


lihtsalt selleni, et kahjustus antakse edasi neile, kes meid 
ümbritsevad.

JZ: See on küsimus sellest, kui tagasipööratav kahjustus on. 
Mõnikord – ja ma ei usu, et selles on liiga palju vältimist või eitamist 
– aga mõnikord pööratakse ajaloos asjad tagasi ühe hetkega, kui 
füüsiline maailm sekkub piisavalt, et meid tasakaalust välja lüüa. 
Vaneigem viitab ühele armsale väikesele loole, mis annab mulle 
tohutult lootust. Pavlovi laboratooriumis olevaid koeri oli harjutatud 
sadu tunde. Nad olid täielikult välja õpetatud ja kodustatud. Siis oli 
keldrikorrusel uputus. Ja tead, mis juhtus? Nad unustasid kogu oma 
väljaõppe ühe silmapilgu jooksul. Me peaksime olema võimelised 
toimima vähemalt sama hästi. Ma panustan oma elu sellele ning 
pühendan oma töö selle eesmärgi poole liikumisele.

*



Riigi Vaenlane: Intervjuu John Zerzaniga

Derrick Jensen

    Minu vestlus John Zerzaniga oli just nii vabas vormis nagu ma 
olin seda kahe anarhisti kohtumisest oodanud. Mida ma aga 
oodata ei osanud, oli Zerzani mahe jutt ja leebe loomus. Tema 
kirjutised on nii teravad, kindlameelsed ja järeleandmatud, et ma 
olin kartnud, et ta on tegelikkuses niisama raevukas kui oma 
kirjutistes. Ma olin meeldivalt eksinud: ta on üks kõige 
heasoovlikumaid ja lahkemaid inimesi, keda ma olen iial kohanud, 
ning lihtsalt kena inimene veel peale selle. See poleks pidanud mind 
üllatama. Anarhism pole mitte ainult soov olla vaba 
domineerimisest, vaid ka soov ise teiste üle mitte domineerida. See 
põlgus manipuleerimise suhtes läbib kogu Zerzani isikut. Samuti on 
ta erakordselt hea kuulaja. Kuigi viimati mainitud tunnus oleks 
näiteks sõbra puhul ihaldusväärne, tegi see minu ülesande 
intervjueerijana tunduvalt raskemaks. Kuigi ma üritasin pöörata 
selle “normaalseks” intervjuuks, keeldus Zerzan järjekindlalt guru 
rolli mängimast. Lõpuks loobusin ma katsetest panna ta rolli, mida 
ta selgelt ei tahtnud, ning lasksin lihtsalt magnetofonil käia, sel ajal 
kui me vestlesime.
    John Zerzan on kirjutanud raamatud “Elements of Refusal” (CAL 
Press/Paleo Editions, 1999, 2. trükk; esimene trükk ilmus 1988 
kirjastuselt Left Bank Books) ja “Future Primitive” (Andromedia, 
1994).

Derrick Jensen: Mis on anarhism?

John Zerzan: Ma ütleks, et anarhism on püüe välja juurida kõik 
domineerimise vormid. See hõlmab mitte ainult niisuguseid 

JZ: Mulle meeldiks näha näost-näkku kogukonda, lähedusest 
täidetud olemisviisi, kus suhted ei põhine võimul ning seega ka mitte 
tööjaotusel. Mulle meeldiks näha rikkumata loodusmaailma ning 
mulle meeldiks elada kui täieline inimolend. Mulle meeldiks, kui see 
saaks olla nii ka mind ümbritsevate inimeste jaoks.

DJ: Taas kord, kuidas me praegusest seisust sinnamaale jõuaksime?

JZ: Mul ei ole mingit ideed. See võiks olla midagi nii lihtsat nagu 
näiteks, et kõik jäävad lihtsalt koju ega lähe enam tööle. Persse saata. 
Tõmmata oma energia sealt ära. Süsteem ei suuda ilma meieta 
püsida. Ta peab imema meie energiat. Kui inimesed lõpetavad 
süsteemile reageerimise, on see hukule määratud.

DJ: Aga kui me lõpetame reageerimise, kui me tõesti otsustame seda 
enam mitte kaasa teha, kas siis meie pole samuti hukule määratud, 
kuna süsteem hävitab meid?

JZ: Õige. See pole kerge. Kui see oleks nii lihtne, siis inimesed 
jääksid lihtsalt koju, kuna nii vaevaline on vedada end läbi nende 
armetute rutiinide selles järjest tühjemas kultuuris. Aga küsimus, 
mida me peame alati meeles pidama, on see: me oleme hukule 
määratud, kuid millist teed mööda minnes oleme me rohkem hukule 
määratud? Pidasin hiljuti loengu Oregoni Ülikoolis, kus ma neil 
teemadel põhjalikult rääkisin. Veidi enne lõppu ütlesin, “Ma tean, et 
üleskutse süsteemi sel moel kukutada kõlab naeruväärsena, kuid 
ainus veelgi naeruväärsem asi, mis mulle pähe tuleb, on lasta 
praegusel süsteemil jätkuda.”

DJ: Kuidas me teame, et kogu see võõrandumine, mida me endi 
ümber näeme, viib murrangu ja värskenemiseni? Miks ei võiks see 
viia lihtsalt suurema võõrandumiseni? Ma tean, et ma olen veetnud 
viimased kakskümmend aastat, töötades nii palju kui suudan, et seda 
kõike mõista, ning et ennast sellest vabaks saada, nii palju kui 
suudan. Kuid mul pole perekonda, keda üleval pidada. Ma ei käi 
palgatööl. Võõrandumine võib viia mõistmiseni, aga see võib viia ka 



ilmselgeid vorme nagu rahvus-riik, koos oma rutiinse vägivalla ja 
seaduse jõu kasutamisega, ja korporatsioon, koos oma 
institutsionaliseeritud vastutustundetusega, vaid ka selliseid 
sisestatud vorme nagu patriarhaat, rassism ja homofoobia. Samuti 
on see püüe paljastada viise, kuidas meie filosoofia, religioon, 
majandusteadus ja teised ideoloogilised konstruktsioonid täidavad 
oma tähtsaimat funktsiooni, milleks on mõistuspärastada või 
loomulikustada – panna paistma loomulikuna – domineerimist, mis 
täidab meie eluviisi: näiteks, et looduse või põlisrahvaste hävimine ei 
ole mitte aktiivselt langetatud otsuste ja sihipäraste tegude tagajärg, 
vaid hoopis, nagu me seda endale kinnitame, darvinliku valiku või 
Jumala Tahte või majandusliku paratamatuse ilming. Lisaks sellele 
on anarhism püüe lähemalt uurida ka neid meie igapäevase elu külgi, 
mida me aktsepteerime kui ette antuid, kui kõiksuse aspekte, et 
näha, kuidas need samuti meie üle domineerivad või hõlbustavad 
meil teiste üle domineerimist. Milline on tööjaotuse roll selles 
võõrandumises ja hävingus, mida me endi ümber näeme? Ja veelgi 
fundamentaalsemalt, milline on suhe domineerimise ning aja, 
numbrite, keele või koguni sümbolistliku mõtlemise enda vahel?
    See definitsioon muutub pisut problemaatiliseks punktides, kus 
mõned anarhistid peavad teatud asja domineerimiseks ja mõned 
jälle mitte. Näiteks mõned anarhistid ei pea tehnoloogilist 
imperatiivi domineerimise kategooriaks. Mina pean ning üha 
rohkem ja rohkem anarhiste märkab, et nad on omaks võtmas seda 
anti-tehnoloogilist sisukohta. Mida kaugemale me sellel 
tehnitseerumise rajal läheme, nii oma sisemises kui välimises elus, 
seda vähem ja vähem on anarhiste – ning see kehtib ka inimeste 
puhul, kes ei nimeta end anarhistideks –, kes väärtustavad 
tehnoloogiat ja tootmist ja progressi ja modernse tehnoloogilise elu 
kategooriaid.
    Aga tagasi definitsiooni juurde. Kõige fundamentaalsemalt 
vaataksin ma anarhismi kui anti-autoritarismi sünonüümi.

DJ: Kas see kõik pole lihtsalt võitlus tuuleveskitega? Kas niisugust 
olukorda on üldse eksisteerinud, kus suhted pole põhinenud 
domineerimisel?

    Kogu see juhtimise küsimus on muide põhjuseks, miks ma 
lõpetasin organisaatoriks olemise. Mõnda aega olin ma mingit sorti 
tee-seda-ise ametiühingus San Franciscos. See vastandus kõikidele 
korrumpeerunud bürokraatlikele Organiseerunud Töölisklassi 
ametiühingutele ja oli väga anarhistlik, kuigi me ei kasutanud seda 
sõna. Meie üldiseks taktikaks oli aidata kõiki ning seda igasuguste 
teemade ja hädade puhul, kaitsta kõike, arutleda kõikide asjade üle. 
Me järgisime teooriat, mis oli 1960. aastatel valdav, mida nimetati 
“Pikk Marss Läbi Institutsioonide” ja mis arvas, et ainus viis 
süsteemi kukutada on teha seda seestpoolt. Enam ma seda muidugi 
ei usu. Aga lõpuks hakkas mulle koitma, et ma ei teinud tööd õigel 
põhjusel. Ma ei teinud mitte niivõrd spetsiifilisi pingutusi, et aidata 
sellel inimesel töökohta tagasi saada või tollel inimesel mingit 
poliitikat muuta – kuigi ma osutasin abi nende olukordade puhul –, 
kuivõrd kasutasin seda tööd kui võimalust institutsioone kukutada. 
Ma ei öelnud, et “Ma teen seda, kuna ma tahan süsteemi hävitada”, 
ega seda, et “Minu perspektiiv ulatub tunduvalt kaugemale kui see 
ametiühing”, kuna ma ei arvanud, et paljud inimesed suudaksid 
sellega suhestuda. Nad tahtsid lihtsalt oma töökohta tagasi saada või 
suuremaid palku või mida iganes. Ja nad tulid minu juurde, kuna ma 
sain neid selles suhtes aidata. Lõpuks ma mõistsin, et see 
läbipaistvuse puudumine on manipulatiivne. Niisiis pidin ma selle 
lõpetama.
    Sellepärast loodan ma praegu rohkem kriitikale, kuna ma ei 
suudaks välja mõelda, kuidas mitte omada varjatud agendat ja olla 
samas ikkagi efektiivne organisaator. Kirjutiste autorina ma selle 
probleemiga kokku ei põrku. Keegi pole sunnitud minu kraami 
lugema ning nõnda siis naudime me – lugejad ja mina – 
mittehierarhilist suhet.

