkuvõttes halvemaks, mitte paremaks. Selle



toodud arvule on juure arvatud ka vanemad kui 40. a.

naisterahvad, kellede suguline funkstioon enam-vähem kadu-

nud. Kui palju seepärast mitte-äbieluks sündivaid maha

peab arvama — pole teada, igatahes mitte üle poole.
Sarnane väljaarvatud tõeline vallaliste arv ei kao

flmaski päriselt ära, sest et abiellu astumise tingimised
kõigil mail ja igal ajal on olnud ja on enam vähem

teatavate raskustega ühenduses -- nagu liig suur noorus

ja vanus, tervisline seisukord, varandusline seis jne. Kuid
seda arvu saab tuntuvalt muuta, millest jutt allpool.

Praegu aga konstateerib N. Köstner: „Arvud näi-

tavad seda (minu arvendus. J.V.), et abielurahva

protsent kahanemas on, leskede, vallaliste

ja iseäranis lahutute protsent aga tõusmas."

Eelpool toodud absoluudiline ja tõeline vallaliste arv

on muidugi võetud statistika puudusel umbkaudne, seepärast
võivad ta juures vaielused tekkida. Kui toodud summa

vast vähendada võib, siis ometi ei saa teda kaotada, see

on võimata! Üks vastuväide, mis võidaks teha on see,

et naised peale 40 aasta kus nad harilikult sugulise jõu
kaotavad eeltoodud arvudes ühes on arvatud. Mehed on

aga harilikult s. o. keskmiselt suurema potentsiga ja kaue-

mini idustamiseks võimulised, järjelikult — tuleb rehkendada

suguliselt täiejõuliste isikutega, mitte aga absoluutse arvu-

dega. Nii sureks küll mehi rohkem, kuid sugulises mõt-

tes oleks neid naistega ühepalju !

Selle kohta peab järgmist konstateerima kui see nii

oleks, siis, (võtame Eestimaa, kus meestesurevus ühe kol-

mandiku, ja Tallinna, kus see kaks-kolm korda naiste omast

и
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suurem) peaks meeste suguline potents naiste omast aja
mõttes olema vastavalt ühe kolmandiku või isegi kaks korda

suurem — mis on aga absurd! Ja ülepea, polegi nii ab-

soluutselt selge — kui palju (Eestis) on idustamiseks kõl-

bulikke suhteliselt vanema ea meesterahvas ja naisterahvas.

Abiellu astumiseks on aga harilikult naisterahval tunnet,
peale 40 aastate küllalt alles, sest libido sexualis võib ka

peale klimakteria edasi kesta (Forel). Edasi, kõik leskme-

hed peaksid, kelle suguline potents kauemini kestaks —

abiellu astuma, mis aga alati ei sünni. Lõpuks maksab

siin täie jõuga Köstneri resümee, et
„

leskede ja vallaliste-

protsent aga tõusmas" on.

Nii oli juba enne sõda vallaliste suur arv kindel.

Ja nüüd peale kahe sõja — seda enam !

11,

Asume nüüd vaatlemisele, mis tuleb tähelepannu meil

vallaliste naiste olemasolu juures. Sellest vaatlusest järg-
neksid loomulikult vastavad sammud.' Arvan, et 25,000

(kui mitte 200,000) vallalise naisterahva elu ja õnn on seda

väärt, et lähemalt vaadelda nende elutingimisi.
Vallaline inimene käesolevas mõttes tähendab teiste

sõnadega mitte abielus olev ja mitte abielus suguliselt elav

inimene, kuna siia muidugi veel kuuluvad teised vallalise

elu tagajärjed ja sisumõiste. Eestkätt huvitaks aga meid

just suguline külg vallaliste elus.

Väljaspool abielu suguline läbikäimine on alati tea-

tava raskustega ühendud: saladuslikkus, korratus ja karde-
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tavus; mehele — suguhaiguste, naisele —ka lapse saamise

mõttes. Vallaline poissmees saab harilikult sellepeale vaata-

mata suguelulistest raskustest kuidagi mööda, vähemalt osalt.

Naisterahva seisukord on aga mitu korda hullem, Praeguse-
aja „kõlbus" lubab meesterahvale väga palju, vaatab läbi

sõrmede elumehe vigurdamiste peale, mis sünnitab seltskonnas

rohkem humoori, kui tõsist arvustust. Naisterahvast kõlbus
sarnaselt „vabalt“ elada ei luba. On tema reputatsioon
kord rikutud siis pole tema enam „puhas, süütu* ning
naisevõtjad loobuvad temast lõpulikult. Elumehele min-

nakse aga võrdlemisi kergesti mehele.

Seetõttu toob vallaline elu meesterahvaste juures hari-

likult vähema sugulise karskuse kui naisterahva juures.
Süütu meesterahvas kõlab praegusel ajal muinasjutuna, kuna

süütust naisterahvast ikka veel kõneleda võib. Muidugi
mõista, et vallaline elu korratut sugulist läbikäimist tingib,
nii et isegi elumeeste juures suguline karskus mõnel ajal
võib tekkida. Vallalise naisterahva juures on suguline kars-

kus igatahes alati pikkaajalisem, eeltoodud põhjusil. See

on enam-vähem vastu vaidlemata.

Missugust mõju avaldab suguline karskus üleüldse

ja vallaliste elus iseäraldi? Millised seisukorrad ja tingi-
mised valitsevad 25,000 (või 200,000) naise karskes sugu-

lises elus ?

Inimese kehaorganid on selleks, et funktsioneerida.

Loomulikku inimese elu ilma sugulise läbikäimiseta ei ole.

Täieline suguline karskus on loomuvastane nähtus. Sees-

mise sekretsiooni õpetus, mis viimaseil aastail kiiresti edene-

mas, õpetab, et iga keha suurem nääre omab seesmised
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ainevahetuse produktid (gormoonid), mis mõjuvad kogu
keha pääle. Osa neist inimkeha nääreist on lähemalt

järele uuritud — nagu kilpnääre, neerulisa, ajulisa, rinna

nääre jne. Muu seas on lähemalt selgitud ka sugu nää-

rete mõju.

On selgunud, et sugunääreil on meeste ja naisterahva

omaduste väljakujunemise pääle suur mõju. Nemad ei 100

sugu, vaid vormeerivad teda, aidates mehele-mehe, naisele-

naise omadusi välja arendada. Sugu näärete kaotamisel

kaotab indiviid harilikult palju omadustest. Nii jääb noorelt

kohitsetud meesterahval mehe omaduste väljaarenemine
seisma, kõigepäält suguorganite juures; hääl ei murdu,
vaid jääb kõlavaks, ihukarvad ei kasva enam tervilises

külluses, keha läheb rasva, rinnad omandavad naiselise välja-
nägemise, inimene on rahulise flegmaatilise iseloomuga jne.
Naisil atrofeeruvad rinnad. On kirjeldud väga huvitav juh-
tumine Alberti poolt г ) ; See oli 20 a neiu hästi arenend

naiselise kehaga, rindadega ja menstruatsiooniga. Viimse

kadumisega hakkas ta avaldama* meesterahva tüübi tunnis-

märke. Rasv kehalt kadus, keha kattus karvadega, enne

toredad ja suurelt arenend rinnad muutusid pehmeks, juuk-
sed pääs lühikeseks ja peeneks, hääl madalaks ja kasvas

tihe brünett habe ja vurrud. Kolrne aasta pärast tehti lõi-

kus munasarja (suguraku) kasvaja puhul." Igapäewases elus

paistavad silma samuti iseloomulikud jooned iga suguliselt
mitte elava vallalise naise juures : jonnakas, kiusakas, egoist-
line vaim ja kuivatand, kahvatand keha. Abiellu astudes

Проф. А. Biedl. Внутренняя секреция, II jagu 195 Ihk.
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muutub seisukord otsekohe — naisterahvas saab harilikult

õitsevaks, iseloom pehmeks ja naiselikumaks.

Nõnda siis on teadusliselt kindlaks tehtud sugu-

rakkude kasulik mõju mehe ja naise kehade

pääle. Ära neid kehast eraldada ei või. Kehas olles peab
nende funktsioon käima loomulikku rada.

Sugurakkude loomulise tarviduse juurest lähme samm

edasi — sugulise läbikäimise kui ühe sugurakkude funkt-

siooni, gormoonide, mõju avalduse juure. Mis säädused

valitsevad sugulises läbikäimises?

Kõigepäält hügieen normaalses sugulises elus. Siia

puutub sugulise akti täitmise tihedus, viis, tema lubatavus

naisterahva füsioloogilisi! ajajärgel, idustamise ärahoidmine

jne. Küsimuse laialistest osadest tuleb meil tegutseda ai-

nult sugulise akti tiheduse küsimusega, sest et see enam

puutub vallaliste ja abieluliste elu võrdlusse. Muu küsimu-

sed on — juba oleva abielu tervishoiu asi.

