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miale. Sellega on tehtud juba iile kahe-
kiimne ekspeditsiooni; praegu ehitatakse
meile uut/ vOimSamat alust. POhimOte
on jalle sama: iiks rahvas on tugevam
iihel, teine mOnel teisel alal, iildkokku-
vOttes aga on kolgil aladel tugev uus
ajalooline iihendus -nOukogude rahvas.

Vaadates asjale kiviaja etnilise isolee-
rittlse vOi keskaja kihelkondliku suletuse
vaatepunktist vOib mUidugi kiisida: mida
see kOik annab etnosele (rahvale, rahvu-
sele) endale? Kas poleks otstarbekam, kui
koondaksime îòà jOud mitte kosmose
vOi ookeani, vaid rahvarOivaste ja vana-
sOnade uurimisele? Nagu juba nagime,
tehakse seda praegu palju innukamalt
kui kunagi varem, ent sellega vOi eelkOige
sellega p"rduda tahendaks ei vahem ega
rohkem kui rahvuslikku enesekastreeri-
mist, vabatahtlikku mandumist.

Kui allakirjutanu koolis kais, kOneldi
geograafiaOpikuis mahajaanud maadest
ja rahvastest. Ulikoolipaevil voi pisut
hiljem hakati neid nimetama vahearene-
nuteks; ikkagi veidi paslikum. Uus pOlv-
kond on harjunud URO soovitatud igati
v iisaka nimetusega -arengumaad. VOiks
nagu arvata, et arenenud maad ei are-
negi. Tegelikult lahevad viimased kiire-
mini edasi kui arengumaad, kuristik
toastusriikide ja arengumaade vahel ei
vahene, vaid suureneb. Teadusmeeste
hinnangute jargi kestab see veel 40 ...50
aastat, vOib-olla rohkemgi.

Arengumaade elamisstrateegia aluseks
îï traditsioonid, tapsemalt traditsiona-
li8m, arenenUd maadel innOvatsioonid,
tapsemalt novaatorlus. Muidugi oleks
lubamatu lihtsustamine kujutada asja
nOnda, nagu oleksid arengumaad va"nud
vale strateegia. Inimene, rahvad, inim-
kond valivad palju vahem kui tahaksime
uskuda, taielikus iilekaalus on alati sund-
11:digud. Arengumaades tuntakse puudust
vaga paljust, kOige neetum, kOige saatus-
likum defitsiit on ajude defitsiit. Ja
nOnda saabki iiheaegselt valitseda nii
terav tOOpuudus kui ka tOOjOunappus.
Leidub kiilluses kvalifitseerimata tOOjOu-
du, katastroofiliselt vahe aga inimesi, kes
midagi oskavad, ja eriti neid, kes suuda-
vad nJjtelda. (Osatakse mOtelda emOtsio-
I\aalselt, kuid ratsionaalne mOtlemine
kbib alles iile jOu.)

Ent midagi valida òå ikkagi saame.
Argem siis valigem traditsionalismi huka-
tuslikku teed, argem vOtkem tOsiselt
hiljuti jaile uuesti korratud kiusujuttu,
nogu jaanUks inimene pOhiliselt selleks,
kes ta oli paleoliitikumis. Inimene pole
olnUd ja veel vahem îï ta praegu òàà-
ratud jaama armetuks paleoliitikumi pool-
ahviks. Seedlva olendina on inimene
tOesti pOhiliselt sama, kes kiviajal, kuid
mOtleva olendina îï ta oluliselt teist-
sugune kui kOigest sada aastat tagasi.

Et ennast maksma panna nuudisaja
maailmas, kus latti tástetakse kiiresti
jarjest kOrgemale, laheb eelkOige vaja
ajastu nOuetele vastavat mOtlemisvOimet.
Tehaksin veel kord rOhutada seda, mil-
lest juba kirjutasin «Rahva Haales»2: iile
kOige vajame saarast aju hallainet, mis
oleks uleliiduliselt vOistlus- ja ulemaa-
ilmselt konkurentsivOimeline. Vabarii-
kide teaduste akadeemiad on rahvuslikud
a.iutrustid; sellistena osutuvad nad igale
konkreetsele rahvusele niisama vajali-
kuks kui kogu nOukogude rahvalegi.

Maailmas kirjutatakse juba aastakum-
n(,id hariduse kriisist. Rooma Klubi
puhendas sellele jarjekordse «hoiatuse
inimkonnale»Ç. Probleem on muidugi
aarmiselt tOsine, meie teema raames
vOime vist piirduda vaid kahe seiga
mainimisega. Uhiskonna seisukohalt osu-
tub asi objektiivselt keerukaks, kuna pole
praktiliselt vOimalik tormiliselt edeneva
teadusega sammu pidada. Teadussaavu-
tused jOuavad professoriteni hilinemise-
ga, massiteadvusse vaga suure hilinemise-
ga. Indivildi seisukohalt peitub draama ...
valikuvOimaluses. Ukski kOrgkool ei ole
suuteline sundima inimest omandama
mOtlemisvOimet, kui too seda ise ei taha.
KOrgkool pakub valikuvOimalusi, naiteks:
kas Oppida mOtlema vOi jaada hiilgava
dlploiniga poolharitlaseks, pooliku, kat-
kendliku maailmapildiga intelligendiks.
Selliseks, kelle maailmapildis on augud,
kelle mOtlemises asendavad teadmisi ja
loogikat emotsioonid, hadaldamine, tOina-
mine, Oelutsemine.

Allakirjutanul on olnud kasulik ja
meeldiv iga mOne aasta tagant kohtuda
kokku paari-kolme tuhande uliOpilasega
neljas-viies kohas. Viimased kohtumised
toid peale rahulduse ka muret: emotsio-
naalse mOtlemisega hadavaresed olid
ilmselt aktiiv;emaks muutunud ja aeg-
ajalt teenisid isegi aplausi. LOpuks tekkis
i~egi saarane kuri kahtlus: maailm òèè-
tub jarjest keerukamaks, argiteadvusele
jarjest raskemini mOistetavaks; samal
ajal oleme sunnitud valja jagama jarjest
rohkem diplomeid, muutma kOrghariduse
massiliseks, keskhariduse ~o~uni uldi-
seks. Kas ei ole selle uheks paratamatuks
tagajarjeks poolharitluse vohamii1e, pool-
haritlaste (diplom on, mOtlemisvOimet ja
korralikku maailmapilti ei ole) hulga
kiire suurenemine? Poolharitlane on ðåà-
aegu paratamatult Oel, vihane trepile,
mis muutunud nii halvaks.

Nuudisaja intelligent ðåàÜ kas vOi
vahekenegi valdama tappisteaduslikku~

2 V't. Gu!stav Naan: Ligadl-logadl mOtlemlsest
Ja sOJakast eba1Ômpetentsusest. .Rahva
Hiiiil. ïã. 229 3. okt. 1981.
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