DJ: Veenmine pole niisiis domineerimine?

JZ: Muidugi mitte. Nii kaua kui see on aus.

DJ: Mida sa oma töölt ja elult soovid?



JZ: Selline oli inimeste elu-olu vähemalt 99 protsenti ajast, mil me 
oleme liigina eksisteerinud, alates kaugelt enne homo sapiensi 
ilmumist, ehk siis tõenäoliselt kokku vähemalt paar miljonit aastat, 
kuni ajani võib-olla ainult 10 000 aastat tagasi, kui tekkis 
põllumajandus ja seejärel tsivilisatsioon.
    Sellest ajast alates oleme me teinud väga ränka tööd, veenmaks 
ennast, et mingit niisugust olukorda pole kunagi eksisteerinud, sest 
kui mingit sellist olukorda pole eksisteerinud, siis oleks asjatu 
praegu selles suunas tööd teha. Me võiksime niisiis sama hästi 
aktsepteerida alla surumist ja ikestamist, mis piiritlevad meie eluviisi 
kui hädavajalikud vastumürgid “kurjale inimloomusele”. Selle 
mõtteviisi kohaselt sai meie tsivilisatsiooni-eelses, puudusest, 
jõhrkusest ja nõmedusest täidetud eksistentsis võimust lõppude 
lõpuks heasoovlik kingitus, mis päästis meid metslusest.
    Mõtle kujutluspiltidele, mis tulevad meelde siis, kui mainitakse 
selliseid silte nagu “koopainimene” või “neandertaallane”. Need 
kujutluspildid juurutatakse ning kutsutakse siis esile selleks, et 
tuletada meile meelde, kus me oleksime ilma religiooni, valitsuse ja 
töörügamiseta, ning need on tõenäoliselt suurimaks ideoloogiliseks 
õigustuseks kogu tsivilisatsiooni avangardile – armeedele, 
religioonile, seadusele, riigile – ilma milleta elaksime me kõik 
Hobbesi brutaalsete klišeede järgi.
    Nende kujutluspiltidega on muidugi see probleem, et need on 
läbinisti valed. Viimase kahekümne aasta jooksul on antropoloogia ja 
arheoloogia vallas toimunud võimas revolutsioon ning üha rohkem 
inimesi jõuab arusaamisele, et elu enne põllumajandust ja 
kodustamist – mille käigus teisi kodustades me kodustasime 
iseennast – oli tegelikult suuresti jõudeelu, looduslähedus, 
sensuaalne tarkus, sugude võrdõiguslikkus ja tervis.

DJ: Kuidas me seda teame?

JZ: Osalt tänu sellele, et me oleme vaadelnud kaasaegseid hankiva 
eluviisiga rahvaid – neid väheseid, keda me pole veel ära hävitanud 
– ning näinud, kuidas nende egalitaarsed tavad kaovad elupaikade 
hävimise ning sageli ka otsese surve või inimeste mõrvamise tõttu. 

JZ: Jah.

DJ: Kuid küsimus vägivallast on isegi keerulisem kui me seni oleme 
rääkinud. Ma tean ka, et me tapame tegevusetusega sama kindlalt 
kui tegevusega. Ma jõudsin sellele arusaamisele aasta tagasi. Mul oli 
hani, kes tappis tibusid ja kuna mulle ei meeldi tappa, siis ma ei 
tapnud teda. Lõpuks tappis ta tibusid juba liiga palju ning nõnda siis 
lõin ma ta maha ja sõin lõunasöögiks ära. Asja mõte on siin: kui ma 
sel õhtul mainisin oma eksistentsiaalset depressiooni selle pärast, et 
ma olin pidanud elu lõpetama, siis juhtis mu sõber tähelepanu 
sellele, et ma ei olnud sel päeval vastutav mitte ainult ühe, vaid 
paljude surmade eest. Ma olin vastutav ka tibude eest, keda ma hanel 
tappa lasksin, sest ma ise ei soovinud teda peatada.

JZ: Ma nägin hiljuti ansambli X laulja Exene Cervenka tsitaati, kus 
ta ütleb, “Ma olen tapnud kaugelt rohkem inimesi kui Kaczynski, 
kuna ma olen viimase viieteist aasta jooksul rohkesti makse 
maksnud ja tema ei ole.” Ma olin tõeliselt rabatud sellest, milline 
mõjus mõte see on. See tuletab meile meelde, et me oleme kõik 
asjaga seotud.

DJ: Läheme ehk tagasi anti-autoritaarsuse mõiste juurde. Kas 
saavad olla olemas juhid, kui pole domineerimist?

JZ: Ma mõtlen, et veenmine ei ole domineerimine, nii kaua, kui see 
pole manipulatiivne, ja nii kaua, kui see on läbipaistev. See on täpselt 
see, kuidas juhiti anarhistide vägesid Hispaania kodusõjas. Otsused 
langetati suuresti diskussioonidega ja kui otsus oli kord tehtud, siis 
kes iganes ka vägesid juhtima hakkas, otsustas, kuidas asja läbi viia. 
Talle anti võim iga juhtumi puhuks uuesti. Mõnda aega töötas see 
hästi, aga siis, nagu seda nii sageli juhtub, tulid niinimetatud liitlased 
– antud juhul kommunistlik partei ja Nõukogude Liit, lisaks 
muudele konservatiivsetele survetele Hispaanias – ja rookisid anti-
autoritarismi välja. Anarhistide üksused lõpetasid sellega, et 
muutusid armee regulaarüksusteks ning revolutsiooniline vaimustus 
oli sellega ohvriks toodud.



Lisaks saame me infot ajaskaala teisest otsast, arheoloogiliste 
kaevamiste tulemuste tõlgendamise kaudu. Näide sellest puudutab 
jagamist, mida praegusel ajal mõistetakse kui mitte-kodustatud 
inimeste peamist tunnusjoont. Kui uuritakse muistsete inimeste 
elupaiku ja leitakse, et ühe lõkkeaseme juures on igasuguste heade 
asjade jäänuseid, samas kui teiste ümber on neid väga vähe, siis 
esimesena mainitud elupaik kuulus tõenäoliselt pealikule. Kui aga 
pidevalt on näha, et kõikide lõkkeasemete juures on umbes sama 
palju kraami, siis hakkab kujunema pilt rahvast, kelle elu põhines 
jagamisel. Ning just seda võib järjekindlalt leida neoliitikumi-eelsetel 
asulakohtadel. Kolmandaks teadmiste allikaks on varaste Euroopa 
maadeuurijate kirjeldused, kes ikka ja jälle rääkisid nende rahvaste 
heldusest ja leebusest, kellega nad kokku puutusid. See kehtib üle 
kogu maailma.

DJ: Kuidas sa vastad inimestele, kes ütlevad, et see kõik on lihtsalt 
üks napakas Rousseaulik õilsa metslase nonsenss?

JZ: Ma soovitan neil viisakalt selle valdkonna kohta rohkem lugeda. 
See ei ole anarhistlik teooria. See on peavoolu antropoloogia ja 
arheoloogia. Mõnede detailide suhtes on küll eriarvamusi, kuid mitte 
üldise struktuuri osas.

DJ: Aga mida öelda Asteekide kohta, või siis arvata lugudest, mida 
räägitakse meile pealuuküttidest ja kannibalidest?

JZ: Arvestades asjaolu, et meie kultuur on ainus, mis on välja 
mõelnud napalmi ning tuumarelvad, ei ole ma kindel, kas me oleme 
moraalselt piisavalt soodsal positisoonil, et anda hinnangut teiste 
kulturide määratult väiksemamastaabilisele vägivallale. Kuid oluline 
on märkida, et põlisrahvaste rühmade käitumises on suuri erinevusi. 
Ükski kannibalide või pealuuküttide rühm – ja kindlasti mitte 
Asteegid – ei olnud tõelised kütid-korilased. Nad olid juba võtmas 
kasutusele põllumajandust. Praegu ollakse üldiselt nõus sellega, et 
põllumajandus viib harilikult töö hulga kasvamiseni, jagamise 
vähenemiseni, vägivalla suurenemiseni, eluea lühenemiseni ja nii 

sellest vastusest põhineks klassiprivileegil, neil valikuvõimalustel, 
mida on minu jaoks avatud tunduvalt rohkem kui paljude teiste 
jaoks –, aga praegu olen ma rahul oma vastupanu vormiga, mis käib 
läbi kultuurikriitika. Minu jaoks on süsteemi kukutamiseks sõnad 
paremad relvad kui püss seda oleks. Sellega ei ütle ma midagi kellegi 
teise relvavaliku, vaid ainult enda valiku kohta. Sellepärast teen ma 
siis seda, mida ma teen. Kuid mu sõnad pole midagi muud kui relv.

DJ: Ilmselt kehtib seesama ka minu puhul. Aga isegi kui ma olen 
praeguse seisuga otsuse teinud, tegelen ma selle küsimusega edasi. 
Näiteks igal hommikul ärgates küsin ma endalt, kas ma peaks 
kirjutama või tammi õhku laskma. Ma ütlen endale, et ma peaks 
jätkama kirjutamist, kuigi ma pole kindel, kas see on õige, kuna see 
pole ei sõnade ega aktivismi puudus, mis tapab lõhesid siin Loodes, 
vaid tammide olemasolu. Igaüks, kes teab midagi lõhedest, teab, et 
tammid peavad kaduma. Igaüks, kes teab midagi poliitikast, teab, et 
tammid jäävad. Teadlased uurivad, poliitikud ja äritegelased 
valetavad ja eitavad, bürokraadid korraldavad silmakirjalikke 
avalikkuse informeerimise koosolekuid, aktivistid kirjutavad kirju ja 
pressiteateid, mina kirjutan raamatuid, aga lõhed surevad ikkagi. See 
on mõnus suhtlus meie kõikide jaoks, välja arvatud lõhed. Või 
võtame teise näite. Ma lugesin hiljaaegu sellest, kuidas Gandhi 
kirjutas kirja Hitlerile, apelleerides tema südametunnistusele, ning 
oli hämmastunud, et see ei töötanud.

