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Intervjuu Terence McKennaga

Gracie & Zarkov, 1993

G&Z: Miks sa kirjutasid raamatu "Jumalate toit" ("Food of the Gods")?

TM: Mulle tundus, et kui ma saaksin muuta väitluse taustsüsteemi ning 

näidata, millist rolli droogid (drugs) inimese põlvnemises on mänginud, 

siis suudaksin ma seada kahtluse alla kogu Lääne Tsivilisatsiooni 

paradigma, samal moel, nagu arusaamine, et me põlvneme ahvidest, 

nullis paljuski 19. sajandi viktoriaanliku mõttelaadi. Kui oleks võimalik 

veenda inimesi, et droogidel oli oluline osa ajumahu suurenemisel ja 

keele tekkimisel, siis saaks täielikult ümber kujundada argumendi, et 

"Droogid on võõrad, vaenulikud ja inimloomust moonutavad" ning 

asendada see arusaamaga, et "Droogid on loomulikud, muistsed ja neil 

on oluline roll inimloomuse kujunemisel". Niisiis oli see teadlik 

propaganda, kuigi ma usun seda kõike ja ma usun, et seda saab olema 

raske ümber lükata.

G&Z: Kes on sinu lugejate sihtrühm?

TM: Sihtrühmaks on eelkõige need, kes on juba pöördunud, aga ma 

loodan, et avalike suhete masinavärk ja reklaam teeb selle ka laiale 

üldsusele tuntuks. Samuti on sihtrühmaks 18-25 aastased, kes on droogi-

sõbralikud, kuid kellel pole muud põhimõtet, kui et see võimaldab 

lõbutseda. See on raamat, mille puhul ma tahan, et iga tudengineiu selle 

järgmisel sügisel Anthro 101 loengusse kaasa võtaks, ning et professor 

oleks sunnitud seda välja kannatama.

     Sa oled kuulnud mind rääkimas meemisõdadest ja sellest, et kui meil 

oleks kõigil võrdsed võimalused, siis läheks nendel ideedel väga hästi. 

Minu poolt esitatud teooria kummutamiseks tuleks ka endal jalad 

märjaks teha ja pilves olla. Igaüks kes seda teha ei soovi, peaks ise 

TM: Radikaalse islami saaks tasalülitada nõnda, et sõlmida komplekt 

sellise jõuga rahvusvahelisi kokkuleppeid, et me võiksime öelda: "Teil 

võib olla niisugust sorti valitsus nagu te tahate. Kui te aga hakkate 

ehitama massihävitusrelvi, siis tulevad politseinikud, koputavad teie 

uksele ja võtavad need ära."

G&Z: Sa peaksid olema üllatunud sellest, kui palju sinu ideid on jõudnud 

Economist'i veergudele.

TM: Euroopa on selles suhtes esirinnas. Ameerika Ühendriigid on 

põhiolemuselt reaktsioonilisel seisukohal. Me oleme ägedalt anti-

internatsionalistid ja meil on unistus olla maailmas domineeriv jõud, mis 

on sobimatu, 19. sajandi mõtteviis.

G&Z: Milliseid praktilisi samme sa soovitaksid, et veenda demokraatlike 

riikide – selliste riikide, nagu Ameerika Ühendriigid – inimesi ja valitsusi 

drooge legaliseerima?

TM: Hüva, ma esitasin oma raamatus 10-punktilise programmi. Kui 

inimesed on faktidest informeeritud, siis see ongi kõik, mida tuleb teha. 

Faktidest, millised on heroiini tõelised ohud võrreldes alkoholiga. Tõelised 

faktid on, et valituse vaikival nõusolekul propageeritakse suhkrut, 

alkoholi, tubakat ja kofeiini – neid eelistatakse teistele droogidele

G&Z: Psühhedeelikute suhteline kahjutus sotsiaalses kontekstis...

TM: Jaah. Põhiolemuselt elame me meisterlike propagandistide poolt 

loodud reaalsuses. Meedia on liiga palju Süsteemi tööriist. Rohkem kui 

kunagi enne minu eluajal. Ma loodan, et minu raamat ja mõned teised 

ühiskonnas toimuvad asjad lammutavad selle. Niisugused statistilised 

andmed, nagu näiteks see, et Ameerika Ühendriigid on maailmas 

esikohal vanglate ehitamises ja inimeste vangistamises, peavad inimestel 

iga päev silme ees olema. Kui droogide ohu müüdi toetamine muutub 

liiga kalliks, siis see hüljatakse ja heidetakse kõrvale. Osa probleemist 

seisneb selles, et inimesed on kergesti manipuleeritavad ja ohjatavad, 

kuna neil ei ole informatsiooni, millele saaks toetuda mingigi vastupanu. 



mängust välja astuma. Niisiis tutvustab see akadeemilistele tüüpidele 

tegelikku probleemi.

G&Z: Kui hakata järeldusi vaidlustama, siis tuleb kokku põrgata pilves 

oleku empiiriliste faktidega.

TM: Just nii. See ei ole metafüüsiline argument ega emotsionaalne 

väide; see on argument nende endi mõistes. Kas nad suudavad teha 

paremini? Mis toimus?

