
ja pool korda kauem ja
vOrratult paremini kui tema
esivanemad. Naiteks rootsi òå-
hed elasid aastail 1116-1180
keskmiselt Ç4,4, 191Ç. à. aga
12,1 aastat Ç1,1 aasta
vOrra kauem (naised vastavalt
Ç1,9 ja 11,1, s.o. Ç9,8 aastat
kauem). Eestlase keskmine elu-
iga pikenes 4Ç aastalt mQOdunud
sajandi lOpus 11 aastale 1911.-
1912. à. (mehed 66, naised 15
aastat).

LOpetatud kOrgharidusega
inimeste arv Eestis suurenes
pisut rohkem kui Uhe pOlv-
konnaga ligi Uksteist (!) korda:
8,1 tuhandelt 19Ç9. aastal 92,6
tuhandele 1919. aastal. KUsimus
lugejale: kas praegune kesk-
mine eestlane on îòà isast-
emast kUmme vOi ainult kolm
korda targem? Ja kas ka
praegune puruloll on mine-
viku purulollist kUmme (vOi
kolm) korda targem?

Praegu leidub Eestis era-
autosid rohkem kui 1940. aas-
tal jalgrattaid. Kuna auto on
jalgrattast mOnevOrra kallim, .
siis ei saa seda tOika lqo-
mUlikult tOlgendada nOnda, na-
gu oleks nUUd keskmise eestlase
elatustase tema vanemate °mast
ainult kUmme korda kOrgem.
Aga kui palju?

Tapmiste ja suguhaiguste
leviku kohta ei saa òà kah-
juks praegusi arve tuua, kuid
vaevalt kiuslikki lugeja kaht-
leb, et siingi on asi vaga
oluliselt paranenud, eestlase
verejanu ja liiderlikkus on
vahenenud ka viimastel aasta-
ktimnetel. SamUti ei ole konk-
reetseid andmeid naisepeksmise
praeguse ulatuse kohta, kuid
otsustades mUjal maailmas teh-
tud uurimUste iar~i on seegi
marksa vahemaks jaanud.

Inimese ja inimkonna prog-
ress jatkub nii praegu kui ka
tulevikus. Ent mineviku ideali-
seerimine, oleviku kirumine ja
hirm tuleviku ees kuuluvad
alati massiteadvuse levinumate
mOttestampide hulka. TOsise-
maid pOhjusi on siin eneseOi-
gustamise vajadus: mina ei ole
milleski stiUdi, kOigis minu ha-
dades ja mQOdalaskmistes on
sUUdi teised. Ja mUidugi ajastu!
Tegemist on erilise mOtlemis-
tUUbiga, emotsionaalse mOtle-
misega, kuid sellest juba jarg-
mine kord.

Kui valk pOletab maha pool
kiila, siis tuleb arvata, et se-
da tegi palju vagevam olend,
keda maha liiiia ei saa, keda
tuleb meelitada. Millega? Juma-
laid on inimene alati teinud
îòà nao jargi. Verejanulise
minevikuinimese jumalad on
loomulikult verejanulised. Nii-
siis, metslane ðåàÜ aru ja
leiab: kui vOtta elu paarilt
ilusalt noorelt naiselt ja mOnelt
armsalt lapselt, peaks vist
piisama. (Piiiida sokutada pikse-
jumalale vanu naisi vOi vi-
gaseid lapsi tahendaks teha
sohki, seda juba naljalt ei
andestataks.)

Tsiviliseeritud inimene ei
hakka ohverdama ega palve-
tama, vaid seab iiles pikse-
varda.

Nii ka kOigil teistel elu-
aladel. Emotsionaalsed lahen-
dused asenduvad ratsionaal-
setega, koos sellega suurene-
vad inimese ellujaamise sansid
ja vOimalused elust mOnu
tunda, inimlikumateks muutu-
vad kOik inimsuhted, eriti
perekondlikud.