Sugulise akti tervishoiuline tihedus on raske hügieeni-
liselt kindlaks määrata. Kuna vallaline peab sugulist kars-

kust pidama, käib abielus olev inimene suguliselt läbi pea

igal soovitaval juhtumisel. Suguline jõud on aga normaal-

seis piires väga mitmesugune. „Soroaster, Solon ja Muha-

med seadsid 3 —4 sugulist läbikäimist kuus, kuna Talmud

omad nõudmised diferentseerib inimese ameti ja seltskond-

lise seisukoha järele : rikas tugev noor inimene, kes ei andu

mingisugusele tööle, võib täita abielu kohuseid iga päev.
Käsitöölised, töölised ja teadlased, väsitades end ametiga,
võivad omada 1— 2 läbikäimist nädalas ja neile on luba-

tavad isegi mõnekuulised vaheajad. Lutheri „kaks korda
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nädalas" on väga hästi teada publikumile ja arstele" г).
Normaalsuse piiris kõigub prof. Fürbringeri (Berliin) arva-

tes 50 — 100 läbikäimist aastas — see on keskmiselt I—2

korda nädalas. Mentsruatsioonide, haiguste j. m. tõttu

tulevad ette väiksemad või suuremad vaheajad, mis seda

viimist ettekirjutust abielus varieerivad.

Meie ei hakka siin sellesse küsimusse pikemalt tun-

gima ; — peasi on meil see teadmine, et loomulik

elu nõuab sugurakkude sekretsiooni ja tegevust ning hari-

likult elavad abielus olejad sugulist elu I—2—3 korda

nädalas, millest ilma peab olema vallaline sugukarske meeste

kui naisterahvas.

Sarnane nagu eelpool seletud peaks normaalselt ini-

mese suguline elu olema. Vallalisel pole see aga nii.

Et suguline karskus alati otsekohe sünnitaks neurastheniat,
hysteriat (lühidalt: närvinõrkust) jne. seda pole päris kindlaks

tehtud, nii et uurijate arvamised ühte võiks minna. „Lite-
ratuuris on võrdlemisi puhtad, raske kannatuse juhtumised
sugulise karskuse puhul (ette toodud), mida ei saa kergelt
võtta; .

V. Krafft-Ebing räägib sugulise karskuse rikku-

vast mõjust, mis läks kuni sugutunde rikkumiseni" (Für-

bringer). Kuid need juhtumised, mis vähesed olla, tõen-

dada Fürbringeri arvates just sugulise karskuse kahjutuse
väidet. Mõned uurijad (nagu Löwenfeld, Erb) tunnistavad

siiski sugulise karskuse kahju. Prof. Ciz kirjutab: „Sugu-
line karskus võib olla kahjulik sugulist elu alganud inimesile" 2 ).

J) Проф. Senator и Kaminer „БолФзни и брак" Fürbringeri
artikkel „Abielu hügieen" Ihk. 25.

2) Проф. Чиж „Психlатрlя“ Ihk. 36; 1911 а.
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Kui suguline karskus otsekohe nagu mõni kihvt, rohi

või väline mõju ei 100 organismis silmale nähtavat pööret,
siiski ometi ei saa teda pidada normaalseks nähtuseks.

Sest oleks ta normaalne — peaksime teda soovitama, mida

meie, arstid, aga ei tee! Tähendab, sugulises karskuses

on siiski külgi, mis tervishoiu seisukohalt kardetavad või

seks saada võivad.

Fürbringer kirjutab ise, et tema: „peaaegu (!) ei tead-

vat juhtumist, kus suguline karskus oleks normaalse päri-
vuse puhul" midagi halba teinud. „Olid, tõepoolest, vahete-

vahel kaebamised halva enesetunde, verejuurevoolu ja pin-

guldud tunde üle (suguorgaanes). Kuid kõiki neid nähtusi

võis kergelt võita ka ilma „korrigeerimiseta" onanismi teel.*

Ja edasi:
„

teiseti oli, muidugi mõista, vahelt tundlikkude

pärivusliselt neuropaadiliste subjektide juures, kellede mine-

vikku kuulusid tõsised sugulise närvinõrkuse nähtused.*
See olla pahatihti aga onanismi, „rikutud" ettekujutuste ja
närvikava haiguste süü! Kui midagi ette tulla, siis olla

võimalik seda kergesti hügieenilise eluviisi kaudu jälle kõr-

valdada (vannid, kehaliigutused, mitte äritavad söögid jne.)

(Fürbringer, sealsamas).

Sugukarskes inimeses kogub, tarvitamata jäädes, sugu-

line energia. Nagu elektri patarei, mis teatavas tingimises
valmis tegevusse astuma, nii on iga sugukarske rikas potent-
siaal suguenergiast. Kirjandus ja kunst kubisevad sugulise
kiusatuse kirjeldustest sugukarskete jne. juures. On üleül-

diselt teada see hingeelu, mis valdab sugukarsket. Sage-
dad kiusatused vähendavad ja segavad inimese rahulist tööd,
sunnivad heitlema enesega, valmistavad uneta öid ja pärast
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kahetsetavaid samme. „Pikalise sugukarskuse puhul sünnib

naisterahval kiretunde kogumine kesk närvikavasse" (Forel).
Nii oleks, näeme, siiski täielise sugukarskuse vastasil

õigus, kuna Fürbringer ise (kes on üks sugukarskuse kah-

jutuse apostel) räägib nagu näha toodud tsitaatest väga
tagasihoidlikult, ise ettetuues kahjulikke juhtumisi ja tarvi-

tades sõna „peaegu". Ta ei eita kahjulikke juhtumisi,
vaid seletab teisi põhjusi. Kuid siis oli eeldav, väljakutsuja
põhjus ikkagi suguline karskus 1

Bloch J ), kes sugulise karskuse omas raamatus põhja-
liku kõne alla võtab, tuleb otsuselle, et „normaalne suguline
instinkt on loomulik, puhas ja, kui niisugune, täiesti eeti-

line tung." — „Absoluutse asketismi peame tagasi lükkama,
kui täiesti kõlbusvastalise õpetuse". Kuid ta tuleb otsuselle,
et suhteline karskus on kasulik, sest ta kasvatab tahet ja
võimaldab isikul suurema vaimlise töö kontsentreerimise,
mida on muu seas tõendanud Goethe, Hirt ja mis igatahes
on õige! Täielise karskuse kahju olla aga tõendud kuulsa

Heidelbergi neuroloogi Vilh. Erbi läbi, kes kirjutab (Blochi
r. Ihk. 551): „Kõigil on teada, et terved noored inimesed

tugeva sugulise tungiga mitte vähe ei kannata s. karskuse

läbi; et aegajalt suguline tunne nagu uimastab neid, et

neil ilmuvad erootilised mõtted, segades töös, puhkuses ja
käskivalt nõudes rahuldust. Mulle alati mälestub sel puhul
üks minu nooruse sõbrust, ametilt kunstnik: kui meil oli

jutt suguelu küsimusest, siis rääkis ta paljutähendavalt:
Wer nie die kummervollen Nächte

In seinem Bette weinend sass? ete.).

1) Др. мед, И. Блох „Половая жизнь нашего времени*. 1909.
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(kes pole veetnud kurbe öid, oma voodis nuttes istudes ?)
See juures kõneles ta mitte ükskord sugutungi perioodiliselt
täitmise värskendavast mõjust, mil puhul on tundmus nagu
vabaneksid raskest koormast. Sedasama olen kuulnud tihti

teisilt täiesti tõisiseilt korralikuilt inimesilt."

Analoogilisi tunnustusi olla teinud Erbile ka naiste-

rahvad. Erb olla palju füüsilisi ja hingelisi rikkeid pannud
tähele, mis olenesid sugulisest karskusest. Ja seda tervete,
aga iseäranis neuropaadiliste indiviidide juures.

Selle kõige puhul on tähele pandud, et enne sugulise
elu algamist suguline karskus kergem kannatada on. Pärast

algamist läheb see koguni raskeks.

Nõnda siis tuleme otsuselle: Täieline suguline
karskus on kõigepäält hingeliselt kahjulik,
kuna ta samuti vahelt k-a kehaliselt halvasti

mõjub 1). Suhteline sugukarskus iseenesest on mõnikord

kasulik, kui aga vahepääl sugulise läbikäimise ajad tulevad.

Siin peab ideaalsema juhtumisena küll võtma suhtelise

karskuse abielus, kuna väljaspool abielu ta seda pole.
Täielise sugulise karske hingeelu on nagu vibu, mis

pinguldud olles peab saama kuidagi nõrgendud. Ei ole see

korralik suguline läbikäimine abielus, siis mõnel muul teel.

Esimene tee on see, et tugeva iseloomu tõttu isik

karskust ei murra, kõik kiusatused võidab ja seda pikemat
aega. Neid on koguni vähe, vast ainult naisterahvastest.

г) Tuline sugulise karskuse kahju uskuja on sotsialist A. Bebel,
•kes tõendab, et suguline elu sama tarviline olla nagu, näit, söök

ja jook. Vaata sel puhul sotsialismi ,piibel": A. Bebel „Die
Frau und der Sotsiaüsmus". Viimne trükk.
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Karsket meesterahvast võib
4
praegu ainult muuseumist

leida.