     Ma arvan, et me peaksime vaatama dieedi mõju ja mõistma, et see, 

mida sa sööd, muudab selle keskkonna parameetreid, mis sind 

selekteerib. Ma pole märganud, et keegi arutleks selle üle, kuidas on 

dieet inimese evolutsioonile mõjunud, ning ometi – just sel hetkel, mil 

toimusid [primaatide] suured evolutsioonilised hüpped, toimus dieedi 

muutumine kõigesöömise-lihasöömise, kiskjalikkuse suunas – eemale 

algsest taimsete viljade tarvitamisest.

     Ma ei ütle, et tsivilisatsioon hävitas muidu loomulikult toimiva ja 

poliitiliselt korrektse situatsiooni. Oli periood, mil dieedis sisalduva 

psilotsübiini tõttu oli loomulik tendents mehelikele domineerivatele 

hierarhiatele katkestatud. Sel hetkel pandi alus kogukondlikele 

väärtustele, altruismile, keelele, pikaajalisele planeerimisele, 

teadlikkusele põhjusest ja tagajärjest – kõikidele asjadele, mis eristavad 

meid kui inimesi. Siis aga, kui seen klimatoloogiliste tegurite tõttu vähem 

kättesaadavaks muutus, pärast 15 tuhat aastat kestnud inimese ja seene 

kvaasi-sümbioosi, pani Lähis-Idas ennast taas maksma vana, meie 

riistvarasse sisse kodeeritud domineeriv hierarhia. Sellega koos käis 

põllumajanduse leiutamine ja põllumajanduse harrastamiseks vajalik 

paikseks muutumine, samuti vajadus kaitsta ülejääki ja kuningavõimu 

süsteem. Need asjad kujutasid endast vanema malli taaskehtestamist, 

mis oli katkestatud dieediteguri poolt, mis põhiolemuselt muutis inimesed 

pehmeloomulisteks.

G&Z: Kas see katkestus leidis aset kõikjal inimgenoomis või on olemas 

alad, mis jäid Seeneaiast väljapoole?

TM: Inimesed on rännanud Aafrikast välja igal jäävaheajal. Ma arvan, et 

G&Z: Ning Disneyland on ökoloogiliselt vähem destruktiivne kui panna 

inimesed matkama metsikus looduses, kõikjal üle planeedi.

TM: Ma mõtlen, et kapitalism peaks olema piisavalt intelligentne, et 

ennast de-materialiseerida. Ma mõtlen selle all, et kapitalism ei ole 

ilmtingimata materialistlik teooria, see on lihtsalt üks kultuuri algeline 

tasand, kus asjad ongi kõik, mida sa müüa saad.

G&Z: Praeguse majandusliku surutise tingimustes toimivad väga halvasti 

need kompaniid, kes müüvad kõrgtehnoloogilisi asju. Need aga, kes 

müüvad kõrgtehnoloogilisi kontseptsioone, toimivad väga hästi. On 

selgelt liikumine selles suunas, et müüa ideede kehastusi – nimetame 

neid intellektuaalse omandi protsessideks – liikumine 21. sajandi 

kapitalismi suunas.

TM: Virtuaalne reaalsus, kui see on täiuslikkuseni viidud, võimaldaks 

kapitalismi energial täielikult sellesse virtuaalsesse valdkonda voolata. 

Juhul, kui inimesed tahavad elada pööraselt maitsetutes ja ülekoormatud 

keskkondades, siis olgu need keskkonnad pigem virtuaalsed.

G&Z: Kui minna nüüd tagasi Dakkasse, kus ikka veel naisi orjusesse 

müüakse, siis seal tuleb saavutada vähemalt 19. sajandi lõpu Põhja-

Ameerika arengutase, enne kui sinu poolt välja pakutud propaganda 

tööle hakkab. Kõigepealt tuleb traditsioonilisest kultuurist tükk maad 

välja saada.

TM: Et seda teha, tuleb sõjalise kaitse valdkonnas saada lahti mehelikust 

domineerimise paradigmast. Miks mitte keegi ei ütle: "Räägime läbi ja 

sõlmime rahvusvahelise kokkuleppe, et ükski armee ei oleks suurem kui 

200 tuhat meest"? Siis ei saaks mitte keegi välja tulla ähvardusega ning 

armeesid võib kogu maailmas vähendada, kuid tasemeni, et nad oleksid 

siiski suutelised teostama õiglast kaitset, kui see vajalikuks osutub.

G&Z: Mida öelda radikaalse islami kohta, mis minu meelest on 21. 

sajandi kõige olulisem sõjaline probleem?



seened avaldasid Aafrikas mõju viimase kolme miljoni aasta jooksul, kuid 

mis protsessile tõeliselt kiire käigu andis, oli see, et viimasel jäävaheajal 

kujunes välja tõeline pastoralism. Kõik eelnevad Aafrikast lähtunud 

migratsioonilained olid küttide/korilaste ränded. Migratsioon, mis sai 

alguse viimase mandrijää sulamisega umbes 18 tuhat aastat tagasi, oli 

esimene karjatajate väljaränne Aafrikast. See on veise/inimese/seene 

triaad, mis kindlustab partnerliku, mitte-domineeriva, orgastilise stiili.

