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Toimetaja veerg

Teised loomad teevad inime-
sele tuule alla mitmegi taju 
poolest, olgu siis ultravioleti 

või infrapuna nägemine, ultra- ja inf-
raheli kuulmine, rääkimata magnet-, 
elektro- ja kajalokatsioonist. Nagu 
näha, kobame siin maailmas suurelt 
jaolt pimeduses. Põnevamgi on aga 
asjaolu, et meile pole loodusest antud 
võimet oma tajude puudulikkust ise 
tajuda. Vana hea Jakob von  Uexküll 
tõi näiteks puugi: see loomake mõis-
tab küll tajuda lõhna, soojust ja niis-
kust, aga ilmsesti pole tal aimugi 
maailma visuaalsest olemusest. Seda 
osa maailmast pole puugi jaoks liht-
salt olemas. Ja miskipärast pole ka 
meil, inimestel, kuigi lihtne aduda 
väga tõenäolist asjaolu, et oleme ise 
samasugused puugid, kelle maailma-
pilti mõni dimensioon ära ei mahu. 

Võtame või sellise tagasihoidli-
ku näite nagu pimetähn. Kui panna 
kaheksajala ja inimese silm „joone-
le“, nagu rallisõbrad ütlevad, on heit-
lus küllaltki tasavägine. Aga ühe nüan-
si poolest jääme oma selgroota sugu-
vennast siiski selgelt maha: meie sil-
mas on pimetähn. Nägemisrakkudeta 
ala silmapõhjal, mille tõttu on silma-
dest ajusse jõudev pilt auguga. Umbes 
nagu oleks keegi juturaamatust jäme-
da puuriga augu läbi puurinud. Üsna 
tüütu lugemine, eks? Tegelikult pole 
meil pimetähni olemasolust aimugi 
(selle hetkeni, kui põikpäised teadlased 
ei võimalda meil selle olemasolu enam 
eirata). Aju lapib vaatepildis oleva augu 
käepärase materjaliga lihtsalt kinni.

Nii nagu meile on kujuteldama-
tu vaadata kiili kombel korraga ette 

ja taha, nõnda ei taju me ka pal-
jusid muutusi oma elukeskkonnas. 
Professor Timo Maran mainib see-
kordses intervjuus, et väga raske on 
serveerida sedavõrd mastaapset prot-
sessi nagu kliimamuutus inimese 
tunnetusele hoomataval kujul. Tõsi, 
põikpäised teadlased ei lase meil 
(täielikult) eirata fakte (ehkki paljud 
näikse püüdvat lausa pükstest välja 
ronida, et sellegagi hakkama saada). 
Ent kui vaatleme maailma vahetult 
oma füüsiliste meelte kaudu, jäävad 
kliimamuutus, liikide väljasuremine, 
koosluste ja mullastiku hävimine jms 
saavutused kuskile pimetähni koha 
peale. Aju lapib tajuaugu kinni käepä-
rase visuaalse materjaliga.

Et iseendaga ajame tasahilju sama 
„äri“, mida oma planeedikaaslaste-
ga, on jällegi üks kangesti hoomama-
tu pisiasi. Indrek Kuuben tõdeb see-
kordses numbris tabavalt: „Teadlased 
pööravad õigustatult tähelepanu 
nutisõltuvusele, kuid samal ajal ei 
räägita eriti tehnoloogiasõltuvusest. 
Kui esimest nähakse probleemina, 
siis teist tähistame sõnadega, nagu 
„progress“ ja „innovatsioon“. Sõltlane 
ju oma sõltuvust ei tunnista. Me ei 
kasuta tehnoloogiat enam ammu üks-
nes Maslow’ püramiidi alumistel ast-
metel turnimiseks, vaid delegeerime 
innukalt Masinatele oma elu seda 
poolt, mis meid õigupoolest lihast ja 
luust inimestena määratleb.“ Kuuben 
toob kratile ohverdatu näiteks vikati, 
omalt poolt lisaksin elementaarse vii-
sakuse endast nõrgemate suhtes.
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