JZ: Gandhi ebaõnnestumine ei tähenda, et sõnad peavad alati läbi 
kukkuma. Ta suunas oma sõnad ilmselt valesse kohta. Oleks ta 
rääkinud radikaalsemaid ja mõjukamaid sõnu oma kaasmaalastele 
Indias, siis võiksid asjad olla teistmoodi kui nad on praegu.

DJ: Õige! Või kui ta otsustas sekkuda Saksamaal, siis oleks ta 
pidanud kirjutama mitte Hitlerile, kes oli ilmselt lootusetu juhtum, 
vaid kirjutama selle asemel võib-olla avaliku kirja 
vastupanuliikumise liikmetele, võimaldades neil teada, et nad ei ole 
üksi.



edasi. Sellega ei taheta öelda, et kõik põllumajanduslikud 
ühiskonnad on vägivaldsed, vaid pigem juhitakse tähelepanu sellele, 
et vägivald ei ole tõeliste küttide-korilaste üldine tunnusjoon.

DJ: Kas sa võiksid defineerida kodustamist?

JZ: See on püüe võtta vabad dimensioonid kontrolli alla, eesmärgiga 
need enda teenistusse rakendada.

DJ: Kui asjalood olid varem nii hästi, siis miks sai alguse 
põllumajandus?

JZ: See on keeruline küsimus, kuna palju sadu tuhandeid aastaid oli 
vaid nii vähe muutust, oli peaaegu tardumus. See on olnud pikka 
aega antropoloogidele ja arheoloogidele peavalu allikaks: kuidas ei 
olnud peaaegu mingit muutust sadu tuhandeid aastaid – kogu alam- 
ja keskpaleoliitikumi jooksul – ning siis järsku teatud hetkel 
ülempaleoliitikumis oli see plahvatus, näiliselt eimillestki? Äkitselt 
on olemas kunst ja kohe selle järel põllumajandus. Virtuaalne 
tegevus. Religioon.
    Ning minu meelest on iseäranis hämmastav see, et nagu me nüüd 
teame, oli inimkonna intelligentsus miljoneid aastaid tagasi 
samaväärne praegusega. Näitkes Thomas Wynn tõendab seda väga 
veenvalt. Hiljuti oli ajakirjas Nature lugu uuest avastusest, mille 
kohaselt võisid inimesed purjetada ja navigeerida mööda 
Mikroneesiat umbes 800 000 aastat tagasi. Kõik see tähendab, et 
põhjus, miks tsivilisatsioon varem ei tekkinud, pole kuidagi seotud 
intelligentsusega. Pealegi on intelligentsuse argument olnud alati 
ühest küljest lohutav ja teisest küljest rassistlik: lohutav selles 
mõttes, et see vähendab valiku rolli, andes mõista, et need, kes on 
piisavalt intelligentsed, et ehitada üles niisugune elustiil nagu meie 
oma, seda ka ilmtingimata teevad, ning rassistlik, kuna see annab 
mõista, et isegi need tänasel päeval elus olevad inimesed, kes elavad 
primitiivset elustiili järgides, on lihtsalt liiga rumalad, et teistmoodi 
talitada. Kui nad oleksid lihtsalt piisavalt nutikad, siis mõtleksid ka 
nemad välja asfaldi, kettsaed ja vangimajad.

sellest, võõrandumise ületamisest võõrandumisega. Kuidas see 
töötab? Ma ei tea, kuid ma mõtlen sellele. Igaüks, kes hoolib elu 
jätkumisest sellel planeedil, peab seda tõesti tegema, just nüüd. Kui 
viia see rohkem isiklikule tasandile, siis kas sa suudaksid kedagi 
tappa, kui sa teaksid, et seda tehes päästaksid sa teisi elusid?

DJ: Hiljuti lugesin ma sakslaste vastupanust Hitlerile ning mind 
hämmastas fakt, et hoolimata teadmisest, et Hitler tuleks 
kõrvaldada, enne kui saaks ametisse panna “korraliku” valitsuse, 
kulutasid nad rohkem aega selle teoreetilise valitsuse 
paberversioonide loomisele kui püüdlustele Hitler võimult 
kõrvaldada. See polnud vapruse puudumine, mis seda pimedust 
põhjustas, vaid pigem eksiteele sattunud moraalitaju. Näiteks Karl 
Goerdeler, kuigi ta püüdis väsimatult seda uut valitsust moodustada, 
seisis kindlalt Hitlerile atentaadi korraldamise vastu, uskudes, et kui 
nad saaksid kahekesi näost näkku rääkida, siis võiks Hitler järele 
anda. Mida sa sellest arvad ja kuidas sa seda personaliseeriksid, nagu 
sa ütlesid?

JZ: See seostub Showalteri raamatuga. Võib-olla need hüsteeriad, 
kui nad seda on, on põhjustatud sellest, et me suuname viha 
sissepoole, selle asemel, et seda süsteemi vastu suunata. Samuti 
teame me, mis juhtub nendega, kes vägivalla süsteemi vastu 
suunavad, isegi kui nende vägivald on õigustatud. Need, keda mina 
tean, on kas surnud või vanglas. Mul on vanglas sõber, kes oli kunagi 
Symbionese Liberation Army liige. Kord küsisin ma temalt, mis pani 
teda ületama piiri ja vägivalda tarvitama, ning ta vastas, “Ma lihtsalt 
pidin seda tegema, See oli absoluutselt möödapääsmatu.”

DJ: Mina küsisin Tupacamarista käest, mis pani teda piiri ületama, 
ning ta ütles, et see oli siis, kui ta nägi, et viisakas vastupanu on 
kasutu, ning nägi, kuidas tema sõpru ja mittevägivaldseid 
kaasaktiviste riigi politsei poolt mõrvati.

JZ: Ma olen mõelnud palju sellest, kuidas ma saaksin kõige 
paremini omapoolse panuse anda – ja ma mõistan, et vähemalt osa 



    Lisaks teame me, et üleminek ei tulenenud populatsiooni kasvust 
tekkinud survetest. Rahva arv on alati olnud veel üheks suureks 
mõistatuseks: kuidas hoidis hankiva eluviisiga inimkond elanike 
arvu nii madalana, kui neil ei olnud tehnoloogiaid? Ajalooliselt on 
oletatud, et nad kasutasid infantsiidi, kuid see teooria on mõneti 
küsitavaks muutunud. Ma arvan, et lisaks erinevatele taimedele, 
mida nad võisid kasutada rasestumisvastaste vahenditena, olid nad 
ka palju rohkem kooskõlas oma kehadega.
    Kuid tagasi küsimuse juurde: Miks oli see nii pikka aega stabiilne 
ja miks muutus see nii kiiresti? Ma arvan, et see oli stabiilne, kuna 
see töötas, ja ma arvan, et see muutus lõpuks sellepärast, et paljude 
aastatuhandete jooksul toimus teatud sorti aeglane nihe tööjaotuse 
suunas. See toimus niivõrd aeglaselt – peaaegu märkamatult –, et 
inimesed ei märganud, mis toimub ja millest neil on oht ilma jääda. 
Tööjaotusest tulenev võõrandumine – võõrandumine üksteisest, 
loodusest, oma kehadest – saavutas siis mingisuguse kriitilise massi, 
kutsudes esile oma apoteoosi, mida me teame kui tsivilisatsiooni. 
Selle, kuidas tsivilisatsioon võimust võttis, tabas minu arvates hästi 
ära Freud, kui ta ütles, et “tsivilisatsioon on miski, mis on peale 
sunnitud tõrkuvale enamusele vähemuse poolt, kes mõistis, kuidas 
saada enda valdusesse võimu ja sunni vahendid”. Me näeme seda 
toimumas tänapäeval ning pole mingit põhjust arvata, et see algselt 
kuidagi teistmoodi oli.

DJ: Mis tööjaotusel viga on?

JZ: Sõltub sellest, mida sa elult tahad. Kui sinu peamiseks 
eesmärgiks on masstootmine, siis mitte kui midagi. See on meie 
elulaadi puhul peamine. Iga inimene täidab tillukese hammasratta 
rolli selles suures masinavärgis. Kui aga sinu peamiseks eesmärgiks 
on suhteline terviklikkus, egalitaarsus, autonoomsus või rikkumata 
ja terve maailm, on sellel päris palju viga.
    Tööjaotust – kui sellest üldse juttu tehakse – käsitletakse üldiselt 
kui banaalsust, kui kaasaegse elu “paratamatust”. Kõik, mida me 
enda ümber näeme, oleks ilma selle tootmise nurgakivita täiesti 
võimatu. Kuid selles ongi asi. Kogu selle segaduse likvideerimine 

DJ: Ma tahaksin tulla tagasi küsimuse juurde, et mida hakkab 
inimene pihta teadmisega, et neil, kes on võimul, on tankid ja püssid 
ja lennukid. See paistab minu meelest olevat üks meie aja 
fundamentaalseid küsimusi, kui mitte koguni kõige 
fundamentaalsem. Kuidas reageerida tervemõistuslikult ja 
efektiivselt jõledalt destruktiivsele käitumisele? Kuidas reageerib 
põhiolemuselt rahumeelne inimene vägivallale? Kuidas leppida 
faktiga, et sundusele lõpu tegemiseks võib olla vaja sundimist? Võib 
osutuda vajalikuks sundida sundijaid.

JZ: See on keeruline küsimus. Sa lugesid ajakirjadest lugusid 
Kolumbusest – ning on olemas sadu näiteid seda tüüpi asjadest –, 
kust selgub, et rahumeelsed pärismaalased tervitasid röövvallutajaid 
avasüli. Ma arvan, et nutikas asi, mida nad tegema oleks pidanud, 
oleks olnud röövvallutajatel kõrid läbi lõigata. Ma ei arva, et eriti 
paljud sellele vastu vaidleks või kui nad seda teevad, siis tõenäoliselt 
ei ole neil olnud kokkupuudet vägivallaga nende enda isikus, enda 
perekonnas, enda kogukonnas. Kuid ühtlasi tekib küsimus, et kust 
oleks pidanud nende rahumeelsete rahvaste puhul tulema imperatiiv 
röövvallutajate kõrid läbi lõigata? Mitte ainult teadmine selle kohta, 
mis nendega juhtuma hakkab, vaid ka moraalne teadmine sooritada 
vägivallategu. See ei olnud nende viis.