     Oma raamatus räägin ma, kuidas teatud hetkel jõudis inimliku 

tunnetamise evolutsioon ilmselt punkti, kus inimesed panid tähele 

põhjuse ja tagajärje seost. Samal ajal, kui mehed taipasid, et seksi 

tagajärjeks on 9 kuud hiljem lapsed, taipasid naised, et jäätmete 

viskamine prügihunnikusse annab tagajärjeks, et neis samades kohtades 

on 12 kuud hiljem võimalik toitu leida. See võime suhtestada põhjust 

hilisema tulemusega näitab teatud neuroloogilise andmetöötluse 

tasandit, mis teeb võimalikuks orgia keelustamise. Sest orgia 

keelustamine on ühendatud murega isaduse pärast. Kui veel ei teata, et 

lapsed on seksi tulemus, on kõik lapsed hõimu lapsed. Naised teavad, 

millised on nende lapsed, kuid meeste jaoks on lapsed kogu rühma 

ressurss. Niipea kui on avastatud mehe isadus, järgneb sellele peatselt 

arusaam omanikuks olemisest. Idee on selles, et psilotsübiin on 

egolüütiline ühend, et orgiad toimuvad iga noorkuu ja täiskuu ajal, kus 

kõik kepivad ühes kuhjas, ning kõik see teeb võimatuks kujundada välja 

arusaamu minu naisest, minu lastest, minu relvadest, minu toidust ja nii 

edasi.

G&Z: Mida sa pead silmas sõna ego all?

TM: Ma võtan aluseks jungiaanliku sõnavara. Ego (ego) ei ole seesama, 

mis mina (self). Ego on komplekt omavahel seostatud strateegiaid, 

saavutamaks lühiajalisi sihte rühma väärtuste ja koguni pikaajaliste 

isiklike sihtide arvel.

G&Z: Kui Põhja-Aafrika karjatajate puhul olid primaatide hierarhilised 

programmid seente poolt lammutatud, kas siis oleks korrektne öelda, et 

Euroopa paleoliitilistel küttidel, kes elasid jääkilbi serval umbes 20 tuhat 

aastat e.m.a., olid ikka veel primaatide hierarhilised programmid, sest 

TM: Hüva, kapitalism vajab tarbijaid. Väheneva elanikkonna situatsioonis 

on seda raske tagada – iga kapitalist tahab suurendada oma turuosa. 

Kuidas ta saab seda teha, kui tarbijaid on üha vähem ja vähem?

G&Z: Economist ja Wall Street Journal märgivad, et väiksemad 

perekonnad, kus on kõrgem elustandard, on ainuke viis maailma päästa 

ning et see on äri seisukohast hea.

TM: Aga nad ei ütle selgelt välja, kui väike peaks perekond olema. See, 

mida praegu arvavad inimesed, kes selle peale eriti ei mõtle, on see, et 

on hea omada kaht last. Mitte keegi, kes on ökoloogiliselt tundlik, ei taha 

omada kolme või nelja, nii et kui selgitada neile, et kaks ei ole enam 

politiliselt korrektne...

     Nõnda siis võtavad naised kontrolli enda kätte, neil saab olema ainult 

üks laps ning siis tuleb kultuuri de-materialiseerumine. Ja kapitalism – 

kui see tõepoolest on see süsteem, mille all me kõik elama hakkame – 

peab mingil moel läbi viima oma põhilausete täieliku kriitilise ülevaatuse, 

ning meil tuleb õppida, kuidas müüa midagi muud peale objektide.

G&Z: Nii see läheb.

TM: Ma arvan, et nii see läheb. Ma ei ole üldsegi katastrofist. Ma arvan, 

et juba on olemas trendid luua seesugune maailm, millega me kõik 

suudame leppida. Kuid see saab olema – teadvustatult või 

teadvustamata – neo-Arhailine maailm. See hakkab olema nomaadlik; 

see ei rõhuta materiaalset kultuuri; see hakkab olema erootiliselt ülimalt 

leplik; see ei rõhuta suure arvu laste omamist. Ma ei arva, et mina 

avastan vastused.

G&Z: See on ka meie visioon paremast tulevikust, vähemalt sellel 

planeedil.

TM: Sellepärast ongi virtuaalne reaalsus huvitav, nii labane ja veider kui 

see ka on. Sest see on selgelt püüe müüa midagi, mis on mittemiski. 

Virtuaalse reaalsusega on nii, et kui sa tahad näiteks elada Frank Lloyd 

Wright'i projekteeritud Waterfall House's, siis maksab see 895 $.



neile ei olnud seened kättesaadavad?

TM: Õige. Põhiolemuselt oli see pehmeloomulisus Aafrika stiil ja see 

suutis ennast säilitada nii kaua, kui oli olemas piisavalt seeni ja kui 

kasutati seente tarvitamist rõhutavat religioosset institutsiooni.