Teine tee on sugukarskus, mis suudetakse alles hoida

patustamistega normaalsuse piiris — onaneerimisega. Jätame

kõrvale muud anormaalsused. Sõjaväe osades, kinnistes

õpiasutustes jne. on onanism laialt tarvitusel. Nii ei ona-

neeri mitte üksi haiglased ja noored, vaid kai täiesti nor-

maalsed ja vanemad inimesed. See on hädaabinõu ja pole
sel puhul, kui liiale ei minda, mitte nii väga hirmuäratav,

nagu tihti maalitakse. Kuid igatahes alati nõrgeneb tahe,
onanistide tuju langeb, eluenergia saab kütkestud jne.
Mida tihedamalt onaneeritakse, seda enam ilmuvad eelmised

nähtused, kuna lõpuks sagedane kuritarvitus suguorganidega
võib viia sugulise nõrkuse j. m. esile kutsumiseni.

Kuna onanismi esile kutsuvad põhjused on mitme-

kesised, mängib sugukarskus tema olemasolus siiski pää-
tegurit, on tema kasvataja, alalhoidja. Abiellu heites saab

normaal inimesel tarvidus ja põhjus kuritarvituseks võetud.

Ülevaatliku pildi onanismi, tema põhjuste ja nähtuste kohta

leiab lugeja Blochi raamatus, kus muu seas eelpool toodud

arvamisel ollakse.
Kolmas väljapääsetee sugukarskete juures on väljas-

pool abielu suguline läbikäimine olgu eraviisiline või pros-

titutsioonile andumine. See käiks suhtelise karskuse alla.

Väljaspool abielu suguline läbikäimine on vallalisele

naisterahvale palju enam raskem kui mehele, millest oli

eelpool jutt. Lapse saamine ja suguhaigusse jäämine
võivad naisterahva jäädavalt teha õnnetuks, sest seltskond

ei luba seda praegu. Et mitte haigeks jääda, ollakse äär-
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miselt ettevaatlik vastavate isikute väljavalikus. Et mitte

last saada tarvitakse kõiksugu ärahoidmise abinõusi. Väljas-
pool abielu sug. läbikäimine oma eeltoodud raskuste ja
korratu iseloomu tõttu ei saa sünnitada samast hingelist
rahulolemist nagu abielus. Suuremalt jaolt jääb sääl, kus

armastus sugulist elu ei juhi, vastikus üksteise vastu järele,
mis iseäranis prostitutsiooni kohta maksev. Korratu suguline
elu ei lase mainitud korral suhtelist karskust nagu abielus

normaalselt areneda.

Et lastesaamist ärahoida, tarvitakse kõiksugu abinõusid

nii naise kui mehe poolt. Kõik need abinõud (rohud,

pessariumid, coitus interruptus jne.) on aga kahjulikud,

peale enam-vähem süütu kondomi. Nad äritavad iseäranis

naisterahva suguorgaane, kutsudes neisse suure vere juure-
voolu. Coitus interruptus (meheliikme väljatõmbe enne

seemnevoolu), mis on laialt kondoomi kõrval tarvitusel, —

kahju Ше lähevad arvamised lahku, kuid rida uurijaid, nagu

Freud, Bergeret, Peyer, Eulenburg, Ciz j. t. kõnelevad temast

kui sugulise närvinõrkuse, vaba seemnevoolu ja isegi orgaa-

nilise suguorganite korratuste tekitajast (Fürbringer). See

võib olla muidugi sel korral, kui teda tihti praktiseeritakse.

Kõiki eelmainitud kokkuvõttes oleks sugukarskuse
enam-vähem otsekohene kahju hingeelu tasakaalu rikkumine

ühes vahelt kehalise riketega, mis teatavail juhtumisil võib

minna väga suureks. Edasi, kalduvus onanismiks, sundi-

mine väljaspool abielu sugulisele läbikäimisele, millel on

oma tõsised hädaohud — haigused, anormaalne äritus jne.
Astume nüüd sammu kaugemalle ja vaatame, milles

avalduvad veel vallalise elu varjuküljed, olles osalt eel-
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toodud põhjuste kaugemad järeldused või iseseisvad kaud-

semad nähtused vallalise elu küsimuses.

Vallalisel elul on see huvitav omadus, et temas elu-

iga lühem on kui abielus olevail isikuil. Siin võin tuua

järgmised arvud Rootsimaalt 1881—90 (Senator ja Kami-

ner). 1000 inimesest surid iga aasta:

Naisterahvaid

Lesed ja

lahutud
Vanus Vallalised

20 4,85 9,95
25 5,66 9,41
30 6,42 10,23
35 7,02 10,16
40 8,13 9,50
45 10,15 9,99
50 12,18 11,88
55 17,07 15 53

21,1860 23,22
65 34,74 31,34

>

70 49,93 48,82
80 127,66 119,35
90 293,11 268,45

ks nooruse aastaarvu on abielus kahjulikud
annavad kõik abieluliste väiksema surevuse

Ainult kaks

Teised aastad

Abielus

6,40
6,16
6,37
6,96
7,94
8,04

8,99
12,31
17,24
27,00
42,76

105,31
235,04
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Millest oleneb sarnane vahe surevuses? Et mitte

sugulisest läbikäimisest pääasjalikult, seda võime arvata nüüd

peale sugukarskuse kohta seisukoha võtmist. (Et suguline
läbikäimine hoopis ilma mõjuta on — seda ei saa uskuda.)
Poissmehed pole ju ilma sugulise läbikäimiseta ja ometi

näitab surevuse tabel (pole siin toodud) sedasama, mis

naistegi kohta. Tähendab, põhjus seisab muus. Et ta ka

abielu valikus ei seisa, selgub sellest, et abikaasade vähene

surevus on kõigis vanuseastmes kuni suureimini, kuna nõr-

gad ja jõuetud, haiged jne., kes abiellu astuda ei saa (keda
abielu ei vali, kes abiellu ei kõlba = abieluvalik), juba
varemalt surema peaksid, nii et abieluliste vähene sure-

vuse protsent vanadusega suuresti ja järsu m а 11 tõusma

peaks, kui seda arvud näitavad. Et vähene surevus pole
samuti rikkuse tunnismärk, selgub ju sellest, et tihti rahvas

heidab abiellu ilma iseäralise rikkuseta, mis laste tulles aga

alati kokku sulab. Nii jääks järele ikkagi oletus, mis kõige
tõenäolisem, et abielus olevate vähene surevus oleneb sees-

mise abielutingimiste tervishoidlisest küljest — nagu kor-

ralik elu üleüldse, rahuline hingeline tasakaal jne. Et see

nii, selgub ka sellest, et leskede ja lahutute surevuse prot-
sent jällegi abielusolevaist suurem. Vallaline poissmees või

naisterahvas sattub pahatihti äärmusse, temale pole kaalu-

pommi, mis pidurina mõjuks. Olgu kuidas on, aga valla-

lised pidagu silmas, et nad oma elu pikendada võivad.

Nii on muu seas Bayeri kohta Prinzing välja arvanud, et

30 aastane abielus olev meesterahvas keskmiselt 5 aastat

enam elab kui samasugune kuna abielu naise

eluiga samavanuselt on pikem, vaatamata raskejalgsuse ja
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tema tagajärgede peale — 1 aasta võrra. (Senator ja Ka-

miner.)
Võin tuua veel huvitavad arvud, mis näitavad, et

abielus olevad inimesed — nii mehed kui naised, vähem

enesetapmise tendentsi avaldavad. (Et meeste kohta arvud

seda sama räägivad, siis toon meid rohkem huvitavad naiste

arvud.)\)
Iga 1 miljon elaniku peale tapsid endid (keskmine aasta):

Naisterahvad. Prantsusmaal

(1889—1891).

Vanadus Vallalised Abielus Lesed

15—20 79,4 33 333
20—25 106 53 66

25-30 151 68 178

30—40 126 82 205

40—50 171 . 106 168

50—60 204 151 199

60—70 189 158 257

70—80 206 209 248

üle 176 110 240

Sedasama tõendavad arvud ka Suure Oldenburgi Her-

zogi riigi kohta (1871—85) jne.

i) Проф. Дюркгейм. „Самоуб1йство' {
. 1912, Ihk. 217.
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Lastega abielu hoiab aga kõige enam enesetapmiste
eest. Nii oli — 1887—1898 a. lasteta abielus olevaid

enesetapjaid 1 milj, elaniku pääle — 644 juhtumist, las-

tega abielupaarid aga kõigest — 336 juht., kuna vallalised

ausid — 975 juht.! (Dürkheim, Ihk. 230). Edasi-tagasi
harutades tuleb; see väga põhjalik ja ettevaatlik sotsioloog
enesetapmiste ja abielu vahekorda harutades otsuselle,

et siin ei abielu valik, ei rikkus jne. osa ei mängi,
vaid ainult mõjub abielu kui sarnane, pääasjalikult aga

lapsed, mis on ühendavaks ja eluliseks tsemendiks abielu-

rahva elus!

