
ARVOKRUUS

Meie vabariigis kan-
navad kodukeemia eest
hoolt eelkOige «Flora» ja
«Orto». Ent tanapaeval
ain ult spetsial iseeritud
ettevOtted ei suuda kor-
vata mahajaamust tarbe-
kaupade valmistamisel.
Kulluslike lettide eest
peavad koik head seis-
òà. Êà Ó. I. Lenini nime-
lises POlevkivikeemia
Tootmiskoondises tehak-
se juba ammU tarbe-
kaupu.

epideemia ...asendab korras-
tatud mDtlemise sel alal konvul-
siivse, intuitiivse, emotsionaal-
se mátlemisega.»Ç

Irratsionaalsuse epideemia
uut puhkemist taheldasid uuri-
jad arenenud kapitalismimaade,
eriti USA massiteadvuses 1970.
aastatel. See puhang tOi vOidule
vOib-olla kOige mOistusevaenu-
likuma ja emotsionaalsema
administratsiooni kogu USA
ajaloos. Teenides usinalt suur-
kapitali, ðééàÜ ta îòà tujuka
ja loogikavaese poliitikaga olla
hasti meeltmDOda ka htisteeri-
lisele vaikekodanlasele, tun-
duda viimasele «îòà poisina».

Mingil maaral paasevad pani-
kDOrliku ja mOistusevastase
emotsionaalse mOtlemise ilmin-
gud ka sotsialismimaade massi-
teadvusse. Neile on eriti vastu-
vDtlik just haritud neurooti-
line massiteadvus (mOned kir-
janikud, ajakirjanikud jne.).

1976. aastal votsin esmakord-
selt sOna meeste-naiste suhete
kohta, kuid hoiatasin algusest
peale, et «mind ei huvita armas-
tusabielu, vaid mDtlemise teh-
noloogia». Sama kehtib ka kesk-
mise eluea, rahvussuhete, glo-
baalprobleemide jms. kohta. Nii
et kui midagi kirjutan, siis vOib
sellest mingit kasu olla ainult
nendele, kellel tahtmist jannata
enesekasvatamise, enesetaius-
tamise, enesetiletamisega, eel-
kOige îòà mOtlemisvOime aren -
damisega. Nendele, kelle ela-
misstrateegia aluseks on enese-
Oigustamine, sobib loomulikult
just emotsionaalne mDtlemine.
(Neil ei maksaks allakirjutanu
lugusid tildse lugeda.)

Kui aga tohib nOu anda nen-
dele, keda pean îòà Oigeteks
lugejateks, siis kOige tahtsam
oleks: hoiduge kaootilisest,
konvulsiivsest, ligadi-logadi,
emotsionaalsest mDtlemisest,
mis veab inimest kohutavalt alt
sellega, et naitab maailma palju
halvemana kui see tOeliselt on,
îòà «mina» aga vOrratult taht-
sama, parema ja targemana kui
tegelikult oleme!

tundeinimeste puhul: p6gene-
mine valjam6eldud maailma
(fantaasiad, unistused, isegi 1èè-
lud), kuid ka 6elus ja agressiiv-
sus v6i huupi rabelemine. Ini-
òåïå tunneb ennast koorekirnu
kukkunud konnana, kes ðåàÜ
meeletult siplema, otsima Uha
uusi «lahendusi», naiteks å1è-
kohtade, elukutsete ja elukaas-
laste vahetamise teel.

Muutub m6istus emotsioonide
kuulekaks orjaks, v6ib frust-
ratsioon areneda vaimuhaigu-
seks. Korrumpeerunud teadvuse
ja emotsionaalse mitteI00gilise
m6tlemise aarmuslikuks, k6ige
jarjekindlamaks avaldusvor-
miks v6ib nahtavasti pidada
paranoiat, psUUhilist hairet (vai-
muhaigust), mille puhul esineb
100gika jarjekindel eiramine -
k6igi faktide vagivaldne à11è-
tamine kindlale 1èè1è1å: haige
îï veendunud, et maailmal ja
inimkonnal ei 01å muid muresid
ðåàlå tema kiusamise ja jalita-
mise. Vahendite valimisel v6ib
aga paranoik tegutseda taiesti
100giliselt ja nutikaltki. Kirjan-
dusest: haige õ 01i veendunud,
et abikaasa ðàïåÜ talle pahe
sundm6tteid. Nendest vabane-
miseks tuli siiUdlane havitada.
Naise tapmiseks elektrilQOgiga
konstrueeris paranoik igati 100-
gilise, koguni keeruka ja ras-
kesti avastatava elektrijuht-
mete sUsteemi.

Nagu ïàåòå, viib paranoik
metslasliku, emotsionaalse m6t-
lemise ( «kes tegi?» ) teatava
«100gilise» 16puni. «Tegija-
teks», vaenlasteks osutuvad
k6ik, kellega paranoik kokku
puutub, vahel isegi need, kellest
ta midagi kuuleb v6i 10åÜ. (Àl-
lakirjutanu îï saanud paranoi-
kute s6imu- ja ahvarduskirju
Eesti NSV ja vennasvabariikide
kaugematestki nurkadest. Uks
kirjutaja Tartust tituleeris åï-
nast «eesti teadlaste grupiks
MoSkvas».)

Emotsioonide ori ðééàÜ saa-
rast orjust iseenda eest mis
tahes hinnaga varjata. Òà kulu-
tab palju j6udu veenmaks
ennast, et tema tegevust ise-
100mustab vaid taiesti vaba
eneseteostus ja 100VUS.

Ent tagasi C011ingwoodi
juurde. Fasismi ise100mustas
inglise teadlane kui irratsiona-
lismi vaimu p01iitilist avaldus-
vormi. «See irratsionaalsuse
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