     Stsenaarium on siin: On haripunktil eedenlik partnerlusühiskond, mis 

põhineb orgiatel ja seentel ja karjatamisel ning samal ajal muutub kliima 

üha kuivemaks. Seeni on üha vähem. Seeni leidub ainult teatud kohtades 

ja teatud aastaajal. Seente kasutamisega seonduvad pidustused 

toimuvad üha pikemate vaheaegadega. Lõpuks pannakse seda tähele; 

tekib mure ja soov seeni säilitada. Endastmõistetavaks strateegiaks on 

siis panna seened mee sisse. Kuid meel on endal omadus muutuda 

psühhoaktiivseks aineks, mõduks ehk algeliseks alkohoolseks joogiks. 

Niisiis muutub see, mis algas kui seenekultus – kuigi tänu siirale püüdele 

seenekultust säilitada –, mõned tuhanded aastad hiljem mõdukultuseks. 

Sest seeni leidub üha vähem ja vähem ning üha rohkem ja rohkem on 

tähelepanu keskpunktis mesi. Kuid vaadakem, millised on alkoholikultuse 

tagajärjed. Alkohol alandab tundlikkust ühiskondlike ettekirjutuste 

suhtes, samas kui see suurendab näiliselt verbaalset osavust. Nõnda siis 

teeb see võimalikuks mühakliku käitumise. Sellest tuleneb naiste 

allasurumine, mis on osa sellest pronksist otsega nooltel, teravilja 

ülejäägil, linna ehitaval kuningavõimul, alalisel sõjaväel ja territooriumi 

kaitsmisel põhinevast mentaliteedist, mida me näeme nendes 

nõndanimetatud proto-tsivilisatsioonides.

G&Z: OK, meil on olnud otsesed kogemused trüptamiiniga seonduvate 

lingvistiliste nähtustega ja seega on sinu keele omandamise hüpotees 

kindlasti niisama tõenäoline kui iga teinegi teooria, või veelgi enam, kuna 

see suudab ära näidata mehhanismi. Vastasel juhul tuleb lihtsalt uskuda, 

et toimus mingi ime, mis kutsus esile iseenda tajumise ja lingvistilised 

võimed.

     Millist tõendusmaterjali selle orgastilise, ühistegevusliku mudeli kohta 

leidub? Kindlasti tegi viimaste liustike tagasitõmbumisega seonduv 

ökoloogiline katastroof sõjast ellujäämiseks vajaliku oskuse. Kui Põhja-

Euroopas oli kogu jahisaak ära kütitud, siis hakkasid vilunud kütid 

pidama jahti inimestele, kes elasid teisel pool mäge. Lähis-Idas sai 

uskumustesüsteeme, majandusteooriaid, religioone jne. Kas poleks ehk 

aeg ümber hinnata meie suhe teadvustamata paljunemistungiga?

TM: Üks asi, mis mind selle idee – üks naine/üks laps – puhul lummab, 

on see, et siin on olemas maailma päästmise plaan, mille täide viimine 

on naiste kätes. Naised on kraaksunud, et neil pole võimu, et nad on 

surutud mehelike dominaatorlike kontseptsioonide raamidesse, mis 

muudab nende jaoks võimatuks midagi teha. [Mõned meist ei ole 

kraaksunud, nagu näiteks Mondo matriarhaat – G] Võiks minna naise 

juurde, kes elab üleval Manhattani idaküljel ja öelda: "Kuidas sulle 

meeldiks, kui sul oleks rohkem vaba aega? Kas sulle meeldiks 

suurendada oma sissetulekut? Ja kuidas sulle meeldiks jõuda nende 

toimingutega poliitilise kangelaslikkuse eesliinile?" Lõpuks on meil 

lahendus, mis sobib samaaegselt rahva kõige kaubanduslikumate 

tungidega ning ka selle poliitilised tagajärjed on korrektsed.

G&Z: Ma oleksin sellega nõus olnud 20 aastat tagasi. Ühe või võimalikult 

vähese hulga laste propageerimine oleks kindlasti aidanud naisi, kes on 

pidanud ujuma vastuvoolu ühiskondlikule survele; ühiskondlikule survele, 

mis on palju tugevam vaestes ja traditsioonilistes ühiskondades. Hetkel 

on aga seis selline, et kasvav rikkus vähendab viljakust. Nii kaua kui 

naistel on rasestumisvastased tehnikad ja neil pole autoriteete, nagu 

Katoliku Kirik või nende vanemad või abikaasad, kes neid takistaksid – 

nii kaua on nad sinu propagandale vastuvõtlikud, ja seda mitte ainult 

Esimeses Maailmas. Kui see ei põrku traditsioonidele, mis keelavad 

seksist avameelselt ja teaduslikult korrektsel viisil rääkimise, siis saaksid 

sa seda sõnumit levitada – mitte ainult haritud ja rikaste, vaid ka 

kirjaoskamatute ja vaeste naiste hulgas – kõigi hulgas, kellel on 

juurdepääs sellele, mida sa oma raamatus TV droogiks nimetad.

TM: Hüva, on kapitalism ja kirik ja traditsioon, mis kõik tavaliselt seda 

pehmendavad ja sellele vastu seisavad. Need asjad tuleb teadlikult ja 

avalikult hukka mõista. Hitler oli inimliku kannatuse loomisel amatöör – 

võrreldes rolliga, mida mängib Katoliku Kirik.