Vallaliste inimeste, resp. naiste olemasolu, edasi, omab

veel teisigi tähtsaid järeldusi. Nii tõuseb igal kultuura-

maal väljaspool abielu sündivate laste arv, mis Eestiski

kihelkondade aruannete ja muu kaudu teada. Ta ei tõuse

aga mitte kaugelt sel määral, et suudaks katta seda sündi-

mata jäänud laste arvu, mis vallalised võiks ilmale tuua,
mehele minnes, kus nad ei sünnitaks mitte poolvägisi,
vaid vabal tahtmisel. Nii on muu seas vallaliste

olemasolu üks vähese sündivuse ja väljas-
pool abielu sündivate laste olemasolu

teguritest.

Väljaspool abielu sündivate laste olemasolu on riigile
halb, sest et nende laste kasvatus küsitav on, kuna isad

kõik kasvatuse hoole emadele jätavad. See tõttu on need

lapsed annud riigile alati palju ebasoliidset elementi. Nende

laste olemasolu on algusest pääle riskant. Nii tõendab

statistika (Senator ja Kaminer) :



Aastal 1893—94 oli iga 1000 sünnituse kohta sur

nult sündinud:

Sääduslina Väljaspool
abieluMaa

sündinud

Itaalia 39 51

Prantsusmaa 44 74

Preisimaa 32 46

Daanimaa 24 32

Rootsimaa 25 33

Soomemaa 26 47

Belgia 43 63

Ja edasi. Berlin — 1885. a. 000 lapsest elasid:
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Surevuste põhjuste uurimine on näidanud, et hügiee-
nilised olud on surevuses päärõhku mänginud. Nii langeb
suur hulk materjaalset kulu lapsega kasuta hauda pius veel

ema vaev ja kulu.

Nagu eelmainitud rea tõenduste kaudu näha võib,
käib vallalise eluga rida sugulisi ja temale lähedal seisvaid

puudusi ühes, mis kõik ei mõju positiivselt vallalise nor-

maalse elu pääle. Kui vallaline mees praeguses ilmakorras „ker-
gemini" ära elab, vaatamata oma elu puuduste peale — siis

muutub vallalise naisterahva elu üleüldse koguni raskeks.

Naiste üldise seisukorra kohta kirjutab Menge-
Opitz x): „Pea kõigis maais on abiellu kõlbavate naiste

arv suurem vastavate meeste omast. Kuid kõigis kultuur-

riikes on ainukene sääduslik abielu vorm monogaamia (ühe
naise pidamine). Seepärast on paljud naisterahvad algusest

pääle mõistetud vallaliseks eluks. Vallaliste naiste arv

suureneb veel seetõttu, et paljud mehed, kelledest praeguse

aja kombe järele abiellu astumise initsiatiiv tuleb — abi-

elust keelduvad." Sarnane seisukord olevat loonud nais-

liikumise, emantsipatsiooni, naise sissetungimise seltskond-

lisse ellu, poliitikasse, teadusse jne.! Naine olla kaota-

nud, kirjutavat Lily Braun, oma naiselikkuse: ta nägu
avaldavat otsustamisvõimu, tahtekindlust jne. Sugulisest
küljest avaldub see, kirjutab Menge-Opitz, suguaparaadi
ebakorrapärases töötamises, näit., pole puhkust kuupuhas-
tuste ajal, kus naise organism nõrgem kui muidu, ja sünni-

tamise raskuste tõusmise- juures, sest iga naine peaks 25

x) Menge Opitz, Учебник гинеколопй, 1915, Ihk. 135.
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aasta ümber sünnitama — pärast läheb see raskemaks.

Emantsipeeritud naine astub aga harilikult hilja abiellu.

Emantsipeeritud naise vallaline eluvõitlus läheb naisele,
järjelikult, kalliks maksma : ta kohta maksavad kõik eel-

üteldud vallalise elu puudused täiel mõedul, toidetud üle

jõu käivast võistlusest mehega eluareenel. Naiste tööpaik
on igalpool madalam mehe omast. Nii said palka Pariisis

enne ilmasõda: mehed — päevas 4,20 franki, naised —

2,20 fr.; kodune töö mehele — 2,20 fr.; naisele —

1,10 fr. „Kuidas elada selle naise palgaga?" küsib Forel.
Vastus: prostitutsiooni abil! Nii olla Pariisis BO°/ o lõbu-

naisterahvaid veel mingisuguseid muid ametisi pidanud.
Sellega on arusaadav, et sugulise kars-

kuse kõrval vа 11 аli s e e1 u puud u s i каn n а-

tades jne. jne. ühes materiaalse puudusega
vallaline naisterahvas mitukorda kerge-
mini on sunnitud prostitutsioonile an-

duma, kui abielunaine, kus see võimalus minimaalne.

Muu seas võiks tähendada, et prostitutsioon Eestis

käib harilikku rada nagu igal poolgi, toidetuna sotsiaal-

setest ja eelmainitud puudustest. Kes ei teaks neid „Pika,
Mardi, Viru jne.“ uulitsaid, neid „Adra ja Silla“ saune,
kus prostitutsioon ohvrid on nõudnud, küll haritlaste, küll

muude seast! Omal ajal kõneldi isegi prostitutsioonist
Eesti teaatrites ja gümnasiumides. Tahaks loota, et see on

ainult „neegripoiste" kõmu. Prostitutsiooniga koos käib

aga alati suguhaiguste laialilagunemine, mis viimase ilma-

sõja ajal iseäranis suurt hoogu sai. Suguhaiguste läbi

põhjustud suguvõimetus on lasteta abielu üks tähtsam

põhjus, mis seetõttu suure riiklise tähtsuse omandab.
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Ш.

Eelpool ülesloetud vallaliste elu puuduste kaotamiseks

on vaja kõigepäält sotsiaalseid reforme, mis igale riigikoda-
nikule võimaldaks täita loomulikult omi füsioloogilisi nõu-

deid — saada süüa, omada oma korter, heita abiellu nor-

maal ajal jne. Sotsiaalsed reformid seisaksid eestkätt maa-

küsimuse korraldamises, tööliste küsimuse lahenduses, üldise

hariduse tõstmises jne. Seetõttu saaks antud võimalus ja
isegi tarvidus astuda abiellu.

On statistilised arvud olemas, mis näitavad abiellu

astumise arvu tõusmist neil aastail, kus, näit., hää viljasaak
on, ühtlasi tõuseb siis ka sündivus (Köstner). Abiellu astu-

mine on tingitud pääasjalikult majanduslistest tingimistest.
Kui pole võimalik kodu asutada — pole ka võimalik naist

võtta. Maaküsimuse lahendamine nagu ta meil Eestis käi-

mas — kutsub igatahes ellu suure abiellu astumise tõusu,
millele ka sündivus järgneb, sest majapidamine muutub

abielus ja lastega hulga kergemaks, ilma selleta koguni
võimataks. Naine mehel ja lapsed —on kapital, mis ilma

tasuta tööd teeb. Senni kui Eestis valitseb maa küllus ja
tõuseb põllu kultuur — saab rahvale maa andmine, järjeli-
likult, tõstma abielude ja sündivuse arvu. Maa tööstuse

ja kaubanduse tõustes ja inimesele tööd andes — anna-

vad ka need reaalse aluse ses samas sihis.

Tööliste küsimuse reaalne normaal lahendamine seab

töölise loomulikumatesse oludesse ning annab võimaluse

naist võtta.

Üldise hariduse tõstmine moodustab aluspinna, millel

libedasti teostuvad reformid, mis meid kultuurilisele tasa-
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pinnale — tööstuse, kaubanduse, teaduse õitsemisele viivad.

Seetõttu tuleks töötajaid juure, mis tõttu jaguneks tööras-

kus kogu rahva õlule. Nii kaoks raskuse koorem rahva

juhtimises väikse rühma haritlaste pealt, mis seni oli liig
koormav. Seetõttu võiks oodata Eesti haritlastegi seas

suuremat sigivust, sest praegu on lasteta haritlaste protsent
suur. Mulle näib Eesti haritlaste laste puudus olevat osalt

ka energia küsimus: haritlaste vähesuse tõttu nõuab rahvas

neilt hiigla tööd, mis toob ühes kehalise ja närvilise nõr-

kuse, järjelikult, vähendab ka järeletuleva soo shanse, sest

teada on, et intensiivne kehaline ja vaimline töö mõjub
uinutavalt suguliste funktsioonide peale.

Sotsiaalsed reformid ei kaota aga pää-
nõrkust täiesti — vallaliste naiste abso-

luudil ist arvu, mis ainult teadus teha võiks, kui ta

viisi leiaks kuidas poisslaste sündivust tõsta!

Mille pääle sotsiaalsed reformid mõjuvad, on tõeline

vallaliste arv. Sotsiaalsed reformid kaotaksid poismeeste
kategooria kes majanduslisil põhjusil eluvõitluse raskuse

tõttu abielust keelduvad. Kõik, kes end normaalse inime-

sena tunnevad — võtaksid poismeestena naised. Jääksid

poismeesteks vähesed anormaalsed erandid.