DJ: Sherman Alexie räägib oma suurepärases loos, kuidas ta soovib, 
et ta oleks elanud ajal, mil Kolumbus maabus. Ta võtab läbi kõik 
vägivalla liigid, mida ta Kolumbuse ja tema sõdurite suhtes oleks 
rakendanud ning siis peatub ja ütleb, “Ei, meie ei oleks seda teinud. 
Meie ei ole sellised.”

JZ: Võib-olla pead sa lihtsalt ütlema, et järgmisel korral ei hakka see 
nõnda olema. Meie ei teinud seda kultuuri. Meie ei muutnud 
maailma selleks lahinguväljaks ja surnuaiaks, milleks see on saanud. 
Meie ei muutnud inimsuhteid selleks paroodiaks, milleks need on 
saanud. Kuid nüüd on meie kohustus jagu saada sellest, mida meie 
kultuur on tekitanud. Ehk võiksid sa öelda, et nüüd peame me olema 
need, kes me olema peame, et sellest jagu saada. Adorno räägib 



tähendaks tööjaotuse likvideerimist.
    Ma arvan, et inimene ei ole oma põhiolemuselt terviklik ega vaba 
seni, kuni tema elu ja kogu ümbritsev olustik sõltub sellest, kas ta on 
lihsalt protsessi mingi aspekt, selle mingi osa. Osadeks jaotatud elu 
kajastub ühiskonna põhilistes jaotustes ning see kõik saab alguse siit. 
Näiteks saavad siit alguse hierarhia ja võõrandumine.
    Ma ei usu, et keegi eitaks seda efektiivset kontrolli, mis on 
kaasaegses maailmas spetsialistidel ja ekspertidel. Ja ma ei arva, et 
keegi saaks väita, et see kontroll ei suurene üha kiirenevas tempos.

DJ: Näiteks toidu tootmises. Ma lugesin hiljuti, et üks igast kümnest 
dollarist, mida ameeriklased toidule kulutavad, läheb kompaniile 
RJR Nabisco. Neli lihapakendajat kontrollivad 90 protsenti liha 
töötlemisest. Kaheksa korporatsiooni kontrollivad poolt 
kodulinnutööstusest. Üheksakümmend protsenti kogu agrokeemia ja 
söödateravilja tööstustest kontrollib 2 protsenti sellega tegelevatest 
korporatsioonidest. Ja kui paljud meist teavad, kuidas endale ise 
toitu kasvatada?

JZ: Ja asi ei ole ainult toidus. Mitte eriti kaua aega tagasi võisid sa 
endale ise raadio ehitada. Inimesed tegid seda kogu aeg. Veel kümme 
aastat tagasi võisid sa ise oma auto kallal töötada. See muutub üha 
keerulisemaks. Nõnda muutub maailm üha enam ja enam nende 
spetsiaalsete oskustega ja spetsiaalseid tehnoloogiaid kontrollivate 
inimeste pantvangiks. Kui sa pead liiga palju teistele toetuma, kui sul 
puuduvad oskused põhiliste vajaduste rahuldamiseks, siis oled sa 
viletsamas olukorras.

DJ: Aga inimesed on ju ühiskondlikud loomad. Kas meie jaoks pole 
mitte paratamatu üksteisele toetuda?

JZ: Ma ei taha panna seda paistma nõnda, nagu oleks minu 
mudeliks muuta inimesed saarteks, millel ei ole teistega ühendust. 
Sootuks vastupidi. Kuid oluline on mõista erinevust toimivas 
kogukonnas eksisteeriva vastastikkuse sõltuvuse ja selle sõltuvuse 
vormi vahel, mis tuleneb toetumisest teistele, kellel on spetsiaalsed 

ulatuslikud, siis ei kaasne nendega tegelikult üleliia palju vägivalda.

DJ: Räägi sellest lähemalt.

JZ: Esimeseks meelde tulevaks näiteks on 1968. aasta maikuu 
ülestõus Prantsusmaal, kus kümme miljonit inimest hakkasid 
spontaanse streigi käigus lihtsalt oma töökohtasid hõivama. 
Astronoomid, vabrikutöölised, kes iganes. Üliõpilased olid 
päästikuks, kuid seejärel paiskus kogu rahulolematus välja. Politsei 
ja armee olid riigi jaoks täiesti kasutud, kuna kogu maa oli sellesse 
haaratud. Mingil ajal kaaluti NATO üksuste sisse viimist. Kahjuks ei 
kestnud ülestõus kuigi kaua ning see saadi peatselt kontrolli alla, 
peamiselt vasakpoolsete ja ametiühingute kaudu, kes tahtsid 
kasutada revolutsioonilist energiat oma reformistlike nõudmiste läbi 
surumiseks. Kuid mõnda aega oli rahval tõepoolest kontroll kogu 
maa üle. Ja see oli täiesti vägivallatu. Vägivalda polnud vaja.

DJ: Kuid ülestõus ei tekitanud ju mingit pikemaajalist muutust?

JZ: Ei. Aga see paljastas, kui haprad on tegelikult riigi sunnijõud. 
Taolise massilise ülestõusu puhul on riik võimetu. Me nägime seda 
uuesti, kui varises kokku riigikapitalism Nõukogude Liidus ja 
Idablokis. Seal ei olnud palju vägivalda. See lihtsalt lagunes laiali. 
Ma ei ütle, et see hakkab juhtuma, ning ma ei ütle ka, et 
kokkuvarisemine oleks viinud mingit sorti radikaalse nihkeni, kuid 
see näitab, et ajaloos on olnud veretuid ülestõuse.

DJ: Võib-olla üks asi, mis võib meid sellest läbi aidata, on 
loodusmaailm. Süsteem on juba hakanud kokku varisema ja ma 
arvan, et asi, mida me teha saame, on üritada kindlustada, et 
grislikaru ja lõhekala krahhi aja elus püsivad. Teine asi, mida me 
teha saame, on püüda neid alternatiive sõnastada.

JZ: Seda me minu meelest siin parajasti teha püüamegi.



oskused, mida sul ei ole. Nüüd on neil sinu üle võim. Kas nad on 
selle kasutamisel ka “heatahtlikud”, see ei puutu tegelikut asjasse.

DJ: See meenutab mulle seda, mida Vene anarhist Kropotkin 
kirjutas revolutsiooni kohta, et küsimus, mis asetub ettepoole 
kõikidest teistst, on leiva küsimus. See on nõnda, kuna näljahäda on 
võimsaim relv kontrrevolutsiooniliste jõudude käes: toitu varjates 
või blokaadi kehtestades suudavad võimul olijad rahva uuesti 
järeleandlikkusele sundida.

JZ: Lisaks vahetule kontrollile nende poolt, kellel on spetsiaalsed 
oskused, on palju nende oskuste müstifitseerimist. Modernse 
ühiskonna ideoloogia osaks on, et ilma selleta oleksid sa täiesti 
kadunud, sa ei teaks, kuidas teha isegi kõige lihtsamat asja. Samas 
on inimesed suutnud end viimased paar miljonit aastat ära toita ning 
teinud seda palju edukamalt ja efektiivsemalt kui me seda praegu 
teeme. Globaalne toidusüsteem on hullumeelne. See on 
hämmastavalt ebainimlik ja ebaefektiivne. Me saastame maailma 
herbitsiidide ja pestitsiididega, toiduainete transportimisel ja 
ladustamisel kasutatavate fossiilsete kütuste mõjudega ja nii edasi, 
ning samas elavad sõna otseses mõttes miljonid inimesed kogu oma 
elu ära, ilma et neil oleks kunagi piisavalt süüa. Ometi on vähe asju, 
mis oleksid lihtsamad kui endale ise toitu kasvatada või korjata.

DJ: Möödunud aastal intervjueerisin ma Tupac Amaru 
Revolutsioonilise Liikumise liiget. See on grupp, mis eelmisel aastal 
hõivas Jaapani saadiku maja Peruus. Ma küsisin temalt, mida nende 
rühm oma riigile tahab. Ta vastas: “Me tahame ise kasvatada ja 
jaotada oma toitu. Me juba teame, kuidas seda teha, meil on lihtsalt 
vaja, et meil lubataks seda teha.”

JZ: Täpselt nii.

DJ: Kui suure osa tööjaotusest me peaksime sinu meelest hülgama?

JZ: Ma arvan, et sobiv küsimus on: “Kui palju terviklikkust me 

on palju radikaalsem öelda, et valitsus võis mitte ainult et mürgitada 
ameeriklasi – mida on tehtud nii palju kordi, et see on peaaegu 
banaalne –, vaid et hoolimata sellest, mida sa teed või kus sa elad, on 
elu praegu nii sandistav, võõrandunud, veider ja persse keeratud, et 
see võib tekitada kõik need potentsiaalselt psühhogeense päritoluga 
probleemid. Muidugi teame me kõik juhtumitest, kus väikesed 
lapsed kõmmutavad üksteist koolis maha – millest neli juhtumit on 
aset leidnud viimase nelja kuu jooksul – ja igasugustest teistest 
vägivallategudest, mis olid veel kümme aastat tagasi 
kujuteldamatud. Ja nüüd on need igapäevased. Isegi eeldatavad. 
Mida paganat ütleb see meie elulaadi kohta? Keegi ei pääse enam 
selliste probleemide üksikasjalikust käsitlemisest. See kõik on just 
nii põhjani mädanenud ja patoloogiline, et esitab süüdistuse kogu 
süsteemile. Kindlasti on valitsus suuteline ja valmis oma kodanikke 
mürgitama. See toimub kogu aeg. Kuid asi on veelgi hullem....

DJ: Pole tähtis, kuidas sellele vaadata, see on hukka mõistetav. Kui 
valitsus ei mürgitanud sõdureid sellel konkreetsel juhul, siis milline 
oleks sündroomi psühhogeenne põhjus? Ja kui valitsus seda tegi, 
mida ma antud juhul usun, siis mida põrgut see tähendab? Mida 
tähendab see, et meie endi poolt “valitud” valitsus võib meid 
mürgitada? See viib probleemini, mis mul seoses kogu antud 
diskussiooniga on. See on miski, millele ma pole veel oma töös 
vastust leidnud. Meil tuleb mitte ainult meenutada ja uuesti õppida 
seda, kuidas elada jätkusuutlikult, vaid me peame välja mõtlema, 
kuidas tegeleda nende jõududega, mis just praegu hävitavad kõiki 
neid, kes elavad jätkusuutlikult. See kõik on väga kena meie jaoks 
rääkida sellest, kuidas elada tervemõistuslikult ja ilma 
domineerimiseta, kuid me kõik teame, mis juhtuks siis, kui me oma 
kogukondades arendaksime välja jätkusuutlikud eluviisid ning kui 
dominantse kultuuri liikmed tahaksid meie ressursse endale. Meid ja 
meie kogukonnad hävitataks ja ressursid varastataks.