G&Z: Mida sa mõtled kapitalismi all?



selleks ellujäämisoskuseks põllumajandus ja teravilja ülejääk, nagu sa 

ütled. Niisiis on väga selge, miks hierarhia ja vägivald edukateks 

strateegiateks said. Millist tõendusmaterjali on olemas eedenliku 

partnerlusmudeli kohta ja kas selline äärmuslik seisukoht on sinu teooria 

jaoks ilmtingimata vajalik?

TM: Hüva, tõendusmaterjali on koguni kahekordselt: esiteks võib 

sedalaadi hoiakuid leida tänapäeva Aafrika nomaadlike karjatajate 

juures; näiteks ainukene kord, kui keegi kunagi mulle oma naist on 

pakkunud, oli siis, kui ma peatusin Masaide juures. Hea külalislahkus 

näeb ette, et kõige noorem naine veedab öö koos külalisega.

G&Z: Kuid need on naised, kes kuuluvad ühele konkreetsele mehele.

TM: See on õige. Kuid ometi on nende naiste suhtes selgelt erinev hoiak. 

Juurdepääs nendele ei ole reserveeritud ainult abikaasale. [ei, ta võib 

neid teistele meestele edasi anda – kas see on siis partnerlik 

käitumislaad? – G]

     Teine tõendus on suur sarvedega Jumalanna, kelle kujutisi on leitud 

läbi kogu paleoliitikumi ajaloo – miks on ta sarvedega? Selgitavaks 

võtmeks on veised, sest veised tagavd seente kohalolu. Veistel põhinev 

nomaadlus ja hobuseid kasutav, ratsutav nomaadlus on absoluutselt 

vastandlikud, sest viimane baseerub röövival majandusel. Veistel põhinev 

nomaadlus baseerub stabiilse keskkonna rajamisel, mis tähendab suurel 

alal ringi liikumist.

G&Z: Kas see nõuab tingimata partnerlusühiskonda, mis vastandub igale 

teist liiki ühiskondlikule korraldusele? See on see musta ja valge 

dihhotoomia, millega me hädas oleme.

TM: Hüva, tõenäoliselt ei olnud see nii must-valge, nagu ma kirjeldan, 

sest ilmselt oli ka reliktseid asju, mis kandusid üle sellelt varasemalt 

primaatide programmi tasandilt. Seepärast mõtlen ma, et olulise 

tähtsusega iseärasus on seenereligioon ja nende praktikate sagedus. 

Sest ma arvan, et psilotsübiini puudumisel hakkab ego isiksuses 

formeeruma väga kiiresti. Sa pead end pidevalt uuesti vaktsineerima 

Järgmisel korral pilves olles esitasin ma küsimuse: "Kuidas me saame 

maailma päästa?" Ja seen vastas: "Iga naine peaks sünnitama ainult ühe 

lapse." Ta ei kõhelnud hetkegi.

     Kui igal naisel saaks olema ainult üks laps, siis väheneks maakera 

elanikkond järgneva 45 aasta jooksul 50%. Ilma sõjapidamiseta, ilma 

migratsioonita, ilma kunstlikult loodud epideemiliste haigusteta, ilma 

ümberasustamiseta ja suuremastaabiliste õudusteta. Nüüd ilmselt ütleb 

keegi: "Aga kuidas hakata veenma Bangladeshis elavaid naisi, et nad 

oma reproduktiivset tegevust piiraksid?" Oluline tähelepanek, aga 

lapsega naine Malibus – sellel lapsel saab olema 800-1000 korda suurem 

negatiivne mõju ressurssidele kui Bangladeshi naisele sündinud lapsel. 

Me püüame hullunult jutlustada reproduktsiooni piiramist Kolmanda 

Maailma naistele, samas aga on selge, et kui sa veenad ümber ühe naise 

Malibus, nii et ta võtab omaks idee, et tal ei ole last, siis on see sama, 

nagu veenaksid sa ümber 1000 naist Dakka kõrvaltänavatel. Lisaks on 

see naine Malibus väga tõenäoliselt kolledžiharidusega, täielikult meedia-

teadlik ning avatud kõikidele meile tuttavatele veenmisargumentidele ja -

stiilidele. Teisisõnu, ta on inimene, keda on kerge ümber veenda. Ta ei 

väida, et ta on hindu või katoliiklane ning et ta ei saa sellega nõustuda.

G&Z: Niisiis oled sa neljakümne aasta pärast saavutanud populatsiooni 

vähenemise Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Aga ma ei näe ikkagi, kuidas 

sa saavutad populatsiooni vähenemise Aasias.

TM: Hüva, juhul kui näiteks Kagu-Aasia maad loodavad säilitada oma 

hiljuti saavutatud kõrgema elustandardi, siis peavad nad rahvast harima, 

ning koos selle tuleb ka loomulik tõrksus laste omamise suhtes.

G&Z: Niisiis on sinu argument ja minu kui arendamisele orienteeritud 

kapitalisti argument põhiolemuslikult samad.

TM: Miks seda ei ole siis kõikjal jutlustatud? Sellepärast, et mitte keegi ei 

ole välja mõelnud, kuidas teha pappi väheneva elanikkonna tingimustes.

