
muti kui in[aãktide àòóè tormiline suu.
renemine viimastel aastakiimnetel ei
ItOnele inimese elu virildumisest vOi
inimkonna valjasuremisest. vaid ainult

surmapOhjuste struktuuri (suremisviisi-
de) muutumisest. Elu kvaliteet on. yas-
tupidi. yaga oluliselt paranenud -ela-
takse kauem ja paremini. Selle taga-
jarjel suãra'kse tubeãkuloosi palju óà-
Üåò ja in[arkti rohkem.

Mida parem elu. seda rohkem in[Qrk.
te; mida parem abielu. seda rohkem
abielulahutusi. Lahutuste intensiivsus
peegeldab seda. kLi kOrgele on kruvi-
tud abieluga seotud lootused (abielule
esitatavad nOudmised).

Kui enne Lutherit ei lahutatud iildse
ja parast ainult vaga harva. siis ei
tahenda see mingil maaral tollase abi.
elu paremust. Òà oli vOrratult raskem
(mOlemale. eriti aga naisele). Ent kui
ltosmaarseks kellegi abielu ka ei kuju-
l1enud. ei olnud sel vahematki tahtsust.
Lahutada lihtsalt ei saanud. Ja k÷i hi}-
jem saadigi. siis seda vOimalust ei ka-
suta:tud. sest abielu oli naisela peaaegu
ainuke ja òåÜå}å tahtsamaid ellujaa.
mise mooduseid.

Armastusel oli talupoja abiellumises
ja abielus kolmanda jargu tahtsus. Òà-
lupoeg vajas ee1kOige sitket naist. sel-

list. kes rankraske tOO ja hulgalist~
s(jnnituste juures vedru valja ei yis-
kaks. Peenikese kondiga nOtke iludus
kQ}bas selleks kiill kOige óàüåò. Ðåà.
legi ei sobinud sihuke kuigi hasti kok-
ku sQnnikulauda interjOOriga.

Eesti ei kujutanud }oomulikult min-
git erandit iildisest seadusparasusest.
Pigem yastupidi. Omal ajal yaga tun-
tud ja solj,idsest Brockhausi ja Jefroni
82-kOitelisest emsiiklopeediast loeme:
«Eestlane ïàåÜ naises tOOjOudu ega
tunne kuigi palju muret tema kQ}be.
lise kaitumise parast. Kombed îï (jsna
lOdvad. sohilaste ary ulatub. kuue prot-
sendini. Abielulahutused on haruldane
nah:tuS».7

Niiiidisaja abielu åÏïåÜ traditsiooni-
lisest sOna tOsises mOttes [undamentaal-
selt. See ei ole åïàò (vaid) ellujaamise
moodus. enamasti esitatakse abielule
sada korda korgemaid (ja seaga sada
korda raskemini realiseeritavaid) nOud.
misi: abielult nOutakse áîîå. Koguni
Onne kOrgeima ja ebastabiilseima vor-
mi -armastuse -keS1tmist ka abi.
elus. ja liiatigi abielueelsel kOrgtase.
mel.

Valja arvatud esimena aasta vOi esi.
mesed Ç. ..5 yOi 10 aastat ('kuidas kel.

maks muutumine vihjab tOigale: ette-
kujutused meie seksuaalset. abielulist
ja reproduktiivset kiiitumist juhtivaist
mehhanismidest on alles naeruviiiirselt
algelised. Niiib piiris mOistltk oletada.
et kOige aluse moodustavad lOppkok-

kuVOttes siinergeetilised siivaprotses-
sid. kooperatiivefe!ktid. iseregulat-
sioon.5

Ei tohiks W1ustada. et 99.9% kOigist
liikidest on îòà regulatsiooni ja isere-
gu!atsiooniga rappa liiinud ning huk-
kunud. Piisima jaid ainult need liigid
(iiks tuhandest). kelle isereguleerimine
jOudis kujuneda kiillalt tiiiuslikuks.
kiillalt kohanemisvOi,meliseks.

Niimoodi oleme umbes kaks ja ðîî!
miljonit aastat iluati vastu pidanud ja
seda ka fantastiliselt rasketes oludes.
Sotsiaalne reguleerumine on sisse liili-
tW1ud alles viimase neljakciimne tuhan.
de aasta jooksul. mis moodustab óà-
hem kui 2% sellest pikast ja raskest
teekonnast. Piiiida kogu meie kiiitu-
mist. eriti liigi ellujiiiimiseks kOige va-
jali!kumat kiiitumist taandada niiiteks
mingitele moraalinormidele on niisama
lapsik k\li seletada Golfi hoovust vee-

pinna virvendusega.
Tunnemegi kohanemisprotsesside

î.-á. virvendusli'kku osa -abieluinsti-
tutsiooni muutumist. Òåàòå. et esmalt
tekkis riihmaabielu (kahe inimriihma