Kuid sotsiaalsed-reformid võtavad aega, nad kestavad

aasta kümneid ja isegi sadu, kui pidada silmas sotsialismi

ideaali. Nende teostudes väheneb vallaliste arv järk-järgult.
Senni aga jookseb palju vett okeaanide poole ja ülejäänud
vallaliste tuhanded ootavad asjata mehelemineku ehk korra-

liku sugulise elu algust. Nii liitub tegelikult paratapratalt
majandusliste j. m. olude tõttu absoluudilisele vallaliste

arvule juure igatahes tubli summa tõelikust vallaliste naiste
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arvust. Nimetame seda uut saadud teoreetilist arvu —

absoluudiliseks vallaliste kogusummaks.
Kui absoluudiline vall, arv oli looduse ja eluvõitluse sure-

vustingimiste funktsioon, siis on absolu.udilihe vall, naiste

kogusumma ka veel ühiselu tingimiste funktsioon.

Absoluudiliste vall, naiste kogusumma tohiks Eestis

ulatada, oletame, 100.000 ümber, kui arvesse võttä, et

naisevõtmise hooajal elame!

Senni kui absol. vall, kogusumma olemas — saavad

sest toitu kõik eelmainitud puudused. Seda ei tohi olla 1

Et kõik naised saaks viidud loomulikudesse oludesse, mis

sotsiaalsed reformid üksi ei tee — on vaja abielu reformi,
mis tooks radikaalse paranduse. On vaja muuta meie

ametlist moraali ning omandada mõistusest juhitud põhi-
mõtted. Abielu reform kogu omas ulatuses on tõuterven-

duse küsimuses tähtsaimal kohal, temast oleneb õieti kõik.

Abielu reformeerida—tähendab põhjalikult mõjuda ka prosti-
tutsiooni, suguhaiguste ja kõigi teiste eelmainitud eitavate näh-

tuste peale. Abielu on suguelu tähtsaim küsimus, suguelu aga

kogu rahva eluvõimu ja tõutervenduse küsimuse aluspõhi.
Tahan käesolevas teoses peale vundamentaalse eel-

põhjenduse teha suurema ettepaneku abielu reformeerimiseks.

Poligaamiline abielu Eestis oleks minu ettepanek sotsiaalsele

reformide kõrval meie sugueluliste puuduste kõrvaldamiseks.
Küsimus on uus, 'vast mõnelt poolt isegi kõlbusvastane,
kuid palun asja võtta tõsiselt ja kaaluda väiteid, tingimisi,
põhjusid, mis mind sunnivad tulema sarnase ettepanekuga
ja teda soovitama teatavais juhtumustes. Õieti on see loogi-
line järeldus kõigile sellele, mis eelpool kirjutud vallaliste

naiste olemasolu üle.
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IV,

Nagu teada, on olemas 5 abielu vormi — monogaamia
(ühe naise pidamine), poligaamia (mitme naise pidamine),
poliandria (mitme mehe pidamine), grupp-abielu (mitme mehe

abielu mitme naisega segamini) ja promiskuiteet või korratu

suguline läbikäimine kõigiga.

Kui monogaamiast väljaminnes abielu vormi muutma

hakata — siis langevad ära ilma pikema jututa kaks viimast

abielu vormi, mis ei kultuur astmeliselt ega sotsiaalselt ei

saa enam haritud maal ettenähtud korralduse mõttes olla

võimalikud, olgugi et tegelikus elus promiskuiteet veel

faktiliselt laialt tarvitusel! Kuid seda loeme anormaalseks

nähtuseks seltskondlisest, riiklisest ja kultuurilisest küljest.
Jutelda võime pikemalt poligaamiast ja poliandriast.

Mis sunnivad meid praeguse monogaamiaga mitte

leppima ?

Läheb veel kaua aega, kui kiriklise abielu kõrvale

kodanline, säädusliselt kaitstud ja korraldud abielu luuakse.

Ja kuigi luuakse — veel kaua peale seda vaatavad meie

usuisad ja nende jüngrid selle peale põlastusega, mis selts-

konna üldist arvamist nii pea ei lase muuta. Kirikline abi-

elu aga sunnib inimesi koos elama ka siis, kui see ainult

piina ja õnnetust valmistab, sest „mis Jumal on ühendand*

seda inimesed kergesti ei lahuta. Kodanline abielu tooks

ses asjas põhjaliku paranduse, muidugi mitte siis, kui ta

muutub ameerikliseks tulevärgiks, sugueluliseks lõbuks,
kireliseks flirdiks. Kiriklise abieluga koos käib ka madal

ja inetu moraal, mis mehele kõik lubab, aga naisele kõik

keelab. Eksinud lodev mees muutub seltskonna silmis ai-
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nult elumeheks kuna kord eksinud naisel tulevik jäädavalt
rikutud.

Huvitava statistika kiriklise monogaamia kohta toob

J. Bloch (Gross-Hoffingeri) järele Vieni abielude kohta, kus

oli ankeedi järele 100 abielust: 48 õnnetut, 36 ükskõik-

set, ] häätegev ja ainult 15 õnnelikku abielu 1

Ellen Key, suur abielu ja vabaarmastuse apostel kir-

jutab (Bloch’i järele), et keegi ei olevat veel tõendada suut-

nud monogaamia tarvilikkust, kui ainukest võimalikku sugu-
elu vahekorra vormi, mis rahvaste elujõudu ja edenemist

kindlustaks. Üleüldiselt ütelda, pole monogaamia ilmaski

olnud tõsiselt olemas isegi ristiusku rahvaste juures. Tema

kui ainuõige abielu vormi legaliseerimine olla toonud en-

nem kahju kui kasu tõsiselle kõlbuselle’

Ellen Key ei mõtle sellega muidugi mitte poligaamiat
soovitada (ta võitleb ainult kodanlise vaba armastuse abielu

eest); ta ainult näitab monogaamia ainuvalitsuse mõttetust.

Ja seda õigusega.
Üleüldse valitseb ilmas tendents kiriklisest abielust

loobumiseks. Püütakse vaba kodanlise abielu, abielu lahu-

tuse kerguse ja õiguse, abielupoolte üheõigusluse ja armas-

tuse abielu poole. Sarnane monogaamiline abielu on suur

samm edasi sugude vahelises korralduses, mis oleks väga
suure mõjuga sugueluliste hädade, sündivuse, kuritegevuse,
laste surevuse jne. pääle. Kahe inimese ideaalne vaba

kooselu on ju suur ideaal iseenesest ja vastab tervishoiu

mõttele, nii abielu poolte kui laste mõttes. Seega tooks

monogaamilise abielu reform palju parandust kooselu tingi-
miste, mõtte, Õnne, ning seltskondlises ja riiklises mõttes.
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Mis sarnane kodanline abielu aga

muuta ei saa on, et vallaliste naiste arv

sugugi ei vähene. Ta mõjub seks veel vähem kaasa

kui kaugele ulatavad sotsiaalsed reformid. Vallaliste naiste

instituudist päästab meid ainult poligaamiline abielu.

Ütlen juba siin ette, et ma ei nõua monogaamia
kaotamist, vaid nagu eespoolt näha, tema ainuvalitsuse

kadumist.

Poligaamia kohta kirjutab Forel:
„

Vanade rahvaste

enamus tarvitas poligaamiat, mis oli sääduslikult kindlustud;
kuid ka praegusel ajal on ta omane paljudelle metsrahvaile

kui ka mõnedelle tsiviliseeritud rahvaile, omas mitmes teisen-

dis. Meksiku, Peru, Jaapani ja Hiina mees omab ühel

selsamal ajal ühe seadusliku naise ja mõne liignaise, kelle

lapsed sama sääduslikud. jPoligaamia on omane perslasile
ja indulasile". Kõigile tuntud on muhameedlaste mitmenaise

pidamine. Poligaamia oli ajaloo algastmeil juba olemas.

Tekkis ta ühes isaõiguse (patriarhaadi) tõusmisega nagu

uurijad tõendavad. Nii, näit., elasid piibli juudid poligaamias.

Kui oma ümber vaatame, siis näeme kui palju mono-

gaamia ohvrid ja kõrvalekaldumist nõuab — sundides ini-

mese loomuliku tungi teatavasse kitsasse raami. Meeste-

rahva poligaamilised kalduvused on üldiselt tuttavad, kuna

naisterahvas ka just monogaamia tarvis loodud ei ole!

Üksluisus teeb tuimaks — see on hingeeluline säädus.

Abielu rahvas harilikult, kas eksib monogaamia vastu ehk

teeb sugulises läbikäimises pikema vaheaja — siis omandab

tuntud inimene jälle vana endise külgetõmbavuse kraadi.