G&Z: Paljunemistungi – mis on sotsiaal-bioloogiliselt tarkvarasse 

programmeeritud – võimendavad tavaliselt enamus ühiskondlikke 



selle vastu, mis oma põhiolemuselt on nendes kontekstides anti-

sotsiaalne idee. Minu jaoks on hämmastav, et mehe armastus trukkimise 

vastu taandus ning tegi ruumi mehe armastusele omandi ja 

domineerimise vastu. See, et orgiad üldse keelati, näitab, kui tugev pidi 

see tunnne olema. Nad ütlesid: "Lõbutsemine on tore, aga tõeliselt 

oluline on omada kontrolli naiste ja omandi üle."

G&Z: On kaks asja, millega ma siin ei nõustuks. Sa eeldad, et mehed 

teevad kõik seksiga seonduvad otsused, võtmata arvesse seda, kui palju 

naised oma elukaaslasi valivad, ning seda isegi hierarhilises ühiskonnas. 

Ja ma ei ole kindel, et ma näen otsest seost psilotsübiini kasutamise ja 

orgialiku seksuaalsuse vahel.

TM: Psilotsübiin tekitab erutust. Niisiis ühiskonnas, mis on vaba 

kristlikust paranoiast, pöörduks see rühmaerutus lausa loomulikult 

orgiaks. Kui inimesed iga noorkuu ja täiskuu ajal kokku koguda ning nad 

üles erutada, siis hakkavad nad nikkuma.

G&Z: OK, aga miks just orgiatel?

TM: Põhiliselt sellepärast, et see on piire-lahustav stimulant. Oleks 

huvitav anda šimpansitele seeni ja vaadata, kas nad lähevad puuri nurka 

ning pööravad näod ära või siis kargavad kõik üksteist.

G&Z: Kas siin on oluline ka doosi suurus?

TM: Hüva, tegemist on suurenevate dooside seeriaga. Väga väikese 

doosi puhul lisandub märgatavalt nägemisteravus. See on lävepakk, kust 

saab alguse kõik muu. Kuna see selekteerib välja need populatsiooni 

liikmed, kes psilotsübiini ei kasuta, sest nemad on küttimisel vähem 

edukad, vähem edukad oma järglaste toitmisel ja üles kasvatamisel, kuni 

järglased reproduktiivsesse ikka jõuavad. Nõnda. Järgmisel tasandil 

jõuad sa erutuse ja seksuaalse tegevuseni: see teine faktor selekteerib 

jälle välja populatsiooni liikmed, kes psilotsübiini ei kasuta, sest 

eeldatavasti nad nikuvad vähem.

G&Z: Kas sa paned ette loobuda teadusest ja tehnoloogiast ning ka 

nendest vähestest asjadest ajaloos, mida ehk saavutusteks võiks lugeda? 

Kas sa oleksid kõige õnnelikum, kui saaksid minna ajas tagasi ja olla 

paleoliitikumi pastoralist?

TM: Ei, ma mõtlen, et see oleks tuleviku vältimine. Maa peal elava 

3-4 miljardi inimesega ei saa me igal pool pöörduda tagasi tasandike 

pastoraalse karjatamise juurde. Mida on meil siis võimalik sellest 

mudelist üle võtta ja säilitada?

     Minu perfektse tuleviku idee oleks järgmine: Maailmast avanev pilt on 

totaalselt primitiivne. Inimesed on alasti, inimesed on orgastilised, 

inimesed on nomaadlikud.  Aga kui nad oma silmad sulgevad, siis 

ripuvad ilmaruumis menüüd. Kultuur on muutunud sisemiseks. Kultuur 

eeldab, et ta oleks sisemine. Kogu see jutt virtuaalsest reaalsusest – 

inimesed ei paista seda tajuvat –, see ongi virtuaalne reaalsus. Need kõik 

on ideed – ideed, mida on sunnitud materialiseeruma, selleks, et me 

saaksime elada oma kujutluse rekonstruktsioonis. Ning ainus viis, kuidas 

saada tagasi mingigi joone peale, et tajuda, mida tähendab olla inimene, 

on de-konsrueerida need virtuaalsed realiteedid, milles me elame. Ja siis 

on võimalik kultuuri endaga kaasas kanda. Kultuur ei ole mitte kunagi 

tähendanud, et seda tuleks materiaalselt realiseerida. Kultuur on 

intellektuaalne objekt, nagu filosoofia või uskumuste süsteem.

G&Z: See on äärmiselt platonlik seisukoht.

TM: Hüva, see on atraktor, mille ümber me tiirleme.

G&Z: Mööngem lihtsalt, et me oleme antropoloogia ja ajaloo suhtes 

eriarvamusel. Kuid me mõlemad oleme nõus sellega, et me oleme 

plindris. Kuidas me siit edasi läheme? Meil on 5-7 miljardit inimest; meil 

on stabiilne kõrgtehnoloogiline kultuur; optimistliku prognoosi kohaselt 

on 2050. aastal 12-15 miljardit inimest. Kuidas me siit sinna jõuame? Kui 

palju inimesi sinna jõuab?

TM: Üks inimene esitas mulle väljakutse, öeldes: "Hüva, sa räägid alati 

nende seentega. Miks sa ei küsi nende käest, kuidas maailma päästa?" 



G&Z: Aga visionaarse doosi mõju all ei taha sa teha midagi muud kui 

vaadata.