JZ: Selline on lihtsalt reaalsus. Meile meeldiks mõelda, et vägivald ei 
ole hädavajalik reageerimisviis, kuid ma pole kindel, kas see 
niimoodi on. Samas võib öelda, et kui murrangud on piisavalt 



iseendile ja planeedile tahame?”

DJ: Sa mainisid enne, et sa näed seost aja ja domineerimise vahel.

JZ: Sellega seoses tuleb meelde kaks asja. Esiteks see, et aeg on 
väljamõeldis, kultuuriline produkt, kultuuri moodustis. Sellel pole 
mingit eksistentsi väljaspool kultuuri. Teiseks on see, et aeg on üsna 
täpne võõrandumise mõõt. Ja ma usun, et olevik annab 
informatsiooni minevikust või siis pigem annab suunad, kust otsida 
kaasaegse võõrandumise juuri.

DJ: Kuidas nii?

JZ: Alustagem olevikust. Aeg pole mitte kunagi olnud nii 
käegakatsutav, nii materiaalne, nagu see on praegu. See pole iial 
eksisteerinud nii konkreetsena, nii kohalolevana. Kõike meie elus 
mõõdetakse ajaga ja kirjutatakse ette aja poolt.

DJ: Mulle turgatas pähe, et see puudutab isegi unenägusid, kui me 
sunnime neid kooskõlastuma tööpäeva maailma rütmiga, kus 
annavad tooni äratuskellad ja päevaplaanid.

JZ: On tõeliselt hämmastav mõelda, et see polnudki eriti ammu, kui 
aeg ei olnud nii kehatustunud, nii abstraktne.

DJ: Aga pea nüüd hetkeks kinni. Kas kella tik, tik, tik pole mitte nii 
käegakatsutav kui see üldse olla saab?

JZ: See muutub tegelikuks. See on see, mida konkretiseerimine 
tähendab. Kui mõistet käsitletakse kui asja, isegi kui see tegelikult ei 
ole asi, vaid lihtsalt mõiste. Sekund ei ole mitte midagi ning sellele 
eraldiseiseva eksistentsi omistamine tähendab, et me läheme 
vastuollu oma elukogemusega. Mulle meeldib väga, mida Levy-Bruhl 
selle kohta kirjutas: „Meie idee ajast näib olevat inimmeele loomulik 
omadus. Kuid see on eksitus. Primitiivse mentaliteedi puhul 
niisugust ideed praktiliselt ei eksisteeri.”

toetaks seda kauem....

DJ: Mida sa arvad, kuhu kogu see energia – näib veider nimetada 
võõrandumist energiaks – on suundumas?

JZ: Et kas see kuhjub? Ma ei tea. Ma tean kindlalt, et me pole need 
õnnelikud mõistuseta tarbijad, keda meid arvatakse olevat. Ja isegi 
siis, kui me usume, et oleme, teavad meie kehad paremini. Ma 
kirjutasin hiljuti lühikese retsensiooni Elaine Showalteri  uuele 
raamatule “Hystories: Hysterical Epidemics and Modern Culture”. 
Selles räägib ta ilmingutest, mida ta nimetab 1990. aastate kuueks 
erinevaks hüsteeriaks: Kroonilise Väsimuse Sündroom, Lahesõja 
Sündroom, taastatud mälu, satanistlikud kultused ja nii edasi. 
Mõned inimesed on väga haavunud, sest see kõlab nõnda, nagu 
ütleks ta, et see kõik on sinu peas.

DJ: Isegi tema pealkirja valik on väga ilmekas. Freud valis sõna 
hüsteeria, et kirjeldada oma patsientide jutustusi lapsepõlves aset 
leidnud seksuaalsest ärakasutamisest oma enda isade käte ja 
genitaalide poolt. Alguses ta uskus neid lugusid ja hakkas paljastama 
tohutut intsesti epideemiat, epideemiat, mis jätkub vaibumatult kuni 
tänase päevani. Aga kui ta hakkas neid leide avalikustama, siis võeti 
neid nii halvasti vastu, et ta otsustas kiiresti tagasi tõmbuda ning 
arendas välja terve filosoofia selle oma tõendusmaterjali maha 
salgamise ümber. Et võimaldada endal neid jutustusi mitte uskuda, 
nimetas ta naisi hüsteerilisteks.

JZ: Ma kuulan, mida sa räägid, ja see on väga hea mõte. Mina 
vaatan seda siiski pisut erinevas suunas. Mulle paistab, ja ma pean 
ütlema, et raamat on väga arenemata, et tema raamatu mõte on see, 
et me oleme kõik nii armetud ja nii sügavalt eitamises kinni, et need 
kriisid tekivad jätkuvalt, kas nendel siis on füüsiline algupära või 
mitte: niipea kui üks “hüsteeria” möödub, kerkib esile teine. Ja sa ei 
leia kunagi mingit tervenemist. Võiks öelda, et Lahesõja Sündroomi 
puhul päästab see valitsuse raskustest, vihjates, et valitsus ei 
mürgitanud ega kiiritanud Ameerika sõdureid. Kuid minu meelest 



DJ: Mis tähendab....

JZ: Kõige lihtsamalt öeldes seda, et nad elavad olevikus, nagu me 
kõik teeme, kui meil on tore olla. Öeldakse, et Aafrika lõunaosas 
elavad mbutid usuvad, et “kui oleviku vajadused korralikult 
rahuldada, siis hoolitsevad minevik ja tulevik enda eest ise”.

DJ: Milline kontseptsioon!

JZ: Põhja-Ameerika pawneede hulgas on öeldud, et elul on küll 
rütm, aga mitte edasiliikumine. Primitiivsed rahvad ei tunne 
üldjuhul huvi sünnipäevade ega oma eluea mõõtmise vastu. Mis 
puudutab tulevikku, siis on neil vähe soovi kontrollida seda, mida 
pole veel olemas, just nii, nagu neil on vähe soovi kontrollida 
loodust. See hetkest-hetke kaasa liikumine looduse hoovamise ja 
voolamisega ei takista neli muidugi olemast teadlikud aastaaegadest, 
kuid see ei moodusta mingil moel võõrandunud ajateadvust, mis 
rööviks neilt oleviku. Seda, millest ma räägin, on meie meeltel 
tõeliselt raske tabada, kuna aja mõiste on nii põhjalikult sisendatud, 
et mõnikord on raske ette kujutada, et seda ei eksisteeri.

DJ: Niisiis ei räägi sa mitte ainult sekundite mõõtmisest....

JZ: Ma räägin sellest, et aega ei eksisteeri. Aeg kui jätkuv “niit”, mis 
rullub lahti lõputus edasiliikumises ja ühendab kõik sündmused, 
samal ajal neist sõltumatuks jäädes. Seda pole olemas. On olemas 
järjekord. On olemas rütm. Aga mitte aeg. Osalt on see seotud 
masstootmise ja tööjaotusega. Tik, tik, tik – nagu sa ütlesid. Identsed 
sekundid. Identsed inimesed. Identsed tööülesanded, mida lõputult 
korratakse. Hüva, kaks juhtumit pole kunagi identsed ning kui sa 
elad sisemiste ja välimiste kogemuste voolus, mis toob pidevalt kaasa 
uute sündmuste kobaraid, siis on iga hetk kvantitatiivselt ja 
kvalitatiivselt teistsugune kui eelmine hetk. Aja mõiste lihtsalt kaob.

DJ: Ma olen ikkagi segaduses.

riigipead või kõrgema tasandi ametnikud olid tapetud just eelnevatel 
aastatel. Järgmiseks oli kõikjal üle Euroopa atentaadiuudisele 
vahetult järgnenud reaktsiooniks ükskõiksus. Inimesed pöörasid 
sellele vähe tähelepanu ja aktsiaturg ei reageerinud tegelikult üldse.
    Samuti on meile räägitud, et sõda tuli sellepärast, et olid keerukad 
lepingute jadad, mis tagasid selle, et iga kohalik konflikt kiiresti laiali 
leviks. See on nonsenss. Pärast atentaati esitas Austria-Ungari 
Serbiale ultimaatumi. Kuid Serbia kapituleerus! Sõjaks ei olnud 
mingit põhjust! Austria-Ungari vajas siiski sõda ja seejuures suurt, 
nii et sõda kuulutati ikkagi. Ja miks pidi Venemaa kaitsma juba 
kapituleerunud Serbiat? Kuna ka Venemaa vajas sõda, et lükata 
edasi omaenda lähenevat kollapsit.
    Ma usun, et sõja tõeliseks põhjuseks oli tohutu rahulolematus üle 
terve Euroopa. Aastatel 1913 ja 1914 olid olnud tohutud streigid 
kõikjal üle Venemaa. Austria-Ungari oli kodusõja äärel. 
Revolutsioonilised liikumised ja radikaalsed ametiühingud olid 
tõusmas Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Prantsusmaal, 
Itaalias, Inglismaal. Isegi George V tunnistas seda, kui ta 1914. aasta 
suvel, vahetult enne sõda ütles: “Kodusõja-hüüded on minu rahva 
kõige vastutustundlikumate ning kainelt-mõtlevamate liikmete 
huulil.” Asjad pidid plahvatama.
    Aga kuidas oleksid asjad plahvatanud ja kellele oleks see plahvatus 
olnud suunatud? Milline oleks parem viis lootuse hävitamiseks kui 
pikk ja mõttetu sõda? Ja see töötas. Enamik ametiühinguid ja 
vasakparteisid toetas sõda ning need, kes seda ei teinud – näiteks 
Wobblie’d siin USA-s – lihtsalt hävitati riigi poolt. Pärast sõda 
polnud enam paljudel inimestel südikust revolutsiooni poole püüda 
ning need, kes seda tegid, nagu Mussolini või bolševikud, ei olnud 
tõelised revolutsionäärid ühiskondliku korra ümber pööramise 
tähenduses, vaid hoopis opurtunistid, kes pöörasid võimuvaakumi 
omaenda kasuks.

