
Usk, et armastus pole surma koige ilmsem vastand, elutegevuse
tipptase, vaid alla'kiiik, lagunemine, surm, lohutaks samuti: paras
neile, ellujiiiijailel

MIDA SAAB PROGNOOSIDA

nende ootel sa\d Inimesed ka minevikus vaga hasti labil Kuid
elu ja isegi abIeN mesinadalatega ei láðe.

Midagl on inimkond jáudnud ara teha ka juba enne Jaan Êàð-
llnskit ja Gustav Naanl. Sajad ja tuhanded uurijad on nainud
ðárguvaeva, et meil poleks vaja hakata igakord otsast peale
jalgratast leiutama. Pole vaja fantaseerida, milline váis voi pidi
olema abielu ja perekonnaelu minevlkus -selle kohta on hii-
gelkirjandus. tarvitseb vaid viitsida lugeda.

Ei ole ka suurt mOtet piiiida mOista niiiidisaegseid meeste-
nai8te 8uhteid (armastust, seksl, abielu, lahutumust). lahtudes
argimolstusllke8t máttestampldest vái kihe1kondllkest normidest.
Sel alal on avaldatud juba umbes kolrnkiimmend tuhat teadus.
likku uurimust (artikllt ja raamatut); tosi kiill, nende hulgas
leidub vlî1etsaid, kuid ,ka suureparaseid. Neistlki jaab ikka veel
liiga vaheks, et nii keer,ukaid, vastuolulisi, paradoksaalseid ja
pidevalt muutuvaid ~uhteid taiel maaral moista, Kuid seda on
enam kui kii1lalt. et pulbriks teha mis tahes argimOistuslikud
targutused.

Igal juhui ei tohi minevlku ja olevlku vordlemisel lahtuda
halvast tuju~ vái minevlkunostalgiast.

Inimestelt pole ju midagi ara vOetud. Êà tanapaeval ei keelata
iihelgi naisel loobuda îòà Oigusest valida abikaasa, ka tanapae-
val váib lasta e~ast mehele panna. Ei ole sugugi keelatud jatta
kasutamata álgø lahutada k08maarseks muutunud abielu. Voib
vanavilsi ái2UStada òåÜå kaitumist mQtteteraga: peksab -ta-
hendab. armastab. Kuid vaevalt keegl noustuks seda taas sund-
normlks muutma. Jare1ikult on vaieldamatu edaslminek ikkagi
olemas, k~ida8 òå ka ei piiiiaks vahel minevikku imeilusaks
valetada.
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V1!1DI ZANRlPUHTUSEST

Muidugi ei vOi kaugeltki k~ik inimesed lubada endale sellist
luksust nagu tOe tundmine ja tOe tunnistamine tOeks. Lohutust
vajatakse iildiselt rQhkem kui tOde. Lohutus on vaimne ðåà-
parandus.

Kujutage ette n&!teks na!st, kellest suur armastus on suures
kaares mOOda l&!nud. Ja seeg! aastat kolmkUmmend tagas!.
M~!sta, et armastus on see, m!s ta tegel!kult on, t&hendaks aru-
saamist, et elu on teda millestk! v&ga t&htsast ilma j&tnud, see
àêà oleks valjakannatamatult kurb. Ainuke v&ljap&&s on «rohe-
lise Viinamarja printstip»: see, millest ta on tima j&anud, å!
olegi mingi armastus, vaid vilets seks, pOOevus vOi mis veel;
vaat postklimakteriaalne armastus (hea labisaamine vaname-
hega) ongi see tOeline armastusl

Sel ja teistel taolistel puhk.udel t1ileb soovitada v&lt!da alla-
kirjutanu k!rjutiste lugemist. Lugeda tuleb «Vaga Jenovevat»~,
Veera Arakut ja Jaan Kaplinskit.

Íåà oleks stiski, Êè! koik autorid mingil m&&ral austaksid
f.anripuhtuse prints!ipi, å! ðááØ puhtlohutuslikele k!rjutistele
(mis ka v&ga vajal!kud) anda miDgit pseudo- vO! kogurti kvaa-
siteadusl!kku dekoori. Ja å! pahandaks puhttunnetus1ikku 7;anri
kuuluvate kirjutistega sellepiirast, et need å! vasta lohutusl!ku
ianri nOuetele. Loomulikult å! vastal Å! tohigi vastata.

Êà lugeja pea,ks piiiidma endale selgeks teha, mida ta siis
ikkag! tahab, kas t~de v6i lohutust. See, kes ha'kkaks ots!ma
Naani kirjutistest lohutust ja Kapl!nsk! kirjutustest teadmis!,
meenutaks ostjat, kes otsib elektripoes peaparandust 'à selles
teises poes taskuarvuteid.

Tunnetusl!k f.anr otsib tOde. lohutuslik kujundab tuju. Êè!
Jaan Kapl!nsk! v&!daks, et «mOnes rel!gioosses ja miist!lises áðå-
tuses seostatakse armastus surmaga» vO! et «òØà (Kaplinski)
uDistan, et armastus oleks ka surm», s!is vO!ks ki.iJl 61gu keh!-
tada, kuid ei saaks ette he!ta f.anrite &rasegamist. V&idab ta aga
hoopis midagi muud: «Armastus poleks tema ise, poleks t&ielik,
ku! ta ei oleks ka surm, kui $urm ole1ts midagi muud kui armas-
tus.»

Emotsioon, pealegi eriskummaline, sokutatakse siin lugejale
tOe p&he. See on lubamatu vOte. Ehkki n&iteks surmaeelikute
ringis vOiksid ju taolised entoisioonid leida p&ris Üåà min~u.
Usk. et surm pole mingi lihtlabane elutegevuse lakkamine, vaid
armastus (koguni å! oleRi midaRi muud kui armastusl), lohutaks.