TM: Visionaarse doosi mõju all muutud sa vastuvõtlikuks glossolaaliale ja 

keelt-formeerivatele tegevustele. On võimalik kujutleda, kuidas kõik kolm 

asja juhtuvad ühe ja sama isikuga ühe ja sama õhtupooliku jooksul. Sa 

võtad seda sisse kell 4 pärastlõunal. Esimesel tunnil tapad sa antiloobi, 

keda sa oled tükk aega jälginud; järgmisel tunnil sööd sa seda koos oma 

eluaaslasega ning seejärel seksite te vägevasti; ja järgnevalt haarab sind 

kaasa psühhedeeliline kogemus. See kirjeldus on veidi äärmuslik, kuid sa 

näed, kuidas see võis toimuda kõikidel tasanditel.

G&Z: Sinu kultuurilise kompleksi kirjelduses on siiski teatav uskumist 

eeldav hüpe. Pikaajalistes, seksuaalselt avameelsetes partnerlussuhetes 

olevate psühhedeeliliste paganatena oleme me paljuski lähedased sinu 

võimalikule auditooriumile. Kuid arutlus dominaatorlikest ja partnerlusel 

põhinevatest kultuuridest kõlab nagu dogmaatiline jutlus headest ja 

halbadest kultuuridest ning nende vastandlikkusest.

TM: Hüva, pole olemas mitte head ja halvad kultuurid, vaid 

kohanemisvõimelised ja kohanemisvõimetud. Pastoraalne nomaadlus on 

selgelt elujõuline, jätkusuutlik strateegia. [nii kaua kui on võimalik 

rohumaadel loomi karjatada ja kuni kõrb pole veel peale tunginud – G.] 

Dominaatorlus ei saa kesta kauem kui 3-4 tuhat aastat ning siis ollakse 

sealmaal, kus me praegu oleme: piiratud ressursid ja agressiivsus, mis 

ületab igasuguse mõistliku taseme. Seda ei saa ju vaidlustada.

G&Z: Mis asi on dominaatorlus? Miks mitte kasutada olemasolevat 

terminoloogiat: autoritaarsus, tigedus, seksuaalsuse represseerimine, 

totalitaarsus, vägivald jne. Ma oletan, et raamatut lugedes on mul väga 

raske aru saada, kuidas teha vahet Joe Stalini ja John Kennedy vahel.

TM: Ma mõtlen, et selle teooria kohaselt on need kutid tegelikult 

võitluskaaslased.

G&Z: See on koht, mis mulle probleeme tekitab. Mida me oleme viimase 

dünastia ajal, siis on seal kindlasti mehe domineerimine, kuid teisest 

küljest loodi selle domineerimise leevendamiseks variinstitutsioonid, 

mida me Läänes mitte kunagi ei salliks. Näiteks oli vabaabielu Hiinas 

sallitud, kuid selle eest oli esimesel naisel pärimisõigus ja kontroll 

majapidamise üle. Niisiis olid seal kompromissid.

G&Z: Kas oleks korrektne öelda, et seda biokeemilist maatriksit, milles 

iga inimese poolt loodud kultuur ujub, võivad muuta ideed, et seda 

võivad muuta sisse võetavad produktid – toit või droogid – ning et 

tsenter on nihkuv?

TM: Jaah. Ning seda ei lükka liikuma mitte juhus. Suur hulk sellest 

värgist kirjutatakse ette botaaniliste muutuste poolt. Fakt, et Euroopa 

kontinent oli nii vaene piire-lahustavate hallutsinogeenide poolest, tegi 

võimalikuks selle, et foneetilist tähestikku ja linnasid ehitava 

kuningavõimu stiili ei ole mitte kunagi tõsiselt kahtluse alla seatud [välja 

arvatud 1600, 1789, 1848, 1918, 1991? – Z].

     Näiteks maiade puhul on situatsioon teistsugune. Nad olid selgelt 

kohanenud eluga troopilistes vihmametsades, kus leidus külluslikult 

hallutsinogeenseid drooge. Siiski olid nad suutelised organiseerima 

orjatööd ning neil oli kuningavõim ja sõjapidamine. Kuid selle väga 

barokne, rituaalne iseloom – viis, kuidas Veenus reguleeris nende 

sõjapidamist, kuni proto-klassikalise etapi kokkuvarisemiseni – tähendab 

seda, et neid tendentse leevendasid teised faktorid. Ja ma olen kindel, et 

selleks oli tõenäoliselt eliidi sõltuvus hallutsinogeenidest. Kaunistuste 

tase nende vaasimaalingute puhul näitab mulle, et eliit oli tõenäoliselt 

oma stiililt homoseksuaalne ning seeläbi feminiseerunud. Ning Maia 

kuninglikus sugupuus oli palju võimukaid naisi.

     Kõik ühiskonnad, mis on esile kerkinud meie poolt tsivilisatsiooniks 

nimetatavast kontekstist, ei ole mudeliteks sellele, mida me teha 

tahame. On ilmselt äärmiselt radikaalne öelda, et kõik alates Sumerist – 

põhimõtteliselt kogu ajalugu – on viga. Ajalugu ise on viga. Arhailine 

taassünd, kui seda üldse mingilgi määral ellu viia, tähendaks kõige 

radikaalsemat tsivilisatsiooni rekonstrueerimist, mis kunagi aset on 

leidnud.