DJ: Kas see paralleel paneb sind mõtlema sellele, et tuleb veel üks 
suur sõda?

JZ: Muidugi, aga see saab kesta ainult 24 tundi, kuna inimesed ei 



JZ: Sa võiksid proovida niimoodi: kui sündmused on alati uudsed, 
siis poleks mitte ainult rutiin võimatu, vaid ka aja mõiste oleks 
mõttetu.

DJ: Ning vastupidine oleks samuti tõsi?

JZ: Täpselt nii. Ainult aega kehtestades saame me hakata 
kehtestama rutiini. Freud mõistis seda väga selgelt. Ta märkis 
korduvalt, et selleks, et tsivilisatsioon – koos selle tuumaks oleva 
võõrandumisega – saaks tekkida, tuli kõigepealt murda algse ajatuse 
ja mittetootliku rahulolu mentaliteet.
    Ma usun, et see juhtus kahes etapis. Esiteks suurendas 
põllumajanduse tekkimine aja tähtsust ning konkretiseeris eriti just 
tsüklilist aega koos selle intensiivsete tööperioodidega, mil vilja 
külvati ja lõigati, kusjuures saagi ülejääk hakkas ühtlasi minema 
nende hüvanguks, kes tegelesid kalendritega: ehk siis preestritele. 
Nõnda oli see nii babüloonlaste kui ka maiade juures. Läänes aga 
tegi arusaam tsüklilisest ajast, milles tänu seotusele päevade ja 
aastaaegade rütmidega oli säilinud veel vähemalt austus looduse 
vastu, ruumi lineaarsele ajale. See algas koos tsivilisatsiooni 
tärkamisega ning pääses tõeliselt mõjule umbes kristliku 
ajaarvamise alguse paiku. Ja kui sul on juba lineaarne aeg, siis 
muidugi on sul ka ajalugu, seejärel progress ja siis tuleviku 
kummardamine, mis ohverdab mingi tuleviku altarile liigid, keeled, 
kultuurid ning nüüd üsna tõenäoliselt kogu loodusmaailma. Kunagi 
oli see vähemalt utopistliku tuleviku altar, kuid nüüd pole meil isegi 
seda enam võimalik uskuda. Sama juhtub meie isiklikes eludes, kui 
me loobume elamast hetkes ja vahetame selle lootuse vastu, et meil 
avaneb võimalus elada hetkes mingil ajal tulevikus, võib-olla pärast 
seda, kui me pensionile jääme, või ehk koguni siis, kui me sureme ja 
taevasse läheme. See naiivne taeva rõhutamine tuleb samuti sellest, 
et lineaarses ajas elamine on ebameeldiv.

DJ: Mulle paistab, et lineaarne aeg mitte ainult et viib elupaikade 
allakäiguni, vaid ka tuleneb sellest. Kui kõik on mõistlikult 
tasakaalus, siis elad sa jätkuvalt tsüklilise aja järgi, või nagu sa 

reaalsusega seotud. Kui see revolutsiooniline energia nüüd tagasi 
tuleb, siis saab see olema tunduvalt totaalsem.

DJ: Ma õpetasin ennemalt Ida-Washingtoni Ülikoolis ja mul oli 
tavaks oma tudengitelt küsida, kas me elame demokraatias. Nad ei 
vaevunud vastama, vaid lihtsalt naersid. Samuti küsisin ma, kas 
valitsus hoolib rohkem korporatsioonide või inimeste õigustest. 
Sama reageering. See täitis mind lootusega.

JZ: Ma nägin seda tegelikult esimest korda siis, kui ma 1981. aastal 
Californiast tagasi Oregoni kolisin. See oli päeval, mil Reaganit 
tulistati. Oli tohutu kontrast võrreldes Kennedy tapmisega. 1963. 
aastal inimesed nutsid ja kurvastasid. See oli trauma. Kuid 1981. 
aastal polnud asi nõnda. Mind toodi autoga Eugenesse ning sealt 
pidin ma bussiga oma vanematekoju sõitma. Kui ma bussijaama 
astusin, oli seal salk inimesi kobaras väikese kaasaskantava 
televiisori ümber. Sealt tuli reportaaž atentaadikatsest. Nad ei 
teadnud veel, kas Reagan on surnud. Linnas oli olnud mingisugune 
üritus ja bussi ootavad inimesed olid peamiselt tudengid Oregoni 
Riiklikust Ülikoolist, mis on konservatiivne kool, nagu minu teada ka 
Ida-Washingtoni Ülikool. Igal juhul kõik naersid ja itsitasid ja 
flirtisid omavahel. Nad olid salvavad. Ma lihtsalt kuulasin kogu aeg 
ja märkasin tõesti totaalset usu puudumist valitsusse. Nii et kui asjad 
sel korral plahvatavad, siis plahvatavad nad tõsiselt.

DJ: Raamatus “Elements of Refusal” süvened sa väga üksikasjalikult 
sellesse, kuidas 20. sajandi alguses oli õhus tohutul hulgal 
revolutsioonilist energiat ning et Esimene Maailmasõda oli mitmeski 
mõttes selge püüe seda energiat riikide poolt sponsoreeritud 
vägivaldsetes tapatalgutes hävitada.

JZ: Sõda nõuab muidugi alati head ettekäänet, eriti siis, kui riigi 
tegelikud vaenlased on, selgemalt kui harilikult, tema enda 
kodanikud. Ertshertsog Ferdinandi tapmine sobis hästi hääbuva 
režiimi vajadustega. Aga see ei olnud mingil juhul sõja põhjus. 
Esiteks ei olnud atentaat midagi ebatüüpilist. Mitmed Euroopa 



märkisid, üldse mitte aja järgi, kuid niipea, kui sa hakkad 
halvendama oma elupaika, nii et aset leiavad tajutavad muutused, 
oled sa sisenenud ajaloolisse aega. Kui ma noor olin, oli palju 
konnasid. Nüüd on neid vähem. Oli palju laululinde. Nüüd on neid 
vähem. See on lineaarne aeg. Ma saan loendada aastate möödumist 
loendades lageraie platse. Ajalooline aeg lakkab alles siis, kui 
lakkavad olemast meie tsivilisatsiooni viimased jäänukid, kui 
viimaste pilvelõhkujate viimased terastalad tolmuks roostetavad, kui 
praegune väljasuremiste puhang vaibub ning kui need, kes alles on 
jäänud, võivad siseneda rütmi, rahusse.

JZ: Jah. Ning siis, koos kella tulekuga, transformeerus lineaarne aeg 
mehhaaniliseks ajaks. Kogu ühendus loodusega ja olevikuga oli 
kadunud, allutatud masinavärgi ja tootmise türanniale. Kirikul oli 
selles ettevõtmises keskne koht. Benediktiinlased, kes Keskajal, oma 
kõrghetkel, valitsesid 40 000 kloostrit, aitasid allutada inimkonna 
püüdlused masinavärgi regulaarsele, kollektiivsele taktile ja rütmile, 
sundides inimesi töötama “kella järgi”.
    Neljateistkümnendal sajandil ilmusid esimesed avalikud kellad 
ning ühtlasi jagati tunnid minutiteks ja minutid sekunditeks. 
Ajaühikus tehtav töö oli nüüd sama täielikult asendatav nagu 
standardiseeritud detailid ja tööprotsessid, mis on kapitalismi jaoks 
hädavajalikud.
    Iga samm sellel ajale alistamise teel oli kohanud vastupanu. 
Näiteks hakkasid 1830. aasta Prantsuse Juulirevolutsiooni esimeste 
lahingute ajal inimesed üle kogu Pariisi avalike kellade pihta 
tulistama. 1960. aastatel loobusid paljud inimesed, kaasa arvatud 
mina, käekellade kandmisest.

DJ: Kui ma olin kahekümnendates eluaastates, siis palusin ma 
mõnda aega minu juurde koju külla tulevatel inimestel käekellad ära 
võtta.

JZ: Isegi tänapäeval tuleb murda laste vastupanu ajale. See oli üks 
peamisi põhjuseid, miks siin maal suruti suurest avalikust 
vastuseisust hoolimata rahvale peale kohustusliku koolihariduse 

seetõttu, et ma olin õigel ajal õiges kohas. Ma olen nõus inimestega, 
kes ütlevad, et kuuekümnendad isegi mitte ei kriimustanud 
pealispinda, aga tuleb tunnistada, et midagi toimus. Ja oli võimalik 
saada vähemalt põgus pilt, tundmus lootusest, et kui asjad edasi 
liiguvad, siis on meil šanss leida teistsugune tee.
    Me ei leidnud seda, kuid ma kannan endaga ikka veel kaasas seda 
võimalust ja see soojendab mind, isegi kui kolmkümmend aastat 
hiljem on asjad hangunud ja väga halvasti. Mõnikord olen ma 
hämmastunud, et nooremad inimesed suudavad midagi teha või et 
neil on mingit lootust, kuna ma olen kindel, et nad pole näinud 
kordagi, et mõnele väljakutsele oleks õnnestunud edukalt vastata, 
kasvõi osaliselt.

DJ: Kindlasti ei tule ühtegi sellist keskkonnaliikumisest.

JZ: Mul on see imeväärne võimendus minu elus ja psüühes, mida 
noorematel inimestel ei ole. Ja mulle avaldab tohutult muljet see 
võime loota, mida ma nooremate puhul näen.

DJ: Mõned ütlevad, et 1960. aastad olid viimane suur purse, 
viimane puhang ning alates sellest on olnud allakäik.