Palju on neid mehi ja naisi, kes on jäänud monogaamiale
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truuks? Kas palju ei liigu seltskonnas nõnda nimetud

„kohvijuttesse* või „mokaloogiasse" kuuluvaid jutuaineid
monogaamia pühaduse alalt? On siis monogaamia tõesti

ainukene abielu jumaluse vorm, keda jäädavalt ikka ja alati

peab kummardama? Juba Shoppenhauer ütelnud, et mehed

elavad de jure monogaamias, aga de facto — poligaamias!
Poligaamia tarvitusele võtmine kaotaks ühe hoobiga

Eestist kõigepäält absoluudilised vallalised naised, kes see-

tõttu eestkätt kehaliselt ja vaimliselt saaks viidud normaal-

setesse oludesse ning suudaksid kui indiviidid enam töötada.

Soovitan igaleühele abielus olevaile (iseäranis aga

abielunaisile) järele mõtelda seda hingelist ja kehalist seisu-

korda, milles iga vallaline on sunnitud olema. Vallalised

ise tunnevad seda. Eelpool said nende loomuvastaste tingi-
miste järeldused statistiliselt tõendud. Mis tähendavad aga

teiste sõnadega vallaliste kogusumma elutingimised oma

eitavate nähtustega? Kas ei tähenda see mitte nende

kümnete tuhandete õnnetut, rahulolematut elu? Kas ei

tähenda see mitte, et osa (arvatavasti Vl2) väiksest Eesti

rahvast on sunnitud iseseisvas Eestis elama raskemais olu-

des, kui nende kaaskodanikud, kuna kõigil õigus oleks ühe

suguse õnne ja külluse pääle? Kas oleme riikliselt praegu

ja tulevikus nii tugeval alusel, et meile kümnete tuhandete

raskendud elu . midagi korda ei lähe? Ei, minu arvates

peaks püüdma sinna poole, et väiksemki kui puudus, väik-

semgi kui anormaalsus meil Eestis peaks kaduma! See-

pärast, andke võimalus elada kümneil tuhandail naisil nor-

maalsemat elu, kui nad seda ise ainult tahavad. Saab olema

siis vähem surevust nande seas, vähem enesetapmisi, saab

olema vähem vallalisil lapsi ja nende suurem surevus kaob.
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Saab olema, ühesõnaga, vähem loomuvastast isiklist õnne-

tust ja riiklist kahju, sest iga surm, iga ebaõnnestand riigi-
kodanik tähendab riigile suurt rahalist kahju.

Vallaliste abiellu heitmisega tõuseks loomulikult Ees-

tis suurema sündivuse tõttu rahva arv.

Juba enne ilmasõda tuli ka Eestis ilmsiks, igal kul-

tuurmaal ilmuv nähtus, et sündimiste arv väheneb vaata-

mata absoluudilise rahvaarvu kasvamise pääle (Köstner,
kihelkondade aruanded jne.). Rasked sotsiaalsed olud —

kõigepäält maaküsimuse ja tööliste küsimuse mõttes, on ai-

danud ühes abielu halva korraldusega väljarändamise kõrval

luua hilise abiellu heitmise, sündimiste vähenemise jne.
Muu seas tuleb Köstner omas raamatus abiellu astu-

mise aja üle otsuselle : „Naisterahvaste keskmine abiellu

astumise vanadus on üsna nähtavalt tõusnud. Sellest järg-
neb, et nii hästi maal kui linnas sündivuse tingimised, kui

palju nad abiellu astujate naisterahvaste vanadusega ühendu-

ses on, viimase 20 aasta sees pahemaks on läinud" (see
on enne 1905 aastat) (teatavasti langeb statistiliselt naiste

sigivus vanadusega käsikäes, olles kõige suurem 20 elu-

aasta ümber).
Kui palju erakorralisi väljaminekuid rahvaarvu suhtes

meil kaks viimast sõda on annud — sellest oli eelpool
jutt. Toome siin veel arvud maalt rahulikkude elanikkude

seast („Postimees", 6. märtsil (22. veebr.) 1920): Võru

praoskonnas suri enam kui sündis

1917 а. — 1349 hinge
1918 а. — 1682

1919 а. — 2320
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Sarnane rahvaarvu absoluutne vähenemine on sõjaaastail
Eestis igalpool konstateeritud. Viimsel puhul kirikukongres-
sil -— 1920 aastal sügisel.

Eesti rahva arv ja tema tõusmise korraldamine on

aga väga tähtis ja saab seda tarvilikumaks, mida enam

Eesti püüab omi kultuursihte saavuta, Olgu meie kultuur

nii suur kui tahes — P/2—2 miljoni elanikudega ei jõua
meie tulevikus ikkagi mitte kaitsta tarviliselt omi huvisi,

olgu teaduslisel, kirjanduslisel või majanduslisel põllul, pääle-

tungivate suuremate rahvaste seas. Meie kultuuri tõustes,
tarvitame ikka suuremat organisatsioonilist materjali — amet-

nikke, juhatajaid, instruktore jne. jne., kuid praegu juba

ägame suure ametnikkude karja all! Meie rahva arv ei pea
mitte üksi suhteliselt proportsis teiste rahvastega kasvama,
vaid meie peame katsuma omä rahva arvu kiiremini tõsta,
kui naabrirahvad, mis läbi meie vastupaneku jõud igate
moodi kasvab! Suur siginemise omadus ühes kõrge kul-

tuuriga päästaks meid igal tingimisel kadumisest. See läbi

saaks Eesti pind kõik haritud, edeneb tööstus ja kauban-

dus, seeläbi jätkuks päid teadusliste probleemide lahendu-

seks. Sest millal saame nii kaugele, et Eestis ka teadus-

meeste võistlus ilmub, kus ülikoolis oma ilmakuulsad jõud
oleksid. Kedagi tarvilise aukraadiga professoriks jne. nime-

tada, seda on Europasse jõudmiseks liig vähe. Meie suu-

rem rahvaarv võimaldaks igas asjas suurema meeste välja-
valiku. Eesti pind suudab ju praeguse teaduslise põllu-
kultuuri tasapinna juures toita 5—6 miljoni inimest, väiksema

Belgiaga võrrelduna. Tööstuse ja põllukultuuri tõustes peaks
Eesti veel enam inimesi mahtuma.
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Rahvaarvu tõusmise probleem on aga õige raske; sest

siginemise suurus on kultuura tõusuga vastolus. Senni on

kultuura tõusule vastanud igalpool keskelt läbivõetult sigi-
nemise vähenemine, mis näib olevat loodus säädus; sest

looma riigi edenedes astmelt astmele väheneb järeletuleva
soo loomise omadus. Seepärast olgu kõik abinõud

kallid, et Eesti rahvaarvu tõusmise pro-

bleem saaks lahendud, milleks poligaamiline
abielu suurt tuge pakub.

Eelmainitud seisukohast muutub monogaamiline abielu

ainuvalitsejana seltskondlises elus iga väike rahva

juures sündimist tagasihoidvaks teguriks, tahan ütelda —

koguni üheks väikerahva väljasurevuse teguriks, aidates meid

ära kadumisele viia suurte rahvaste sekka!

Poligaamia instituut kasutaks igat suguvõimulist naiste-

rahvast Eesti kultuuri tegurina. Praegune vallaliste olemas-

olust nii lopsakalt materjaali saav naisemantsipatsioon —

omab oma hääde külgede kõrval väga halvad tagajärjed —

meheliku joonte järeleahvimine. Meie kultuur on nii kau-

gelle jõudnud, et naisemantsipatsioon võis tekkida. Kuid
meie väikerahvas peame kõigepäält nõudma, et naisterahvas

oleks esmalt normaal inimene ja siis alles seltskondline

võitleja, kõigepäält ema ja siis alles mehega võistleja,
kõigepäält laste kasvataja ja siis alles advokaat, arst, „riigi-
naine“ jne. Ses mõttes tuleb meil Eesti naisliikumises

väga suurt ettevaatust ja isegi konservatismi ülesnäidata.

Emantsipatsioon toogu ühes ainult sisemist haridust, välis-

pidist kasvatust, kuid jätku naiselikuks. Ärgu viigu ta naisi

õlle klaaside, paberosside ja muu bummeldamise nähtusteni.



39

Haritud, seesmiselt ja väliselt kultuuriline, hingeliselt ja
kehaliselt välja arenend ema — olgu meie rahvusline naiste-

rahva ideaal!

Väljaspool abielu sündivate laste arv kaoks poligaa-
mia maksma panemisel monogaamia kõrval. Riik vabaneks

seega ühest pahest, millest eelpool oli jutt.
Prostitutsioonilt saaks suur hulk materjali võetud

naiste kui ka meeste poolt, kes sugutungi siis mitte nii

palju ostmisega rahusta ei pruugiks. Ei taha ütejda, et

prostitutsioon sellega veel kaoks. Kaugeltki mitt'e*

Poligaamia võimaldaks tuhandaile vanutüdrukujle suh-

telisegi eluõnne, andes naisele naiselikke Olgu
kuis on, kuid pea iga vallaline naine on ennem.

minema mehele teiseks naiseks, kui kujutada ette

põlatud vanatüdrukuks, tunda füsioloogilisi, hingelisi j. "m.-

piina, tunda elutühjust ja mõttetust. Poligaamia tooks te-

male ellu enam mõtet ja isegi laste kaudu ehk elusihi,

ühesõnaga — osagi perekonna õnne. Seda muidugi siis,
kui kõik seltskond poligaamia mõtte maksvaks on tunnistand.

