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Õigustatult on paljude arvates Uku Masing Eesti kultuuriloos mõ-
neti raskesti mõistetav inimvaim. Tema teadusliku tegevuse, loo-
mingu ja isiklike filosoofiliste vaadete kohta ülevaadete koosta-
mise eesmärgil on kirjutatud mitmeid akadeemilisi uurimusi ja
vabas vormis esseid. Siinne kirjatükk erineb varasematest oma üs-
na kitsa fookuse poolest. Lähtudes kõige tänapäevasematest uuri-
mustest kognitiivses neuroteaduses, püstitan hüpoteesi, et Masing
oli autismispektri seisundiga isik, seda nimetatakse teisiti ka As-
pergeri sündroomiks. Lisaks autismispektrile oli tema tajudele ja
mõtlemisele omane sünesteesia ehk meelte ühendamise võime,
mille tulemusel isik nt näeb helisid, kuuleb värve vms.1 Isikud,
kellele on omased nii autismispektri seisund kui sünesteetiline ta-
ju, võivad olla erakordselt andekad mingil ühel või mitmel alal.
Sellist haruldast seisundit nimetatakse savantismiks ja selliste isi-
kute seisundit savant’i sündroomiks (Baron-Cohen jt 2007). Ter-

1Sünesteesiat esineb palju Masingu luules, seda sobib illustreerida
kasvõi üheainsa näitega: “aga lõhn on öise tiigi veena sile, ning ta hai-
gest rahust kerkib liivalaid” (Kuusk 2008: 55).
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min savant tuleb prantsuse keelest, see tähendab “teadja”, era-
kordsete teadmiste ja võimetega isik.

Avalikkusele kõige tuntum autistlik savant pärineb 1988. aas-
tal valminud filmist Vihmamees (Rain Man), milles näitleja Dus-
tin Hoffmanni kehastatud Raymond Babbitti tegelaskuju on küll
välja mõeldud, kuid põhineb reaalsel inimesel nimega Kim
Peek (1951–2009). Kim Peek hakkas lugema juba kaheaastaselt
ja suutis oma elu lõpuks läbi lugeda u 12 000 raamatut ning nende
kõigi sisu ka üsna täpselt meelde jätta. See, kuidas Kim Peek raa-
matuid luges, meenutab rohkem skaneerimist — vasaku silmaga
“luges” ta vasakut, parema silmaga paremat lehekülge samal ajal
ning võis keskmise paksusega raamatu läbi töötada mõne tunniga.
Kim Peekil kujunesid tohutud ja süsteemsed faktiteadmised väga
mitmel alal — geograafia, muusika, kirjandus, ajalugu, sport ja
veel üheksa valdkonda. See, et tema isiku põhjal vändati film ja
see pälvis Oscari preemia, lisas Kim Peekile enesekindlust, elu
lõpupoole demonstreeris ta oma teadmisi ja kalendrilise arvuta-
mise oskust avalikel esinemistel.2

Teine kuulus savant’i sündroomiga isik on Daniel Tammet
(sünd. 1979), kelle erakordsed võimed on matemaatilist laadi.
Tammet on õppinud ka paljusid keeli, sealhulgas eesti keelt, mis
talle vokaalide rohkuse tõttu meeldis, seepärast võttis ta endale
ka eestipärase varjunime. 2004. aasta märtsis demonstreeris ta
oma võimeid Oxfordis, kui ütles peast matemaatilise konstandi
π 22 514 kohta peale koma. Daniel Tammet võiks oma intelli-
gentsuskvoodi ehk IQ järgi kuuluda Mensa klubisse.*

Daniel Tammet, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom,
tuleb igapäevaelus hästi toime ja tal on sünesteesia kõikide arvude
suhtes ühest kümne tuhandeni, mida ta tajub värvide, valguse ja

2Kim Peek tunnistas, et alles pärast filmi Vihmamees suurt menu
julges ta hakata inimestele silma vaatama, et see film muutis ta elu.
Tema kohta vt Treffert 2012: 120–129.