JZ: Mõnikord mõtlen ma sellest samamoodi, et see oli nagu Suur 
Pauk ja pärast seda on kõik jahtunud. Või et see oli nagu 
maavärisemine, millele järgnesid järeltõuked. Ma olin San 
Franciscos aastatel 1976 ja 1977, pungiplahvatuse ajal, ning see oli 
väga erutav, kuid polnud mingit tundmust, et see võiks käivitada uue 
muutustesarja. Me lootsime seda, aga ei arvanud, et see nõnda läheb. 
Kuid ma arvan, et me jõuame millegi suureni, millegi palju 
suuremani kui 1960. aastad. Mitte ainult sellepärast, et me peame 
seda tegema, kui tahame ellu jääda, vaid ka sellepärast, et tol ajal 
olid meil tohutult suured illusioonid. Enamik meie idealismist oli 
valesti suunatud ja me uskusime, et märkimisväärse muutuse 
mõjulepääsuks pole eriti palju vaja. Meil oli kindlasti põhjendamatu 
usk institutsioonidesse ja me ei mõelnud asju piisavalt põhjalikult 
läbi. Me ei olnud piisavalt hästi ette valmistatud, piisavalt tugevasti 



süsteem. Kool õpetab sind olema kindlal ajal kindlas kohas ning 
valmistab sind ette eluks vabrikus. See kalibreerib sind süsteemile 
vastavaks. Raoul Vaneigemil on sellel kohta suurepärane tsitaat: 
“Lapse päevad pagevad täiskasvanute aja eest; nende aeg on punnis 
subjektiivsusest, vaimustusest, unistustest, mida jälitab tegelikkus. 
Seal väljas aga valvavad kasvatajad, oodates, kell käes, kuni laps 
ühineb ja sobitub tundide tsükliga.”
    Aeg pole oluline mitte ainult sotsioloogiliselt ja ökoloogiliselt, vaid 
ka isiklikult. Kui ma saan tuua veel ühe tsitaadi, siis oleks see 
Wittgensteinilt: “Õnnelik on ainult inimene, kes elab mitte ajas, vaid 
olevikus.”

DJ: Sa mainisid, et numbrid võõrandavad....

JZ: Loendatakse objekte, mitte subjekte. Kui suure pere liikmed 
lõunalauda istuvad, siis teavad nad otsekohe, ilma loendamata, kas 
keegi on puudu. Loendamine muutub hädavajalikuks ainult siis, kui 
on tegemist homogeniseeritud asjadega.
    Mitte kõik rahvad ei kasuta numbrisüsteeme. Näiteks yanomamid 
ei loenda rohkem kui kaheni. On selge, et nad ei ole rumalad. Aga 
just niisama selge on ka see, et neil on teistsugune suhe 
loodusmaailmaga.
    Esimest numbrisüsteemi kasutati peaaegu kahtlusteta selleks, et 
mõõta ja kontrollida kodustatud lambaid või muid kariloomi, kui 
metsikult elavad loomad muutusid toodanguks, mida koristada. 
Järgmisena näeme me matemaatika kasutamist Sumeris umbes 
5000 aastat tagasi, et hõlbustada äri tegemist. Hiljem arendas 
Eukleides välja oma geomeetria – mis sõna-sõnalt tähendab “maa 
mõõtmine” – otseselt selleks, et mõõta põldusid omandi 
fikseerimiseks, maksustamiseks ning orjade tööhulga määramiseks. 
Tänapäeval ajab sama imperatiiv edasi teadust, ainult et nüüd on 
selleks terve universum, mida me üritame mõõta ja orjastada. Veel 
kord, see ei ole mingi segane anarhistlik teooria. Paljude poolt 
kaasaegse teaduse isaks peetav Descartes ise kuulutas, et teaduse 
eesmärgiks on “teha meid looduse isandateks ja omanikeks”. Ühtlasi 
kuulutas ta, et universum on hiiglaslik kellavärk, sidudes sellega 

loogikat, mitte lihtsalt teada tahtmist, mitte soovi õppida, et saada 
paremaks inimeseks. Meie “uudishimu”, kui seda vaadelda 
tervikuna, viib meid lisanduva domineerimise suunas.

DJ: Me võime püüda teha paremaid hiirelõkse – leiutada 
efektiivsemaid viise väikeste näriliste tapmiseks – aga ma ei näe, et 
me töötaksime tõeliselt tugevalt selles suunas, et peatada 
vägistamised, laste ära kasutamine või globaalne soojenemine. On 
kummaline, milliste asjade puhul me seda paljukiidetud uudishimu 
rakendame. Samuti mõtlen ma sõprade peale. Ma tahan nende kohta 
rohkem teada saada, nii et me võiksime olla paremad sõbrad, mitte 
et ma saaksin neid efektiivsemalt ära kasutada. See käib nii inimeste 
kui teiste olendite kohta.

JZ: Loodame, et see värk variseb kokku.

DJ: Kui rääkida kollapsist, siis kuidas sa näed tulevikku kujunemas?

JZ: Ma rääkisin peale lõunat sellest ühe sõbraga ja ta põhjendas, 
miks ei saa olema head tulemust ega isegi väljavaadet heaks 
tulemuseks. Ma ei saa öelda, et tal polnud õigus, aga nagu ma juba 
mainisin, olen ma mõneti veendunud, et ilmne vaesumine kõikidel 
tasanditel ergutab inimesi süsteemi kahtluse alla seadma ning 
koondama oma tahet, et sellele vastu astuda. Võib-olla viibime me 
hetkel koidule eelnevas pimeduses. Ma mäletan, kui Marcuse 
kirjutas raamatu “One Dimensional Man”. See ilmus umbes 1964. 
aastal ning ta ütles, et kaasaegses konsumeristlikus ühiskonnas on 
inimesed niivõrd manipuleeritud, et tegelikult ei saa olla mingit 
lootust muutusele. Ja siis muutusid asjad mõne aasta jooksul kaunis 
huvitavaks, inimesed ärkasid üles viiekümnendatest, et luua 
kuuekümnendate liikumised. Ma usun, et kui ta oleks kirjutanud 
selle raamatu pisut hiljem, siis oleks see olnud tunduvalt positiivsem.
    Võib-olla aitasid 1960. aastad minu enda optimismi kujundada. 
Ma olin peaaegu ideaalses eas. Ma olin Stanfordis kolledžis ning 
asusin siis elama Haight Ashburysse ja Berkeley oli teisel pool Lahte. 
Ma sattusin mõnedesse huvitavatesse olukordadesse lihtsalt 



kenasti kokku need kaks domineerimise vormi – numbrid ja aja.

DJ: Ma olen lugenud, et natside surmalaagrites olid sageli 
täitmiseks kvoodid, mis nägid ette, kui palju inimesi nad pidid iga 
päev tapma. Tänasel päeval on Riigimetsade Ametil raiekvoodid, 
mille põhjal nad peavad “tootma” teatud arvu ruutjalgu tollist 
lauamaterjali. Minu jaoks on olnud kaua aega selge, et lihtsam on 
tappa numbrit kui indiviidi, ükskõik, kas me räägime siis 
untermencsh’e täis kaubavagunitest, tollise lauamaterjali miljonitest 
ruutjalgadest või kalatonnidest. Kuhu see kõik meid viib?

JZ: Hääbuvasse maailma. Võõrandunud maailma.

DJ: Võõrandunud?

JZ: Marx defineeris võõrandumist kui eraldatust 
tootmisvahenditest. Selle asemel, et toota asju kasutamiseks, kasutab 
süsteem hoopis meid ära. Ma viiksin selle sammu võrra kaugemale ja 
ütleksin, et minu jaoks tähendab see võõrutatust oma enda 
kogemustest, eemaldatust loomulikust olemise laadist. Kui maailm 
muutub üha tehnitseeritumaks ja tehislikumaks ning kui looduslik 
maailm tühjendatakse, siis tekib endastmõistetavalt tundmus, et 
ollakse võõrandunud ning et on kadunud side loodusega.
    Kui viidata taas kord kodustamise-eelsele olukorrale, siis minu 
arvates olid inimesed kunagi kontaktis iseendaga kui organismiga 
niisugusel viisil, millest me ei suuda isegi aru saada. Näiteks 
aistingute tasandil on olemas usaldusväärsed kirjeldused sellest, 
kuidas sanid kuulevad ühemootorilist lennukit seitsmekümne miili 
kauguselt ning näevad Jupiteri nelja kuud palja silmaga. Ning see 
ühendus laienes loomulikult ka neile, kes sanisid ümbritsesid: 
Laurens Van der Post tõdes, et sanid paistavad teadvat, mis tunne on 
tegelikult olla elevant, lõvi, antiloop ja nii edasi. Lisaks oli see 
ühendus vastastikune. On suur hulk, vahest ehk isegi sadu varajaste 
Euroopa maadeuurijate ülestähendusi, milles kirjeldatakse 
juhtumeid, kus metsloomad ei näidanud üles mingit hirmu inimeste 
ees.

DJ: Ma lugesin lugusid, milline on mõnede inimeste elu – näiteks 
kaevuritel, kes on maa all koidust loojanguni, päev päeva järel – ja 
ma imestan, kuidas nad ellu jäävad. Nii palju kui me teame, antakse 
meile ainult üks elu ja mis pagana pärast veeta seda kaelamurdvat 
tööd tehes?

JZ: Või pannes teisi oma kaela murdma. Mul oli tehnologilise 
ühiskonna teemaline diskussioon paari sõbraga ning üks neist ütles: 
“Hüva, meil peavad olema telefonid. Me ei saa ilma nendeta 
hakkama.” Ja teine sõber ütles talle, “Kas sina lähed alla 
kaevandusse? Kas sina hakkad seda tegema?” Sest kogu meie elustiil 
on rajatud sellele, et keegi peab terve oma elu orjama, või 
õigupoolest peavad orjama miljonid ja miljonid.
    Mina ei läheks sinna alla, kui mulle just püssitoru kuklasse ei 
panda. Ja muidugi on mõnedel inimestel püssitorud kuklas, kuna 
neil ei ole nii palju paindlikke võimalusi ellu jäämiseks kui näiteks 
sul või mul seni veel on. Aga need meist, kellel ei ole püssitoru 
kuklas, peavad olema teadlikud nendest tehingutest, mida me teeme, 
et elada nõnda nagu me elame.

DJ: Räägime veel tehnoloogiast. Kas tehnoloogiat ei aja edasi mitte 
uudishimu?