Kui eelüteldud väidete üle järele mõtleme, siis tuleb

mõte : kas tõesti ei võiks monogaamiat jätta ja asuda poli-
gaamia seisukohale; või — jätta monogaamia (nagu ta

tegelikult ka jäägu ja jääbki) abielu päävormiks ja lubade

tema kõrval ka poligaamiat! Kas pole Eesti riikline ja
rahva kasu suurem ja enam väärt, kui mõni olgugi suur

harjumus või kõlbline õpetus ? Kas ei õpeta moraal: ära

tapa! kuid rahva kasu õigustas Eesti vabadussõja. Tõesti

— „monogaamia on ainus", ütleb riikline moraal ja selts-

kondline harjumus — kuid rahva kasu õigustab poligaamia I
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25.000 (100.000) inimese kasu võidab, nende kaudu kogu
riik. Sest olgu meile küllalt!

Kui eelmainitud ettepanek liig uus näib olevat, siis
tuletan meele, et ajaloos poligaamia riigi ja rahva kasu

pärast kord lubatud oli: — Saksamaal pärast Westfaali rahu,
kus suured sõjad rahvaarvu üleüldse ja mehi iseäranis olid

vähendand. Mõistusest juhitud abinõu oli siis hää —

küllab ta meile nüüdki kõlbab. Omal ajal lubas usuisa
Luther Hesseni hertsog Fillippile kaks naist võtta ja püha
Augustinus ei põlanud poligaamiat. Piibel ei võta seisu-
kohta mono- ja poligaamia kohta. Spencer arvab tuleviku
olevat monogaamia, Lebbok aga poligaamia päralt. Forel

arvab tulevikus teatavail juhtumisil ka poligaamia võima-

liku olevat.

Nagu näete on tarku ja pühasi, kes poligaamiasse
usuvad!

V.

Kus oleks poligaamia Eestis lähemalt lubatud, millised

oleksid ta piirid, mis juhtumisel ori lubatud teda tarvitada

ja kuis on ta tegelikult üleüldse praegusel ajal võimalik?

Eelpool väljaüteldud põsjusmõttest väljaminnes, tuleb

poligaamiat Eestis mitte üksi soovitavaks, vaid hädasti tar-

viliseks pidada. Pää eesmärk kokkuvõttes oleks:

liste naiste halva anormaalse olemasolu kaotamine, mille

üks tähtsam tagajärg on riiklisest seisukohast, —2) rahva

arvu tõstmine. — Järjelikult, mitte poligaamia tema enese

pärast, vaid eelüteldud põhjuste, eesmärkide pärast. Eestis

saaks teoreetiliselt olla umbes niipalju poligaamilisi abi-



elusi, kui suur on vallaliste kogusumma. Tegelikult saab

see muidugi kaugelt vähem. Et kaks mainitud pää ees-

märki saaks täidetud, oleks lubatud teist naist

võtta kõigepält tingimi seg а
,

кu i esim en e

naine tervisliselt järeletulevat sugu üle-

üldse või osaliselt anda ei suuda. Sellega
saab poligaamia (õieti siin kaksikabielu) suure kõlblise ja
riiklise mõtte; ning saaks alus võetud sellelt võimaluselt,
et rikkamad kapitalistid omale haaremisi sisse seavad, ilma

et nad sündivust tõsta sooviks. Viimases kujus enam-

vähem on poligaamia seni tarvitusel olnud ■— rikaste meeste

eesõigusena. Modern poligaamia ei saa ega pruugigi olla

haaremi põhjusmõttel, mida praegune demokraatline aeg ei

luba. Sotsiaalsete reformide teostudes saab ta igale ühele

kättesaadavaks.

Tegelikult on Eestis tuhanded lasteta abielud või ühe

ehk mõne ainukese lapsega. Kui see naise pärast on —

siis oli siiani tarvitusel abielu lahutus ja uue naisevõtmine.

See oli tarvilik monogaamia ainuvalitsuse pärast. Lahutud

naise eluõnn sai rikutud; saatus sai küsitavaks raskema

eluvõitluse tõttu. (Statistika tõendab neidsamu puudusi
leskede ja lahutude juures, nagu vallalisilgi — kuigi vähe-

mal mõedul). Kui lahutus aga armastuse, koos-

elu läbi tekkinud sidemete või muu pärast
tulemata jäi — võeti perekonda kasulaps või otsis

mees väljaspool abielu lapsesaamiseks võimalust. Neid

juhtumusi on küllalt näha meie ümbruses. Kas ei oleks

nüüd riikliselt jne. otstarbekohasem, kui lahutuse, kasulaste

ja väljaspoolt abielu sugulise ülesannete täitmise asemel

teine naine saaks lubatud ? Vähemalt jääks ära siis üle-

■ X / 41
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arune salalikkus, seltskonna paha vaade jä tagakiusamine

kõige selle vastu, mis suguliselt väljaspool abielu. Iga-
tahes leidub naise süü pärast lasteta või väheste lastega
abielupaare, kus omavahel kokkulepitakse, ja teine naine

võib võetud saada. Meie kohus on, seda mitte keelata.

Praegu aga — kategooriline veto.

Monogaamia jääb tulevikus abielu päävormiks juba
esiteks seepärast, et kõigile meestele mitut naist ei jätku,
teiseks, et seks igal mehel tarvidust pole, sest abielu õnn

(armastus, lapsed jne.) on olemas; kolmandaks põrkab
poligaamia abielu naiste enesetunde, egoismi ja armukade-

duse vastu, mis teda keelab vastuvõetavaks teha ja kus

jääb üle lahutus, lasteta tulevik või võeras kasulaps. Nõnda

siis ei saa poligaamia kuidagi monogaamiat kaotada ja ei

tohigi seda. Lubatud piir poligaamiaks aga oleks Eestis,
nagu üteldud, lasteta või vähese lastega abielus naise sugu-
võimetu olles, võtta veel üks naine järeltuleva soo saami-

seks. Rahvaarvu tõsmise seisukohalt peab igate moodi

selle poole püüdma, et Eestis igal abielupaaril oleks vähe-

malt kolm ja enamgi last. Kahe-lapse-süsteem ja neomal-

thusianism on kihvt Eesti tulevikule! Seepärast just olekski

lubatud ka väheste lastega abielus veel üks naine võtta.

Nõnda siis, poligaamia harilik lubatud

piir Eestis oleks: 1) Esimese naise osaline

või täieline suguvõimetus, 2) — kaks naist.

Poligaamia eelpool tähendud kujus oleks õigustud
seega täiesti majandusliselt, üleüldse riikliselt ja ka moraal-

selt. Kui türklane mitme naise mees on — ega ta see-

pärast kõlbliselt langenud pruugi olla; ei, ta ei pruugi
meie monogaamilise korra eest sugugi häbeneda. Kui
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usuisa Luther poligaamias midagi paha ei leidnud, siis ei

pruugi meil seda ammugi. Kas see moraal on kõrgem,
kui vallalisi naisi perekondlisest õnnest ja sugulisest tarvi-

dusest julmilt kõrvaldakse, või on madalam see, kui vaba

kokkuleppe teel võimaluse anname poligaamiat tarvitada

kogu rea eelüteldud põhjusil ja selle peale mitte näpuga
ei näita? On’s see moraal kõrgem, kui kedagi vanatüdru-

kuks sõimatakse ja isik selle all määratult kannatab ! Ei,
mõistusline kasvatus, mõistuse printsiibid valitsegu väikses

Eestis, kõige uuemad meetodid, võtted olgu tarvitusel, siis

suudab ta, nagu Saksamaa ilmasõjas, vägemalt võidelda!
Kuis kujuneks Eestis modern poligaamia perekond-

lises elus, kus palju tegemist naiste psüholoogiaga, armu-

kadedusega jne.?
Harilikult on suuremate poligaamiliste rahvaste juures

nähtuseks see, et naised omakeskel armukadeduse tõttu

mitte ei tülitse, mis harva ette tulevat (Forel).
Mõnel pool olla see siiski olemas, mille ärahoidmiseks,
näit., naisil lahus elukohad olla. Meie poolt poligaamia
aga oleneb ainuüksi vabast kokkuleppest esimese

naise ja mehe vahel, nii et mees siin mitte ainuüksi, egoist-
liselt ja „haaremi" põhjusmõtte järele ei toimeta. Armas-

tades üksteist või teineteisega ära harjund olles — ei oma

naine terve mehe kõrval mitte last; loomulikult pole naisel

mingit kõlblist õigust mehele keelata last muret-

seda ja teist naist võtta. Veel enam — esimene

naine peaks, kui kõige lähem inimene, mehele

peale käima, et ta oma kohut enese ja

riigi vastu täidaks! Mees võtaks teise naise ainult

laste pärast, austaks teda kui laste ema, oleks temale
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tänulik jne. Läheb aga asi armastuseni teise naise vastu

— on lahutus esimese naisega võimalik. Naine psüholco-
giliselt on passiivne, nii et ta varsti oma seisukorraga
harjub Elu pakub ka ses asjas tõendusi. Üht juhtumist
kirjeldab Forel, kus naine haige olles ise mehele sugulist
läbikäimist võerastega lubas. On teada samuti sarnaseid

juhtumisi maa elust. Edasi pole üks kaks juhtumist teada

eranaiste kaudu laste saamine Eesti intelligentide seas.

