
tuleb enamasti hiljem, labi vaeva, tiili
ja leppimise. , .»

Oletagem. et seda. mida seni on ni-
metatud armastusabieluks, hakatakse
n'ii,iid siis nimetama ðánevus-. meeldi-
mus- vOi seksiabieluks. Kerkib aga va-
ga oluline kiisimus: millal see armas-
tus siis i,kkagi tuleb? Kas parast kli-
makteeriumi? VOi vahel tuleb ka va-
rem?

Ent jaagu se'ksi ja armastuse iihen-
damise-Iahutamisega kuidas tahes, sek-
suaalne kaitumine on viimastel aasta.
kiimnetel plahvatuslikult muutunud
(seksuaalrevolutsioon). Seksuaalrevolut-
siooni saab mOista kOige paremini siis,
kui vaa'tleme seda naisemantsipatsiooni
loomuliku ja taiesti paratamatu etapi
vOi tahuna. Seni îï emantsipatsioon
avaldunud eeikOige selles. et varem
mahasurutud naine ðééàÜ kOiges îòà
C?ndisele valitSE!jale jarele jOuda, olla
kOiges nagu mees. olgu see siis tOO. Üà-
ridus, valitsemine, riietus vOi kaitu-
mine.

Mehed on alati elanud enam-vahem
in\tensiivset abielueelset seksuaalelu.
Naised pidid niiiid tingtmata jarele
tegema, purustama iihepoolSE!d kam-
mitsad. Sama kaib ka abieluvalise
seksuaalelu kohta. Seksuaalrevolut.
sioon tahendabki eetkOige seda. et
kaob kuristik erinevate sugupoolte kai-
tumise vahel. see iihtlustub. Pulbriks
tehakse traditsiooniline kahe moraali
(kahe standardi) siisteem. MOlemad su-
gupooled seavad endale iihesugused
kaitumisnormid. Ja muidugi ei ole need
ihusuretuslilkud vOi masturbatsiooni
seksist kOrgemale seadvad normid.
Need îî taisverelise (seksuaalse) armas..
tuse normid.

Mida òå teame niiiidisaja vallaliste
intiimetu kohta?

Kasutagem iiht pOhjalikJku ja varsket
USA-s tehtud uuringut.9 Vaadeldi kaht
18. ..2Ç-aastaste noorte riihma (iitiOpi-
tased ja tOOtavad noored); erinevused
nende vahel polnud kuigi suured,
18-aastastest iiliOpilastest olid olnud
seksuaalvahekorras naistest 66,9 ja
meestest 1á.2% (21-aastastest va$tava1t
99.! ja 99,2%). Ainult 6.8o,~ mehi ja
16.8% naisi pidas îòà esimese vahe.
k{)rra puhul si1mas vOimalikku abiellu-
mist partneriga kunagi tulevikus. Sek.-
suaalkaitumise peaaegu taieli'k sOltuma-
tus abielulisest avalduh siin vaga sel-

uskuSid, et rasedust tekitab naiteks vee
joomine teatayast ojast.

KOik lahksugulised liigid saayutayad
îòà eesmargi (taastootmise) yaga liht-
salt ja kindlalt sel teel, et isenditesse
on raudselt sisse programmeeritud (óà-
jadusena nr. 2) seksuaaltung. See on
niiyOrd yOimas, et yOib isegi yOistelda
ellujaamise yajadusega (yajadus nr. I).
Kui sugutung, mis teatayas, yaga hili-
ses jargus rafineerub armastuseks. îï
kord tekkinUd, yOimendub ta auto-
maatselt iilitugeyaks pOhimOttel, mis îï
Oieti igasuguse isereguleerimise alus:
suguyOimetust ei parita! paritay pole
ka nigel seksuaalyajadus. MOlemad su-
reyad yalja, sest esimene ei jata iildse
jarglasi, teine jatab neid liiga yahe sel-
leks, et nad saaksid piisida julmas ole-
lusyQitluses. Valja sureyad ka kOik
vaheseksikad etnilised riihmad, rahvad

jne.
Seega siis îï inimene tOepoolest sek-

suaalsuhtlemise (hilisemal ajal armas-
tuse) kOryalsaadus.