*Mensa, ld ‘laud’. Mensa International on 1946. a asutatud organi-
satsioon, mis hõlmab kõrge IQ-ga isikute klubisid eri maades. Ametlik
kriteerium Mensa klubisse kuulumiseks on 131 punkti saavutamine kõi-
ge levinumat tüüpi IQ-testis. Toim.
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isikute kindlapiiriliste vormidena. Näiteks “number kuus on pisi-
ke ja väga kurb must auk”. Samas on tema mälu inimeste nägude
peale halb nagu paljudel autismispektris isikutel. Võib arvata, et
need ajuosad, mis harilikult tegelevad nägude meeldejätmisega,
on Tammetil hõivatud tema erihuviga — arvude käsitlemisega.
Umbes samamoodi esines Uku Masingul sünesteetilist taju oma
lemmikobjektide, nimelt taimede suhtes, mida ta kirjeldab mit-
mesuguste kujunditena ja vahel ka isikutena. Siinkohal üks näide
paljudest: “Vesi-kirburohi on räpane ja libe nagu noor neiukene,
kes hirmsasti tahab minna mehele ja on lohakas, unustades kõik
muu selle kauni plaani tõttu.” (Masing 1996 (edaspidi MT): 90.)
Seda laadi sünesteetiline võimekus “näha seda, mida pole” liht-
sustab faktide mõistmist, omavahelist seostamist ja meeldejätmist
(Tammet 2010: 57–86).

Daniel Tammet vastab diagnostilistele kriteeriumidele sa-

vant’i sündroomi suhtes, täpsemalt on ta üks umbes viiekümnest
“erakordsest savant’ist”, kes maailmas praegu elavad. Täitmaks
diagnostilist kriteeriumi “erakordne savant” (prodigious savant)
peavad kellegi võimed olema igasuguse mõõdupuu järgi erand-
likud, enamasti on selline isik ka autismispektris (samas: 20–
21). Kui ainult teatavas kitsas valdkonnas hämmastavalt võime-
kas autistlik isik on enamasti puudega ja vajab igapäevases elus
hooldajat, siis “erakordsel savant’il” selgesti tajutav puue sage-
dasti puudub. Säärane seisund on väga haruldane (Treffert 2012:
48–49). Iseseisvalt hästi toime tulevaid eriliste võimetega isikuid
nimetab Iiri psühhiaater Michael Fitzgerald “Aspergeri sündroo-
miga savant’ideks”, kelle näidetena ta analüüsib nt Ludwig van
Beethovenit ja Immanuel Kanti.3

Siinses kirjatükis vaatleme, kas Uku Masing võis olla savant’i
sündroomiga isik, täpsemalt “erakordne savant”. Tema võimed
ja teadmised olid samuti igasuguse standardi suhtes erandlikud.
Selle küsimuse peale mõeldes ei tarvitse silme ees hoida Dustin
Hoffmanni mängitud Vihmamehe kuju, sest sellist tegelast Ma-
sing ilmselt ei meenutanud. Samuti ei kõlba võrdlus Daniel Tam-

3M. Fitzgeraldi (2005: 20–21) kasutatav termin on “Aspergeri sa-
vantism” (Asperger savantism).
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metiga, sest erakordseid peastarvutamise võimeid Uku Masingul
pole täheldatud. Nagu Tammet ise märgib, on savantismi ilmin-
gute juures sageli kõne all olevaid isikuid moonutatud ja müto-
logiseeritud kui üleloomulike võimetega hirmsaid veidrikke. On
unustatud, et nad on tegelikult tavalised inimesed nagu kõik tei-
sedki, kellel on sõbrad, töö, karjäär, inimlikud tunded jne. Tege-
likult on iga savant’i sündroomiga isik teisest sama sündroomiga
isikust väga erinev (Tammet 2010: 18–26). Tammet võrdleb en-
nast Kim Peekiga, kellega ta on kohtunud — nende ühiseks joo-
neks on, et mõlema mõtlemine ja mälu on ülimalt assotsiatiivne.
Tammet kirjutab Kim Peeki kohta:

Kim mäletab oma tohutut faktilise informatsiooni varamut lõimi-
des faktid kokku mentaalsesse raamistikku mitme tuhande assot-
siatsiooni ja omavahelise ühenduse kaudu. Jutuajamine Kimiga
illustreeris kiiresti seda äärmiselt assotsiatiivse mõtlemise laadi
(mis minu kogemuse järgi on tüüpiline, kuidas savant’i mõistus
tegelikult töötab) — sõna või nimi, mis kõlas kuskil lause keskel,
võib äkitselt esile kutsuda lõdvalt seotud teisi sõnu, nimesid või
fakte. Kim võis mõnikord isegi vastata sõnale või faktile, prah-
vatades laulma laulu, mille sõnades võis sisalduda mõni väiksem
viide sellele, mida just äsja mainiti. Võime lõimida uus informat-
sioonikild sellesse tihedasse, rikkalt mitmekesisesse varasemasse
teadmiste varamusse annab Kimile ja teistele savant’idele tähele-
panuväärsed võimed asju meelde tuletada. (Samas: 58–59.)

Seesugune mõtlemise assotsiatiivsus ja hiilgav mälu olid
omased ka Masingule. Uku Masingu juures on teisigi tunnuseid,
mis savantismile viitavad. Autismispektris isikutel on sageda-
ne hüperleksia ehk erakordselt hea lugemisoskus (Baron-Cohen
2008: 83). Sarnaselt Kim Peekiga ei lugenud Masing raamatuid
ridade kaupa, vaid oma õpilase kirjelduse järgi haaras

pilguga terve lehekülje. Oma parimail aastail ta luges päevas üle
tuhande lehekülje. Lugemiskiirusele liitub fenomenaalne meeles-
pidamisvõime: ta fotograafiline mälu võimaldab tal reprodutsee-
rida silmade ette soovitud lehekülje tervenisti veel päevi hiljem.
Ometi, olulisem on ehk see, et tema pääs ei ole tohutu faktide
hulk kuskil omaette lahtreis, vaid käepärast võtta, õigel ajal ole-
mas. (Paul 1989: 1007.)
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Suurepärane pildiline ehk eideetiline mälu on omane paljude-
le autismispektris isikutele (Gillberg 2003: 72).4 Daniel Tammet
selgitab, et olulisem kui fotograafiline või pildimälu on assot-
siatiivne süsteemsus, millega fakte lõimitakse. See võimaldab
meelde jätta erakordsel hulgal faktiteadmisi paljudelt aladelt neid
omavahel seostades. Masing meenutab, et lapsepõlves mitu kor-
da loetud raamatud botaanikast, koguni venekeelsed, “kippusid
jääma pähe” (MT, 20). Ta väljendab nüanssi, et kuigi ta raama-
tutest hästi aru sai, mõistis ta nende sisust vaevalt kümnendik-
ku, ning üldistab: “Inimene mõistab väga vähe, kuigi paljust saab
aru” (MT, 20). Masingu jaoks tähendab siin “mõistmine” mida-
gi enamat kui “arusaamine” — mõistmine tähistab assotsiatiivset
süsteemsust, millesse faktid lõimitakse, mitte nende toorest mällu
talletamist. Assotsiatiivselt saab õppida nt eri keeli, sest paljud on
omavahel sugulased ja ka suguluseta keeled sisaldavad sarnaseid
keelelisi kategooriaid. Juba ainuüksi loend keeltest, mida Masing
valdas, on pikk. Toomas Pauli kirjelduse järgi:

Uku Masing loeb vanust keelist vabalt ladina, kreeka, sanskriti,
tiibeti, pärsia, kopti ja loomulikult kõiki semi keeli, oskab kõiki
germaani, romaani, slaavi, soome-ugri, samojeedi ja polüneesia
keeli, türgi keeltest jakuudi ja tšuvaši (üldse kõiki Siberi rahvas-
te keeli), kaukaasia keeltest vainahhi (= tšetšeeni-inguši), draviidi
keeltest tamili, ning jaapani keelt. Erilist kiindumust ta on tund-
nud indiaani keelte vastu, mille struktuurid on kohutavalt erine-
vad. (Paul 1989: 1010.)

