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Sensus communis ja kaasaeg

Falsa pro veris?

Akadeemik Jüri Allik  üllatab ajalehes Postimees, artiklis  „Psühholoog: eestlaste ebausu 

tase  on  üks  kõrgemaid  maailmas“ (08.01.2011  19:50),  kirjeldusega,  et  psühholoogia 

instituut  kogus  aastaid   tuhandete  inimeste  isiksusandmeid  ja  seostas  neid 

sünnitähtkujudega.   Nende  põhjal  jõutud  järelduseni,  et  tähtkujulised  isikuomadused 

esinevad inimestes vaid juhul, kui nende olemasolusse usutakse. Ja selle alusel tehakse 

järeldus, et sünniaja efekt on väike või lausa olematu!

Vähe sellest, et Bertram R. Forer’i efekt kui teaduslik nähtus on pehmelt öeldes üleliigne 

teaduslikus  nomenklatuuris  ja  asub  teadushoonet  laiendama  piirjoonele,  mille  põhjal 

traditsiooniline elulaad eraldas lihtsameelsust tervemõistuslikkusest, sarnaneb 20.sajandil 

teadusrahadega  astroloogia  kummutamine  tulnukast  narrkarakteri  Dick  Solomoni 
tungimisega  eeldatava  rivaali  raamatuesitlusele,  käes  inglise  sõnastik,  et  paljastada 

plagiaat  – nimelt korduvat raamatus kõik juba sõnastikus leiduvad sõnad!

Uurimisväärsus?

Kirikuisa Augustinus jutustab Confessiones 7. raamatu VI peatükis loo patriitsist ja orjast, 

kes sündisid ühel ajal hoone erinevatel  korrustel, ning vaatamata sellele, et piisas ühe 

horoskoobi  koostamisest,  läks  rikka  mehe  pojal  nii  nagu  ikka  –   auavaldustes  ja 

naudingutes  -,  kuna  orja  poeg  rügas  nagu  teisedki  sõltlased  elupäevade  lõpuni. 

Augustinus suri juba peaaegu 1600 aastat tagasi ja on kogu selle aja olnud nii katoliikluse 

kui  ka  protestantide  vaimse  hügieeni  vahendiks.  Seega,  ristiusu  seisukohalt  oli  ja  on 

astroloogia  tõepoolest  ebausk.  Teiselt  poolt  ei  ole  vaja  oskust,  veel  vähem  teadust, 

selleks, et õppida inimesi meelitama. Selleks ei pea olema isegi inimeseks sündinud – 

minu kollane kass semmib kõigiga, kellel on talle maitsvaid toite pakkuda.

„Pini om iks ullis lännu!“
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Millist  funktsiooni  kannab  astroloogia  kaasaegses  Lääne  tsivilisatsioonis?  Religiooni 

aseaine, nii pakuks pragmaatikud? Mis säilitab sarnaselt illusiooni kattealusest, varjatust ja 

annab lootust?

Siiski,  mulle  näib,  on  horoskoopidel  ajalehesabades  olulisem,  lausa  antropoloogiline 

funktsioon.  Tuletada  meelde,  et  elatakse  Lääne  tsivilisatsioonis,  kus  kehtib  ideede 

vabaturundus. Ühelt poolt on selline tühikäiguline praktika oluline vabaduse kui inimõiguse 

säilumiseks, teiselt poolt meenutab, et mitte kõik, mis on paberile trükitud ja/või kaante 

vahele köidetud pole lugemisväärne, kasulik ja tõene. Seega ei  ole suurt vastuolu, kui 

esileheküljel  laiutab  enesekindel  rahvamees  ja   tagaküljel,  pärast  surmakuulutusi, 

trükitakse avalikku  narrust  kui  meeldetuletust  omaaegsetele  triumfaatoritele  –  Respice 

post te! Hominem te memento!

Teisi sõnu on ülimalt oluline meenutada, et pole kõigutamatut suveräänset autoriteeti ega 

tõemonopoli – kaaslaste poolt purpurisse mässitu sõnavaht ei pruugi enda tööst elatuva 

maamehe silmis olla enam kui hinnang afektis loomale a la „Pini om iks ullis lännu!“

 

Appendix  

Bertram R. Forer's effect (1948)

You have a great need for other people to like and admire you. You have a tendency to be critical of yourself.  

You have a great deal of unused capacity which you have not turned to your advantage. While you have  

some  personality  weaknesses,  you  are  generally  able  to  compensate  for  them.  Disciplined  and  self-

controlled outside, you tend to be worrisome and insecure inside. At times you have serious doubts as to  

whether you have made the right decision or done the right thing. You prefer a certain amount of change and 

variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and limitations. You pride yourself as an 

independent  thinker  and do not  accept  others’ statements without  satisfactory  proof.  You have found it  

unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times you are extroverted, affable, sociable, while at  

other  times you are  introverted,  wary,  reserved.  Some of  your  aspirations tend to be pretty  unrealistic.  

Security is one of your major goals in life.
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