~ Waga Jenowewa eluluau. Ilus ja kurblik hale jutustus noo-
re ja wanale, isearanis 6petuseks laste emadele ja lastele. Òáå-
pOhja peal siindinud lugu Kristohw von Schmidt'i ja Ernst Ewer-
si j&rele. Kolmas kOige t&ielikum piltidega triikk. Tallinnas
r19011.

On tehtud vaga paliu katseid prognoosida inimesle reprodIlk-
tii,vset kaitumist ia vaga vahe -seksuaalset ning matrimo.
niaalset. Ent kDik kolm seisavad tihedas seoses. KDige uldise.
mal kuiul saab vaita. et meie (sotsiaalset. statistilist) kaitumist
ei Onnestu viia kooskOlla meie emotsioonide ia eelarvamustega,
risti vastupidi -arusaamad ia hinnangud muutuvad vastavalt
meie kaitumisele. sotsiaalsele praktikale.

Murrang nooremate generatsioonide (sunniaasta 1945 ia hili.
semad) teadvuses on juba toimunud. Edasist prognoosida ei
kuiuta endast mingit probleemi (kui piirdume lahima ÇO-50
aastaga): ,praegu moodustavad need pOlvkonnad umbkaudu 61).
saiandi lOpul ule 80% arenenud maade rahvastikust. Kas vane-
mate ~eneratsioonide esinda:iad iatkavad tervise rikkumist
alusetu hirmu ia pOhiendamatu vihaga vDi suudavad ka timber
haalestuda. sellel pole enam kuigi suurt praktilist tahtsust. Ei
ole vahimatki lootust elustada ettekuiutust. nagu oleks teatav
kindel aialooliselt tingitud abieluvorm mingi igavesest ajast
i~avesti eksisteeriv «abielu uldse».

Piibel lahtub sellest. et on olemas nii mitmenaisepidamine
kui ka abielulahutus (naise minemasaatmine). Jaikus tuli pool-
teist tuhat aastat hiLiem. Need pOhimDtted. mida tihti peetaks~
mingiteks igavesteks abieluprintsiipideks, kehtestati alles
Trento kiri:kunOukogu XXIV istungjargu otsusega (l56Ç. à.). Ja
kehtestati suurel maaral iust tegeliku arengu pidurdamiseks.
Naiteks abielu vankumatuse (elupOlisuse) pOhimDte siindis
ilmse vastulOagina abielulahutuse lubamisele massulises protes.
tantluses.

Uued inimpOlved ei vota kirikunOukogude otsuseid ega min-
~eid teisi dogmaatilisi ettekiriutusi enam tOsiselt. Tahetakse
mitte uskuda. vaid teada. Aialoo1ine suur iOnks avaldub peale
muu ka vastutulf!:kus uutele valadustele. soliidsete teaduslike
aiakiriade ia monograafiate arvu lausa Iplahvatuslikus suurene-
mises. Nimetagem mOningaid neist. Aja:kirjad: «International
Joumal of Sociology of the Family» (rahvusvaheline perekon-
nasotsioloogia aiakiri). «Marriage and Family Review» (abielu-
ia perekonnaajakiri). «Family Process» ja «Joumal of Family
History» (perekonna aialoolist arengut kasitlevad ajakirjad).
«Social Casework» (Onnetute perekondade sotsioloogia) ja mit-
med teised.

Vaarib tahelepanu. et peaaegu koigi uute aiakirjade alapeal.
kiriades voi annotatsioonides (vahel pealkirjadeski) esinevad
sonad comparatjve. cross.natjonal. cross.cultural jms.. teiste
sOnadega. rOhutatult Oeldakse lahti arhailisest kihelkondlikust
mOttelaadist.

Raamatute hulgas tuleks vDib-olla kDigepealt nimetada hil-
juti iuba kolmanda lriikina ilmunud Opikut, ÂoÜ ja Margaret
Bloodi «Abielu». Paljudele uldkasitlustele lisandub vaga
konkreetsete teemade iiksikasialin" labitOOtamine. Naited:
«Keskealine naine», «Lesknaine», «Joodiknaine». «Lahutatud
naine». «Naine kordusqbielus», «Teine mees ja teine naine eht
Abieluvalised ettevOtmised» ja palju muud.

Saatus on paigutanud meid vaga omaparasesse, erakordsesse
aialoolDiku. teadus- ja tehnikarevolutsiooni aiastusse, kus
peaaegu mis tahes kusimuses voime toetuda pOhjalikele tea-
duslikele uuringutele. Primitii'Vse olmemOtlemise tasandiga piir-
duma ðåàòå vaid siis, kui ei viitsi otsida tOde. VOi kardame
tOde.

Ð. S. On olemas veel hoopis teine kiisimuste ring. kuid
allakir,iutanu on selles niisama tume kui naiteks seksoloogias.;
~iinekoloo~ias vOi stomatoloogias. See on praktilise abielute-'
raapia valdkond. ala. millega tegeleb edukalt naiteks Eesti Raa-
dio «Perekonnatund» ja hakkas tegelema Teenindusministeeriu.
Ö1i vastav tatitus. Moistagi å! mojuta nende tegevus mingil moel
abieluinstitutsiooni saatust, kuid indiviidide abistamise mis-
sioon on ka tahtis.

H6IDbaravl ei avalda ju mingit moju hambalkaariese saatusele;
hai~use levik vorb ko~uni laieneda. Ent vaatamata sellele -
voi iust selle tDttu -on hambatohtrite tegevus inimkonnale
vaialik.
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