Kuid armastuse pOhjapaney osa sel-
lega muidugi ei piirdu. Ruumi kokku-
hoiu huyides ei hakka òà meelde tule-
tama kiimmekon~a vaatenUrka, millest
olen kir}utanUd, meenUtan yaid kolme
kiillalt erineyat ja kiillalt olulist. 1) Ar-
mastus on kOige inimlik.um inim"kkuse
avaldus. 2) Armastus on ainUke totaal-
n~ ánn. kogu hinge haaray teray anti-
valu; kOrk teised Onneliigid mahuyad
mQnda hingesoppi. Ç) Armastus îï aju-
tegeyuse (seega mis tahes eduka inlm-
tegeyuse) iiliyOimas stimUlaator .8

Motlen taiesti tayalist, normaalset
armastust, mille spetsiifiliselks, loomU-
li'kuks ja olulise:ks koostisosaks îï
seks.

VOi arvab keegi, et armastus îï ðà-
rem siis, kui seksi asendab ihusureta-
mine vOi masturbatsioon?

Seksiyastaste sOjakaikude riiiitlid ei
iitle niisugust mOtet kunagi yalja. .Si-
suliselt aga sellest just lahtutakse, sest
armastust piiiita:kse iga hinna eest de-
seksualiseerida, lahjendada see tarvali-
seks lojaalsuseks, heatahtlikkuseks, abi-

valmiduseks, jareleandliJtkuseks.

Jaan Kaplinski surmalembelises-ar-
mastusevaenUlikus essees kaib see ar-
mastuse steriliseerimine jargmiselt:
«Kahe inimese iihine elu ei alga åïà-
masti armastusega. See, mis neid algul
iihendab, îï pQneyus, meeldimUs, seks
vOi mis yeel. Armastus, kui ta tuleb,

lelg!) on abielu iildiselt vaga prooSaline,
kuid sellegiparast (ka niiiid!saja) inime.
sele enamast! vaga vajalik nahtus. Nii-
moodi -keerutamata -na:htavasti tu.
lekSlki Oelda. Keeg! seda teha ei julge.
ka!b hoopis mitmepalgeline Suur Êåå-
rutamine, millega tavaliselt piiiitakse
armastus manada hasti leigekeseks.

taltsaks, argipaevaseks, k,oguni pilli-
keelena aratimmituks (Jaan Kaplinski).

Jaan KapliJ1ski tegeleb «musta mis-
jonarlusega» (kui kasutada tema enda
sOnu): ta ðééàÜ «pOOrata 100tusetusse
neid, kes lOOdavad», nimelt «koolitiid-
rukuid». kes usuvad. et armastus on
«SUUr ja palav tunne». Tahaksin Oelda
kOO1i- ja kOigile teistele neidudele: just
seda Oel~t kiusujuttu arge mingil juhul
uskuge, teie 100tused on abSOluutselt
pOhjendatud, aTmastus on suurim, siiga-
vaim ja inimlikem tunne. parim. mis
inimesele iildse antud. Muidugi ei kuku
kaugeltki alati kuigi hasti valja ka
palju lihtsamad asjad, naiteks kiind.
mine, freesimine vOi kosmoselaeva tra-
jektoori arvutamine, kuid 100tus òàÊ-
sab ka midagi. Elu ongi 100tUS, sest kes
on kaotanud kOik lootused, see on sisu-
liselt juba sumud.

Jaan Kaplinski eksib vaga rangalt.
kui ta usub, et inimesed hindavad ar-
mastust palja nime parast ja et seepa-
;ast vOime selle nime all mOista mida
tahes. Inimesed hindavad armastust iile
kOige just selleparast, et ta on selline,
nagu ta on, s. î. å! ole proosaline. vaid
iilimal maaTal romant!line, å! oIe argi-
paevane, vaid hinge ja ihu suurim pi-
dupaev, el ole timmitav ja taltsutatav,
vaid surub meid mangeldes pOlvili. el
()le mOistlik. vaid meeletu. Armastus
on jumalj,k nahtus ainult sellisena. na-
gu ta on. Timmitud armastus on tape-
tud armastus.

Miks?

ARMASTUS JA SEKSUAALNE
KAITUMINE

Seksuaalne kaitumine on vOrratult
primaarsem kui abieluline vOi ist:ogi
reprodu:k,tiivne. vaide, nagu oleks se'k-
suaalse suhtlemise eesmargiks vOi mOt.
teks jarglaste tootmine, ðåàÜ paika
vaid liigi tasandil, isendite puhul pole
sel hoopiski alust. Seda saab tOestada
mitut moodi. KOige veenvamalt kinni-
tab asja aga lihtne fa'kt. et vahemalt
paari miljoni aasta jooksul ei saanud
òå sellist eesmarki teadlikult piistita-
da. sest meil polnud áòà aimu rase-
duse pOh1ustest. Óåå) 20. sajandilgi on
uurijad kokku puutunud hOi,mudega,
kes ei aimanud tOelist pOhjust, vaid
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