JZ: Sa kuuled, kuidas inimesed ütlevad kogu aeg nõnda: “Sa ei saa 
džinni pudelisse tagasi ajada”; “Eks palu inimestel see unustada”. 
Sedasorti kraam. Kuid see on lihtsalt veel üks katse hullust 
loomulikuks kuulutada. Ja see on versioon sellest samast vanast 
rassistlikust intelligentsuse argumendist. Kuna hopid ei leiutanud 
ekskavaatoreid, siis ei saa nad järelikult olla uudishimulikud. 
Muidugi on inimesed juba loomu poolest uudishimulikud. Aga mille 
suhtes? Kas sul või mul on himu luua neutronpommi? Muidugi 
mitte. See on hullumeelne. Esiteks, miks peaks inimesed tahtma 
seda teha? Nad ei taha. Kuid fakt, et ma ei taha luua neutronpommi, 
ei tähenda seda, et ma pole uudishimulik. Uudishimu ei ole vaba 
väärtushinnangutest. Teatud tüüpi uudishimu tärkab teatud tüüpi 
hoiakutest ning meie enda “uudishimu” järgib võõrandumise 



DJ: Just eelmisel aastal sattus mulle kätte aruanne, mille oli 
kirjutanud kaheksateistkümenda sajandi maadeuurija Samuel 
Hearne, esimene valge, kes uuris Canada põhjaosa. Ta kirjeldas, 
kuidas indiaani lapsed hundikutsikatega mängisid. Lapsed värvisid 
kutsikate näod kinaveri või punase ookriga kokku ning kui olid 
mängimise lõpetanud, siis viisid nad tagasi urgu, ilma et oleks neile 
viga teinud. Ei kutsikatel ega kutsikate vanematel ei paistnud midagi 
selle vastu olevat.

JZ: Nüüd kõmmutame me neid maha lennukitelt. Säh sulle 
progressi.

DJ: Laiemalt võttes, mida on tähendanud progress praktikas?

JZ: Progress on tähendanud seda, et meid ähvardab üha enam 
inimese täielik dehumaniseerumine ja katastroofiline ökoloogiline 
kollaps. Ma arvan, et progressi uskuvaid inimesi on praegu vähem 
kui kunagi varem, kuid tõenäoliselt on siiski veel palju neid, kes 
peavad seda vältimatuks. Muidugi on meid igati õpetatud seda 
aktsepteerima ning samuti oleme me selle pantvangid. Idee on nüüd 
selles, et hoida kõiki üha suuremas sõltuvuses tehnoloogiast. Inimese 
tervise seisukohalt tähendab see järjest süvenevat sõltuvust 
tehnoloogiatest ning samas eeldatakse, et me unustame asjaolu, et 
just tehnoloogiad on need probleemid kõigepealt tekitanud. See ei 
puuduta ainult kemikaalidest põhjustatud pahaloomulisi kasvajaid. 
Peaaegu kõik haigused tulenevad tsivilisatsioonist, võõrandumisest 
või elupaikade jõhkrast hävitamisest.

DJ: Mul on Crohn’i tõbi, mida industrialiseerimata maades 
praktiliselt ei esine ning mis hakkab levima alles siis, kui need riigid 
industrialiseeruvad. Industriaalne tsivilisatsioon sõna otseses mõttes 
sööb ära mu soolikaid.

JZ: Ma arvan, et inimesed hakkavad tegelikult mõistma, kui õõnes 
on progressi müüt olnud. Võib-olla on see liiga optimistlik. Kuid 
viljad on liiga kibedad, et neist saaks mööda vaadata. Tegelikult ei 

asumist oleks kõige esimeseks asjaks, kõige olulisema tähtsusega 
ajaks lihtsalt vaadata sellele näkku kui küsimusele, esitada see kui 
küsimus, rääkida sellest kui küsimusest. Vastasel juhul on mõttetu 
rääkida taktikatest.
    Liikumises Earth First! on hetkel käimas debatt küsimuses 
vägivald versus vägivallatus. Kuid minu arvates ei saa Earth First! 
asjale pihta. Ma mõtlen, et inimesed hakkavad nii väga muretsema 
taktika pärast, kuna nad pole näkku vaadanud palju 
fundamentaalsematele küsimustele: mida me tegelikult teha 
püüame? Milline on üldpilt? Milline on meie arusaam asjadest? Mis 
on meie töö mõte? Taktika tuleneb suures osas orgaaniliselt meie 
lähtepositsioonist. Aga kui sa ei taha rääkida sellest, kus sa oled, siis 
sinu jutt taktikast on mõttetu?
    Koht, kust alustada, on esitada selliseid küsimusi, nagu: kuidas me 
võiksime saavutada radikaalse murrangu? Kas see, mida me teeme, 
aitab kaasa radikaalsele murrangule? Kas me ikka tahame 
radikaalset murrangut? Kas me tahame, et oleks veidi rohkem 
liberaale, kes raiuksid maha vähem puid? Kas see on kõik, mida me 
tahame?

DJ: Ma kirjutasin just liikumise Earth First! ajakirjale artikli, mis 
tegeles selle sama küsimusega: millal on vägivald asjakohane? Ma 
usun samuti, et see pole kõige olulisem küsimus. Küsimus, mille ma 
esitaksin, kõlaks nii: kui sügavalt tunneme me hävingut oma 
kehades? Mul on seina peal ajalehe väljalõige pealkirjaga “Emakaru 
ründab ronge.” Ma hoian seda alles, kuna mul on küsimus, kas me 
oleme võimelised tajuma olukorda piisavalt sügavalt oma kehades – 
nagu emagrisli, kes ründab rongi, mis tappis ta pojad – et teada 
täpselt, mida teha. Karu ei alustanud teoreerilisi diskussioone, mis 
on õige ja mis vale; tema reageering oli kehastunud.

JZ: Ja sama käib inimeste kohta, kes vihkavad oma tööd. Kui nad 
lihtsalt siseneksid uuesti oma kehadesse, siis nad teaksid, mida neil 
tuleb teha.



räägi süsteem enam progressist kuigi palju.

DJ: Millist uut sõna siis selle asemel kasutatakse?

JZ: Inerts. Nii ongi. Aja läbi sellega mis on või sind litsutakse laiaks. 
Praegu ei kuule sa enam kuigi palju Ameerika Unelmast või imelisest 
uuest homsest. Nüüd on tegemist ülemaailmse võidujooksuga 
allakäiguteel, samas kui transnatsionaalsed korporatsioonid 
võistlevad selles, milline neist suudab rohkem töölisi ekspluateerida, 
rohkem keskkonda kahjustada. See võistlemise värk töötab ka 
isiklikul tasandil. Kui sa ei õpi piisavalt arvutiasjandust, siis ei saa sa 
tööd. See on progress.

DJ: Kuhu see meid viib?

JZ: Ma olen optimistlik, kuna iialgi varem pole kogu meie elustiil 
oma olemust nii põhjalikult paljastanud.

DJ: Kui me seda näinud oleme, siis mida teha?

JZ: Esimene asi on see kahtluse alla seada, tagada, et ühiskondlik 
arutelu vähemalt osaliselt – kui mitte tervikuna – tegeleks nende elu 
ja surma teemadega, vältimise ja eitamise asemel, mis iseloomustab 
nii paljut sellest, mis arutluse alla pääseb. Ja ma arvan taas kord, et 
see eitamine ei saa enam kuigi kaua kesta, kuna on nii terav vastuolu 
tegelikkuse ja selle vahel, mida tegelikkuse kohta räägitakse. Ma 
ütleksin, et eriti just siin maal. Võib-olla, ja see on košmaari 
stsenaarium, saab see vastuolu jätkuda igavesti. Unabomberi 
Manifest tõdeb niisugust võimalust: inimesed võivad olla lihtsalt nii 
mõjutatud, et nad isegi ei märka, et pole enam olemas mingit 
loodusmaailma, pole vabadust, pole rahulolu, pole mitte midagi. Sa 
võtad lihtsalt iga päev oma Prozac’i, longid edasi pahura ja 
neurootilisena ning kujutad ette, et see ongi kõik, mis olemas on.
    Aga viisiks, kuidas sellest läbi murda, viisiks, kuidas murda valede 
monopol, ongi lihtsalt valede monopoli murdmine ning tuua esile 
too vana imperaatoril-ei-olegi-riideid lugu kogu selle tõelisuses, kogu 

täielikkuses, näidata, kui kohutav see tegelikult on ja mis on kaalul. 
Kõrvutada kontrastiks seda, mis on võimalik – mis on olnud ja mis 
võiks taas ühel päeval olla – ning seda, kui armetu on olevik ja mida 
lähim tulevik kaasa toob.
    On selge, et kui me ei murra valede monopoli, siis juba mõne 
aastakümne pärast pole enam palju järele jäänud, mille eest 
võidelda. Arvestades eriti just kiirenevat keskkonna hävimist ja 
isiklikku dehumaniseerumist.
    Niisiis on kahtlemata otsustava tähtsusega, et dialoog hõlmaks 
neid seni kõrvale jäetud teemasid sellest, kui halvasti asjad tegelikult 
on. Me peame ümber defineerima selle, milline on aktsepteeritav 
arutelu siin ühikonnas. Taas kord Unabomberile viidates võiks öelda, 
et ta otsustas, et peab tapma inimesi selle alla surutud vaatenurga 
esile toomiseks. Ja ta sundis neid seda avaldama. Asi pole siin selles, 
kas tema tegevus oli õigustatud või mitte, vaid pelgalt selles, et 
näidata, milline on eitamise tase. Seda eitamist ei saa muuta väikeste 
reformidega ja planeeti ei saa päästa taaskasutusega. Niimoodi 
mõelda oleks lihtsalt rumal. Või õigupoolest mitte rumal, vaid 
kuritegelik. Me peame toimuvale näkku vaatama. Kui me oleme kord 
tegelikkusele näkku vaadanud, siis saame me üheskoos välja mõelda, 
kuidas seda muuta, kuidas seda täielikult ümber kujundada.
    Sa küsisid, “Mis on progress?” Vaatame seda lähemalt.
    Me peame rääkima võõrandumisest. See on probleem number üks. 
Kaks päeva tagasi lugesin ma lehest, et noored pole kunagi nii palju 
suitsetanud nagu praegu. Kogu maailma suitsetamise vastased 
programmid ei saa jagu võõrandumisest, mis on nii selle kui ka teiste 
sõltuvuste algpõhjuseks. Võtame uimastite vastase sõja. Kõik need 
plakatid ja kirendavad videod ja kogu see pask ei aita põrmugi, kuna 
me ei võta midagi ette tingimustega, mis seda probleemi 
põhjustavad. Nõnda siis oleme me unistustemaal, kus vähemalt 
mõned inimesed arvavad, et kui toota mingit moekat kraami 
suitsetamisest või narkost, siis on võimalik midagi muuta. Aga asi on 
pigem vältimises ja eitamises. Probleem on pigem selles.
    Milline on süsteem, mis tekitab neid pahaloomulisi asju? Räägime 
sellest, ehkki see on keelatud. Ikka veel on keelatud rääkida 
globaalse süsteemi põhiolemusest. Enne spetsiifiliste vastuste juurde 




