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Toimetaja veerg

Herilased on teaduse ja üldse 
inimmõtte ajaloos tähtsal 
kohal. Nende lauakombed 

panid Darwini kahtlema jumala ole
muses ning aitasid nõnda kaasa täna
päevase evolutsiooniteooria ja mitte
teleoloogilise maailmapildi sünni
le. Nagu siinsest ajakirjanumbristki 
lugeda saab, on paljudel herilastel 
ja teistel rippkehalistel inetu komme 
pista oma saakloomad nahka järkjär
gult, hoides neid elus, et liha püsiks 
värske. Elutähtsad organid pistetak
se tavaliselt nahka viimasena. Mõnel 
liigil teeb munev ema saakloomale ka 
paralüüsiva süsti, et laste „külmkapp“ 
püsiks vagusi, teised jälle võimalda
vad „külmkapil“ end ise edasi täita, 
st saakloomal jõudumööda toituda ja 
kasvada, kuni aeg on küps. Nii võib 
juhtuda, et nukkuma läheb õnnetu ja 
hädine liblikaröövik, aga nukust välja 
poeb hoopis tervisest pakatav kägu
vaablase valmik. 

„Teoloogiline vaade [evolutsiooni] 
küsimusele on mulle alati olnud valus 
teema. Olen segaduses. Mul ei olnud 
mingit kavatsust kirjutada [oma teoo
riat] ateistlikult. Kuid tunnistan, et 
küll tahaksin, aga ei suuda, näha nii
sama üheplaaniliselt nagu teised tõen
deid [eluslooduse] igapidi heasoovliku 
disaini kohta. Ilmas tundub olevat liiga 
palju õnnetust. Ma ei suuda end veen
da, et heasoovlik ja kõikvõimas Jumal 
oleks sihipäraselt loonud käguvaabla
sed plaaniga, et nood toituksid libli
karöövikute elusas kehas, või et kass 
peaks [olema ette nähtud] mängima 
hiirega [] Tajun sügavalt, et kogu 
see teema on inimmõistusele liiga kee
ruline. Sama hästi võiks koer arutleda 
Newtoni mõistuse üle.“ Nõnda kirju
tab Darwin oma Ameerika kolleegile 
Asa Grayle 1860. aastal. 

Suurelt jaolt tänu Darwini enda 
ponnistustele võime tagantjärele 
tema kimbatuse üle muidugi muia
ta. Mikrobioloogia on toonud koor
mate viisi lisateadmisi selle kohta, et 
elusloodusel pole just ülemäära tihti 
tavaks käituda nii „nagu heas selts

konnas kombeks“. Ja muidugimõista 
– taipame nüüd – pole põhjuseks ei 
kurjus ega ka eriti hoolikalt varjatud 
headus, pole üldse mingi eesmärk, 
vaid elusloodus on lihtsalt kujunenud 
füüsikaseaduste järgi, isevoolu teed, 
üsna samamoodi nagu jõgi voolab 
ikka mere poole.

Hoopis põnevam on aga vaada
ta ringi tänapäevas ja märgata täies
ti Darwini ajastu väärilisi teleoloogi
lisi rudimente ka siin. Kas mõrtsu
kad, vargad, vandaalid, keelekandjad 
ja ahistajad on pahasoovlikud – ena
masti ilmselt mitte: nad lihtsalt tar
bivad oma ressurssi, nii nagu emake 
loodus (sh toimiva tagatisega seadu
sed ja kombed) neil parasjagu või
maldab. Nii nagu mina või sina joome 
oma igahommikust kruusitäit piima. 
Aga samamoodi ka keskkonda rüüs
tavad röövkapitalistid ja nende peost 
söövad riigiametnikud. Aga sama
moodi ka valijad, kes neid ametnik
ke volitavad ja kes näikse, hoolima
ta kogu oma võimutäiusest, asetse
vat pigem küll parasiteeritava liblika
rööviku rollis. Või koguni eriti gro
teskses, omaenda lastel parasiteeriva 
käguvaablase rollis. Ja kaugeltki mitte 
pahatahtlikult!

„Otsi teadlikku kurjust“ näik
se olevat suure osa karistusseadus
tiku moto veel praegusajalgi. See on 
teleoloogiline rudiment. Meie meel
tes asuva nn hüperaktiivse agentsust 
detekteeriva tööriista (the hyperacti-
ve agency detection device) tekitatud 
meelepette tulem. Nii nagu komme 
omistada eesmärke näiteks ühiskon
dadele, emakesele maale, universumi
le, jumalale. Mitte et teleoloogilised 
illusioonid oleksid tingimata halvad 
– las igaüks usub, mida tahab ja saab, 
arvab ka Darwin eelmainitud kirjas. 
Aga teinekord maksab vanameistrist 
siiski eeskuju võtta ja lahtiste silma
dega enda ümber ringi vaadata. Meie 
maailmapildil on arenguruumi veel 
kõvasti.
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