Minevikus vOis eestlane eest-
lase maha liiiia ka kOige
tiihisemal pOhjusel, naiteks tu-
bakavOla vOi kaotatud piitsa
parast.1

Ent vOib-olla olid toorus ja
julmus mingi kohalik eripara,
eestlase rahvuslik joon? Mui-
dugi mitte. Akadeemik Juhan
Kahk tsiteerib L. Stone'i, kes
kirjutab, et lá.-17. sajandi
inglaste «meeled olid agedad
ja relvad kiiresti kaeparast» ;
nii rikaste kui vaeste kaitu-
mist «iseloomustas lapselik
toorus ja enesekontrolli ðèè-
dus».

Enesekontroll ja enesevalit-
semine, toorete elajalike emot-
sioonide taltsutamine on inim-
psiiiihika pika ajaloolise dres-
suuri tulemus, tsivilisatsiooni
suurimaid saavutusi, mille taga-
jarjel esineb naiteks tapmisi
industriaaliihiskonnas (tuhande
elaniku kohta) umbes kiimme
korda vahem kui agraariihis-
konnas. Koos tervishoiu ja
elatustaseme vaga olulise ðà-
ranemisega on too tQsiasi
viinud selleni, et niiiidisinimene
elab keskmiselt kaks vOi kaks

kiillalt tihti aga esinevad see-
sugused, mis nOuavad nuputa-
mist.)

Muidugi ei ole kOik olu-
korrad kriitilised ja kOik emot-
sioonid hukatuslikud. MOnikord
on paris mOistlik anda ennast
(positiivsete) emotsioonide va-
litseda. Kuid pole mingit alust
oletada, et lollil Onnestub see
tingimata paremini. Pigem vas-
tupidi.

Juba àòòè pandi tahele, et
kui inimene on andetu (vOi
andekas), siis kaugelt rohkem
kui iihel alal. Selles ei ole
Oieti midagi ootamatut, sest
mOistus kujutab endast teatavat
tervikut, mitte juhuslike kil-
dude mosaiiki. Sama kehtib ka
kogu psiiiihika kohta. Need,
keda leidub rohkem kui tarku,
kujutavad viimaseid tihti kiil-
made kaalutlejate, siidametute,
julmade inimestena. Tegelikult
on jallegi vastupidi. Muidugi
statistiliselt, aga mingit teist
vOimalust pole ju iildse olemas,
sest kOik sotsiaalsed ja bio-
loogilised seadusparasused on
statistilised. Kui vOtame sada
inimest, kes istuvad kinni
isikuvastaste kuritegude parast,
ja vOrdleme neid saja inime-
sega vabaduses, siis selgub
kohe (seda kinnitab kOigi
maade vanglastatistika), et esi-
meste intellekt ja haridustase
on tunduvalt madalamad. Jul-
mus ei ole tarkuse, vaid
rumaluse kaaslane.

Eriti hasti vOib seda naha
psiiiihika ajaloolises arenemi-
ses. Vaimne progress kujutab
endast mOistuse, tunnete ja
kOlbluse edenemise lahutamatut
iihtsust, kusjuures mOistusele
kuulub maarav (juhtiv) osa.
Kui naiteks siinnib pOOre pOh-
juslikkuse mOistmises, siis va-
heneb oluliselt hirmu ja jul-
muse osa inimese hinges.

Metslane (ja massiteadvus)
kiisib: «Kes tegi?» Tsivili-
seeritud mOistus ei otsi nii-
vOrd siiiidlasi, kui seaduspara-
susi. Lapse haigestumise vOi
lehma lOpmise pOhjust naeb
metslane (ka kirjaoskamatu
talupoeg) nOidumises, sOnumi-
ses, kurjas silmas. Òà vOtab
teiba ja lOOb naabrinaise maha
vOi viib asja nii kaugele,
et too pOletatakse tuleriidal.
Tsiviliseeritud inimene ei otsi
abi teibalt, vaid tohtrilt.
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