10 tuhande aasta jooksul õigesti teinud? Ja vastupidi, mis on valesti ja 

tuleks seetõttu kõrvale heita?

TM: Hüva, vastus on väga lühike. Teadlikult. See on peaaegu nõnda, 

nagu me oleks kujundanud kultuuri kui mingit sorti enesetapumasinat.

G&Z: Kas sa loeksid sinna hulka ka Galileo, Locke, Voltaire ja Jeffersoni?

TM: Jah ja ei. See sõltub taustast. Euroopa Valgustusajastul olid nad 

kangelased. Kuid Valgustusajastu oli hädavajalik reaktsioon keskaja 

vaimule ja kristluse ainuvalitsemisele. Nõnda siis on olnud edasiminek, 

kuid see on alati toimunud dominaatorliku kultuuri piirides. Alati on olnud 

olemas viies kolonn või kriitiline kogukond või põrandaalused tegelased. 

Aga pane tähele kui raske on seda tegevuskava läbi suruda. Pole 

võimalik panna rahvast kohe praegu Õiguste Deklaratsioonile alla 

kirjutama.

G&Z: Asja ei saa korraldada nõnda, et Õiguste Deklaratsioonile kirjutab 

alla kõigepealt rahvas. Selle surus läbi intellektuaalne eliit.

TM: Kes olid tõenäoliselt homoseksuaalid ning seetõttu nakatunud sellest 

mitteteadvustatud feminiseerivast elemendist.

G&Z: Seega ei ole Õiguste Deklaratsioon mitte dominaatorliku kultuuri 

toode, vaid vastupanu sellele?

TM: Orjade vabastamine ja inimese universaalsed õigused on 

feministlikud hoiakud. Nagu ka kõik muu, mis murendab ideed, et 

mandalalinna tsentris asuv kuningas on absoluutne otsustaja selle üle, 

mis peaks toimuma.

     Aafrikas alguse saanud eedenlikust seisundist välja langemine ei 

lõppenud Sumeris või Kreekas või Roomas või Pariisis 1760. aastatel. 

See kestab siiamaani. Nõnda siis kaugeneme me sellest ka praegu – isegi 

siis, kui me teeme pingutusi, et sellega uuesti ühendust saada. Ma arvan, 

et meheliku domineerimise lõpp-punkt ei ole isegi mitte fašism, vaid 

natsism, kuna selles on ka rassiline element. Fašism, ainukene 20. 

sajandil visandatud autentne poliitiline filosoofia, on suurim eemaldumine 

sellest, milleni me jõuda püüame. Ma arvan, et ühiskond haarab 

kindlakäeliselt fašismi järele, kui ta tunneb, et teda ähvardab Gaialiku 

stiili tagasitulek.

G&Z: Sa kasutad sõnu meie ja see ja ühiskond. Mis toimub indiviidiga? 

On ju erinevus Napoleoni ja John Stuart Milli vahel. Aga sinu raamat 

klohmib Lääne Tsivilisatsiooni, andmata selgust, millised kontseptsioonid 

on siis need "tulevikku suunduva demokraatliku ühiskonna ideaalid" ning 

millised on iseloomulikud dominaatorlikule kultuurile.

TM: Ma oletan, et erinevus, millest me siinkohal räägime, seisneb selles, 

et sinu arvates kõlab see 50/50 ning mina ütlen, et 95% oli pläma. [Me 

mõtleme, et 99% inimkonna ajaloost oli küll õudusttekitav, kuid et samas 

arendati välja olulise tähtsusega ideed ja kontseptsioonid, mis on 

absoluutselt hädavajalikud selleks, et meid vangist vabaks osta, 

sealhulgas ka teaduslik empiiriline alus Terence ieede jaoks – G&Z] Ma 

arvan, et kõik, mis toimus monoteismi egiidi all, on hobusesõnnik.

G&Z: Muidugi! Samas aga juhid sa tähelepanu sellele, et polüteistlikel 

hindudel on palju feministlikum religioon, ning siiski on konkreetsete 

inimeste suhtumine naistesse, ja see, kuidas nad naistega käituvad, 

selles ühiskonnas niisugune, millega ma kindlasti nõus ei saa olla.

TM: Hüva. Nende  probleem ei ole monoteism. Enda hävitamiseks on 

olemas rohkem kui üks viis. Nende probleemi põhiolemuseks on 

foneetiline tähestik. Foneetiline tähestik õigustab looduslikest nähtustest 

eemaldumist ja eraldumist, mis on oma mõjujõu poolest tõenäoliselt 

samaväärne sellega, mis toimub monoteismis. See on just seesama, mis 

Lääne puhul, me saime täisdoosi mõlemast. Samas on olemas 

mittefoneetilisi viise, kuidas arendada välja keerulisi andmebaase – 

näiteks Hiina oma.

G&Z: Kas Hiina kõrge kultuur on partnerlusel põhinev ühiskond?

TM: Rohkem kui Lääne oma. Kui vaadata Hiina abielu struktuuri Tang'i 