Harilik on seejuures see, et esimesed naised saadud

lapsi kui mehe omi armastavad, nii et need ühendavaks

lüliks on naiste vahel. Armukadedus on seks liig madal

tunne, et seepärast kedagi õnnetuks teha, keelates mehele

legaalsel teel omale last saada!

Armukadedus võib raskusi sünnitada üksi armastuse

abielus. Kui palju on praegusel ajal armastuse abielusi

seda tõendab eeltoodud Gross - Hoffingeri statistika.

Ümbruse järele otsustades on meilgi seisukord sarnane —

kõige enam majanduslisi ja ükskõikseid abielusi.

Muhameedlaste poligaamilise abielu juures, millest

palju kuulnud ja osalt olen tähele pannud, pole armuka-

dedus ilmaski läinud äravõitmattuse piirini. Naised elavad

lahus. Mees on kohustud naiste vastu ühesuguselt omi

kohustusi täitma, kõigile ühesugused riided, kingitused jne.
tooma — ühe sõnaga: pealt näha kedagi ei halvemaks ega

paremaks pidades. Ometi olid inimesed intelligendid, lap-
sed käisid gümnaasiumis, mees oli kaupmees. Keskmine
vaimline tasapind — vene intelligendi oma.

Kui oletada modern poligaamia abielus naiste lahus

korteris elamist, kus teine naine jääks umbes oma endise

iseseisva elu juure, kuna mees kõrvalt tuntavalt aitaks, siis
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kujuneks olud samasuguselt, nagu nad on Lõuna-Ameerikas

(Forel), kus naisil era elukohad ja naiste väärtus kõrgel
seisab. Sarnane seisukord on õieti üks punkt matriarhaadi

(või ema õiguse) maksmapanemises, mis naisterahva väär-

tust tõstab. Ja ma arvan, et suhteline modern poligaamia
sissetoomine Eestis meie naisterahvast aina teeb inimliku-

maks, talle annab enam loomulikku kõlblist väärtust, kui

praegune mõtteta monogaamia monopol 1

Suurem vastuväide poligaamia instituudile on veel

materiaalne printsiip: naistemaja olla pidanud rikkad; mees

ei jõudvat praegusel ajal ühtki naist toita, veel vähem siis

teist naist juure võtta!

Peab ütlema: türgi ja modern poligaamia vahel oleks

suur vahe. Sääl on poligaamia enam rikka mehe eralõbuna

— siin aga tõsiseks omaabiks. Päälegi kui kellelgi mehel

lapsi pole — siis suudab ta alati niipalju teenida,
et raha teise naise ja laste aitamiseks jätkub. Töötama

peab praegusel ajal igaüks — ka naine ; kes töötab —

toidab iseenese. Nii seisaks uues poligaamias abielu mitte

uue naise „toitmises", vaid tema ja laste aitamises ning
kasvatamises — nii et materiaalne printsiip ei saa takistada

— kui abiellu astumine ülepää on võimalik 1 Uus poli-
gaamia oleks niiviisi pääasjalikult uus suguelu vormi

korraldus.

Kui mehele mitu naist, miks siis mitte naisele mitu

meest, kui esimene mees suguvõimetu ? Küsib ehk mõni.

Teiste sõnadega — mis poliandriast arvata ?

Ja muidugi, poliandria olemasolu nõuab naise seisu

kohalt uue poligaamia puhul õigus — kuid, see oleks tege
likult väga paha.
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Mees on seks hingeliselt liig ettevõttlik, aktiiv, et
oma kõrval teist meest lubada, naine aga passiivne. Kui
naine last soovib (ja mees samuti), siis peab mees sellega
leppima (kui lahutada ei taheta), et keegi väljaspoolt abiks

tuleb, mis alati võimalik. Luts omas „Kirjutud on
..

.“

kirjutab selle kohta „mõraga pajast", kus abielus võeras-

mees aitas last saada. Kahjuks peab paljudes juhtumustes
nii olema, sest mehi on suguhaigused palju suguvõimetuks
teinud. Edasi, poliandria ei lähe sotsiaalselt, sest nii kas-
vab vallaliste naiste arv veelgi, mida just kõrvaldada tahame.

Absoluudilisele arvule ehk selle kogusummale tuleksid veel

tuhanded vallalised ligi, mis on eelmainitud põhjusil riik-

liselt kardetav. Poliandria käib, nagu Forel õieti tähendab,
siginemise instinkti vastu, mis teda tarvitusele ei lase tulla.

Laste eest hoolitsemise, tervishoiu ja korralikkuse

mõttes ei saa sugugi normaalseks pidada, et ühel naisel

korraga mitu meest oleksid. See tooks perekonda anarhia,
segaks perekonna õnne põhjalikult — sest lõpuks ei tea

kelle poolt lapsed idustakse jne. Meesterahvas selle vastu

võib looduse seisukohalt mitme naise mees olla, ilma et

see samaste suurte puudustega oleks seotud.
Neil lühidalt ülesloetud põhjusil ei saa poliandriat

ikkagi mitte teoreetilise õiguse peale vaatamata normaalseks

nimetada ega soovitada.

Vastastikune arusaamine riiklisest kasust, isiklisest

õnnest, mehe kui ka teise naise mõttes, lapse ja mehe

kaudu aga esimesele naisele — saab alati üleaitama pealt
näha suurist raskustest uues poligaamias. Siin peab iga-
üks isiklisest egoismist loobuma.
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Järelsõna.

Oleme vaadata- püüdnud ettepanekut mitmest küljest.
Kuidas asi praktiliselt tõesti kujuneks oleks võimalik alles

ütelda pärast, kus seltskond mõttega harjunud, sellekohased

seadusvormid välja antud, kus sotsiaalsed reformid teostud

et elu enam-vähem inimkohaselt võiks olla. Peaks suhte-

line poligaamia Eestis kord tarvitusele tulema, on iseäranis

vaja emaõigus (matriarhaat) abielus isaõiguse asemel maksma

panna. Seeläbi saab naine enam kaitseda omi inimlisi

õigusi ega sattu mehe vägivalla alla.

Eesti rahva eluvõimsuse või tõutervenduse probleem

seisab, nagu eelpool näha, suurel määral abielu reformeeri-

mises, mis muu seas vaja arstliselt kontrolleerida. Poli-

gaamiline abielu on üks tähtsam rutuline ettepanek väike-

rahva tõuküsimuse ja tervishoiu alalt.

Nagu nägime, on vallalisel elul rida tähtsaid puudusi
tervishoiu ja riiklises mõttes. Vallaliste arv üle Eesti on

suur. Seisukorda peab parandama. Kuidas seda teha?

Kõigepäält sotsiaalsete reformide teel. Kuid see on esiteks

poolik abinõuu ja, teiseks, mõjub liig pikkamööda. Radi-

kaalne kaitseabinõuu on poligaamilise abielu lubamine

Eestis. Modern kultuura ajajärgul muutub ainuõigus-
-1 i n e monogaamia üheks väikerahva väljasurevuse teguriks

suhteline poligaamia aga üheks rahva päästmise abinõuks.

Rohkearvulised vaielused eesoleva ettekandmisel on

selgitand ettepaneku vastuvõtlikkuse meeste poolt üleüldse
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— oppositsiooni aga abielu naiste poolt. Kadunud prof.
Kaelas leidis võimaliku olevat, soovitatavat kaksikabielu

(kahenaise süsteemi) liig kitsaks nimetada!

Naisterahvaste oppositsioon on tõendanud, et hinge-
eluliselt olla poligaamia naisile vastuvõtmata (armukade*
dus jne.). Et suhteline poligaamia seda siiski olla võib,
püüdsin eelpool näidata. Mis kõlblise õigusega keelate

mehele teist naist võtta eelmainitud juhtumisel? Kui olete

vastu — laske lahutada. Ja kuigi jääb armukadedus mus-

taks pilveks modern poligaamias -— ometi on võit — val-

laliste normaalne elu ja rahvaarvu tõus — seda enam

väärt. Kahest halvast tuleb vähem halb valida. Kui meie

ise poligaamiat ei tarvitaks, siis vähemalt lubage teisil

seda teha!

Või kui ei, siis näidake mõni muu humaane tee

kuidas absoluudilisi vallalisi naisi Eestist kaotada! Olge
nii lahked!

■x- *
*

Reisul kodumaale puutus troopika all näppu inglis-
keelne ajaleht, kus keegi naisterahvas mõne sõnaga maha

tegi kellegi prantslase uue kirjatöö, kus viimne muu seas,

poligaamiat soovitanud. Lugesin huviga neid ridu, mis

näitab, et pole üksi hüüdja hääl kõrbes.
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