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Kirjutise eelmises OSaS
(vt. «Horisont» nr. 2
1984) vaatlesime, kuidas

inimpsuuhika ajaloolises
arengus asendusid emot-
Sionaalsed lahendused
ratsionaalsetega. Enese-
kontro11 ja primitiivsete
tunnete taltsutamine îÏ
tsivilisatsiooni suurimaid
saavutusi. (Minevik ðolå
100mulikult mingi Sopa-
auk, kuid kahtlemata lei-
dus moodunud aegadel
Soppa, verd ja pisaraid
koikjal vOrratult rohkem
kui praegu.)

Muidugi îÏ mOistuse
ja tunnete progress kull
vaga uldine, selge ja kin-
del arengutendents, kuid
just nimelt tendents, tap-
semalt pikaajaline trend,
5.0. statistiline arengu-
tendents. Statistiline .

tuletagem veel kord
meelde -selleparast, et
teistsugune ta ei saakski
011à. PohimOtteliselt.
Mitte kunagi ja mitte
mingite vahenditega ei
01å vOimalik saavutada,
et koik inimesed 01eksid
uhesugused, naiteks koik
uhtemoodi noored, sale-

dad, ilusad, head, targad,
tasakaalukad jne.

Juba Aadamast saadik
îï rumalaid rohkem

kui tarku.
Eesti vanasDna

Statistiline seadusparasus ta-
hendab seda, et îï olemas òèè-
tuv, arenev keskmine, kuid ka
kOrvalekaldumised keskmisest,
halbed, deviatsioonid, fluktuat-
sioonid mOlemas suunas. Aeg-
ajalt vOivad need mitmesugus-
tel pOhjustel suureneda. Niiii-
disaja iilikeerukas maailmas
avalduvad iildise arenemisten-
dentsi negatiivsed halbed nai-
teks terrorismis, massipsiihhoo-
sides, irratsionalismi ja anti-
intellektualismi vohamises.
KOigile neile nahtustele, hooli-
mata kogu nende erinevusest,
îï îòàïå metslasliku ( «(kes
tegi?» ) mDtlemisviisi taassiind.
Ja nagu alati, leitakse siiiidlased
imekergesti.

«Suure proletaarse kultuuri-
revolutsiooni» aastail (niiiid ni-
metatakse neid Hiinas «(kaose
kiimneaastakuks» ) oli sealne
massiteadvus veendunud: kOi-
ges îï siiiidi varblased ja intel-
ligents. Hungveipingid lootsid
nende hoolika mahatogimisega
jOuda kohese áïïå ja kiilluseni.

USA massiteadvust iseloo-
mustab kaljukindel usk, nagu
oleksid kOiges siiiidi punased,
neegrid ja naised. lkka veel
kehtib ligi 800 seadust, mis nii
vOi teisiti kiusavad (diskrimi-
neerivad) naisi.

Maarjamaal aga îï avasta-
tud, et kaubanduses, teenindu-
ses ja nii mDnelgi teisel elualal
esinevates puudustes ei ole
siiiidi kuri silm, varblased ega
naised, vaid. ..tappisteadla-
sed. Sest « ...tappisteadlas-
telt loodetud julgete, energi-
liste sammude asemel valitse-
vad liiga sageli veel aeglane,
biirokraatlik asjaajamine, aegu-
nud normid ja kasud-kee-
lud. ..»!

saarast tiiiipi mDtlemises ei
tarvitse olla loogika hOngugi,
vajatakse vaid siiiidlast, iiks-
kOik keda, kelle kaela saaks
«maandada» raevu. Juhtub kae-
parast olema naine, àïïàòå
temale keretaie, kui ei, vOime
maha liiiia varblase vOi astro-
noomi. Tapselt nagu 11. sajan-
dil, juurde îï tulnud ainult
tigetsejate kirjaoskus.

Uhe teatriretsensiooni kaudu
saime teada, kes îï siiiidi iile-
maailmses abielukriisis, paljude

Åòî1

miljonite abielude purunemises.
See îï loomulikult G. Naan, kes
({keedab lahutusprotsentidega
kOik sidemed. ..seebiks».2

ÎÜ seda kOikvOimSat Naani!
Saaks sundida Naani vaikima,
keelata kOikjal riikliku statis-
tika «lahutusprotsentide» aval-
damine ning hoida inimesi kir-
jaoskamatuses ja teadmatuses,
oleksid «sidemed» loomulikult
knlillkindlad.

Aga kas ei peitu abielude
lagunemise iiks pOhjus just
nimelt metslasliku paritoluga
traditsioonilises emotsionaalses
mDtlemises? Asjaosalised ei
taha midagi teada îòà abielu
arengu seadusparasustest, selle
loomulikust vasimisest ja kulu-
misest, vaid otsivad sf1f1dlast.
Siiiidi îï loomulikult tema,
minu mees (naine). Igatahes
mitte mina, kes òà olen ju nii
Üåà ja tark!

Korrumpeerunud (tunnete
poolt «iilesostetud») teadvuse
ja emOtsionaalse mDtlemise vil-
jakad mOisted vOttis minu teada
esimesena kasutusele inglise
ajaloolane ja filosoof Robin
George Collingwood ( 1889-
194Ç), kes otsis seletust fasismi
nDmedate ja inimS66jalike
ideede mOju hammastavale suu-
renemisele Euroopa ja Àòåå-
rika massiteadvuses.

Collingwood margib: inimese
vaimSes arengus leidub selline
kriitiline punkt, kus lapse ðèÛ-
emOtsionaalne enesevaljendus
hakkab asenduma ja taienema
intellektuaalse enesetunnetuse-
ga. See îï mOistuse esimene,
kuid kOige tahtsam vOit, millest
vaga suurel maaral sDltub kogu
meie jargnev elu. Kui kujune-
vad enesekontroll, enesekrii-
tika, eneseiroonia, teiste sOna-
dega, emOtsioonid alistatakse
mOistusele, laheb jargnev areng
normaalselt. Pruugib aga mOis-
tusel kapituleeruda emotsioo-
nide (kadeduse, hirmU, viha,
eneseimetlemise jne.) ees, vOib
hiljem kergesti kujuneda nai-
teks frustratsiooni nime all tun-
tud psiiiihilise pinge seisund.

Tuletagem meelde iiht-teist
psiihholoogia- ja psiihhiaatria-
alasest kirjandusest. Frustrat-
siooni kutsub esile (ebareaal-
sete) eesmarkide saavutamatus
ja iilepakutud, iilehinnatud
«mina» eneseteostuse åÜà-
Onnestumine. Tekivad nahtused,
mis îï hasti tuntud paljude
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