omavahelised abielusuhted). seejiirel
kitsenes partnerite ring. kuni kujunes
paarabielu (isendi vOrdlemisi kestev
kooselu peamiselt éÜå partneriga) ning
IOpuks individuaalabielu (poliigaamia
ja monogaamia. sealhulgas niiiidisaegse
ehk tingliku monogaamia) mitmed vor-
mid. Kui inimkond suudab viiltida ene-
setapmist ja piisida kiillalt kaua. siis
vOib tulla veel kiimme vDi sada erine-
vat abieluvormi. mida meil on niisama
raske ette kujutada kui kiviaja ini-

mesel monogaamiat.
ArgimOistus keerab ennast iiles ton-

tide maalimisega. Jaan Kaplinskil ðå-
rekond «moraneb ja virildub»6. mOnel
panikQOril koguni hukkub (s\lreb viil.
ja). Loomulikult ei ole midagi sellesar-
nast olemas. Lahutuste arvu suurene-
mine ei iitle mitte kui midagi abielu-
institutsiooni saatusest. see kOneleb
vaid abielude surmastruktuuri (sure-
misviiside) muut\lmisest. Tiipselt sa-

!J Nende efelktide kohta vt. niiit. G.
Naan. Iseorganiseeruv kaos. Mustadest
aukudest. tip-pop-non-stop-armastusest
ia viihem katastroofilistest diihtustest.
«Horisont» nr. 5 ia 6 1919.

6 Jaan Kaplinski. Avatusest ja ar-
mastusest. Essee. «Sirp ia Vasar» nr.
2Á 1980.

jandasse. Seejuures 01id esimesel k01m
abielu taiesti onnetud ja viimane îï-
nelik (naine 01i Chaplinist tapselt
k01m korda noorem); Hemingwayl 01id
vist koik. neli abielu igati onnelikud,
kl'id nad lihtsalt ammendasid ennast

aja jooksul.
Hiljuti vilksatas meie ajaki"janduses

sOnum 71-aastase USA vaimuliku Glen
W01ffi abielust: ta vottis endast 51
aastat noorema kaasa ja avaldas 100-
tust, et se~ tema abielu (arvult kahe-

k(imne k01mas) kujuneb elupOliseks.
Kordusabielude pidevat sagenemist

(Laane-Eu"oopaS alates hil1emalt 18. sa.
jandist) 0Ï deJnOgraafid nimetanud
ladapol0gaamla levikuks.' eristamaks
seda harilikust ehk roopp01(igaamiast,
mis kogU maail,rnas taandub. Moned
habelikumad rahvastikuteadlased p(iiia-
vad olu'korda paasta, nimetades jada-
p01iigaamiat «seeriamonogaamiaks" :
igal antud hetkel 0Ï ju indiviid (vahe-
malt formaalselt, juriidiliselt) òîï0-
gaamses abielus, ta ainult kaib labi
monogaamiate reast.

Labi aegade îï abielu keskmine kes-
tus ma~gatavalt suurenenud. 20. sajan-
dil aga kipub abielu pikenemine aeg-
lustuma, isegi seiskuma, ho01imata ini.
mese keskmise å1èåà joudsast kasvust.

Arvutuste jargi valtas 24-aastase òå-
he ja 22-aastase naise abielu moodu-
nud sajandi 1îðè Venemaal keskmiselt
28,6 aastat, aastate 1968-1971 sure-
muse ja lahutumuse juures NSV Lii-
dus aga Ç2,Ç aastat. Suremuse 01uline
vahenemine lisas abielu keskmisele
kestusele 11,6 aastat, kuid lahutused
«soid ara" sel1est ligi 8 aastat, nii et
ãåàà1ïå pikenemine ei tulnudki kuigi
$uur -àllà nelja aasta.

Lahutu&el îï siin ilmne «tasandav"
toime, mis ei 1èÜà abielul venida é1å-
maara(?) pikaks. Voib-olla veelgi ilme-
kamalt avaldub see toigas, et nii òîî-
dunud sajandi 1îðè1 kui ka kolmvee.
rand sajandit hi1jem IOppes 5Ç% kOt-
gist abiell!dest mehe surmaga! Naiste
ke8kmine eluiga pikenes selle aja
jooksul åïàò kui kahekordseks -ja
ïàä hakkasid agaralt lahutama.

Êà kogU maailma mastaapides îï
suremuse tohututest erin~vustest hoo-
limata 15-65-aastaste naiste ja eriti
meeste abielll(de)s 01emise ajad nai.
teks USA-s ja Aafrika maddes prakti-
liselt (ihesugused (Ç5 aasta ringis). L(i.
hike eluiga kooS madala ldhutumu8ega
àïïàÜ umbes sdma, mis pikk eluiga
koos korge lah\ltumusega.

Kompenseerivate asja01ude 01emas.
0111 ja abirl\1 keskmise kestuse pusiva-

7 Ýíöèêïîïåäè÷åñêèé -ñïîâàðü,

ò. 41, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1904, ñ.126.
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