Laiapõhjaline keelteoskus oli ainult üks ala paljudest, mida
Masing valdas eksperdi tasemel. Maailm tunneb paljusid polü-
glottidest savant’e, keda leidub igas põlvkonnas. Eestis elas Uku
Masingu ajal teisigi erakordsete keeleoskustega õpetlasi. Masing

4Autistlik teadlane ja disainer Temple Grandin kirjeldab, et luge-
des muudab ta raamatu leheküljed värvifilmideks või fotodeks, mida ta
saab hiljem kasutada (Grandin 2006: 15). Kanada neiu Carly Fleisch-
mann võib heita vaid põgusa pilgu raamatu leheküljele, mille sisust ta
mäletab hiljem 90 protsenti (Fleischmann 2012: 181). Psühhiaater Tony
Attwood tunneb Aspergeri sündroomiga üliõpilasi, keda on süüdistatud
mahakirjutamises, kui nad kirjalikul eksamil tsiteerisid pikki lõike õpi-
kust mälu järgi (Attwood 2007: 244).
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eristub teistest selle poolest, et tema vaim jõudis tegeleda terve
kulturoloogiaga, vallates küll erinevaid teemasid isesugusel tase-
mel. Ilmselt oli just sünesteetiline võimekus see erinevus, mis te-
gi Masingust erilise, paljusid valdkondi omavahel seostava inim-
vaimu. Küsimus siiski jääb, kas u 60 keele oskamine ja tohutud
teadmised ka teistest valdkondadest on Uku Masingu puhul sa-

vant-sündroomi nentimiseks piisavad.
Selleks et kaudselt näidata võimaliku savantismi esinemist

Uku Masingul, oleks vaja tuua tõendeid kahe asja kohta — 1) et
tema tajudele oli omane sünesteesia; 2) et ta oli autismispektris.
Sünesteesia esinemist Uku Masingu luules on juba näidanud Lau-
ri Sommer ja Külliki Kuusk ning sellest tuleb põgusalt juttu ka
siinses kirjutises. (Vt Sommer 2003: 16, 40, 46, 88; Kuusk 2008:
45, 48, 55.) Seni pole keegi uurinud Uku Masingu võimalikku
autismispektri seisundit.

TOORES HUGO VERSUS KÜPS UKU

Kellegi kuulumist autismispektrisse on oluline uurida lapseeas,
kuna hilisema elu jooksul omandatud sotsiaalsed oskused võivad
algset omapära varjama hakata. Oma raskustest sotsiaalsel suhtle-
misel räägib Masing ainult pihtimuslikes kirjutistes ja sageli var-
jundiga, mis maskeerib tegelikke probleeme. Masingu lapse- ja
noorpõlve kohta pakuvad hinnalist uurimismaterjali kolm publi-
katsiooni, milles leidub ülevaateid tema mõtetest ja läbielamis-
test. Need on elulooraamat Mälestusi taimedest (MT) ning erakir-
jad Alide Klemetsale (Masing 2012, edaspidi KL) ja Jaan Kiivit
seeniorile (Masing 2006, edaspidi KK). Jutustusi lapsepõlvest on
nendes tekstides piisavalt, selleks et Uku Masingu isikut sellest
aspektist uurida.

Siinses kirjutises võtan põhiliselt vaatluse alla perioodi, mil-
lest need kirjad pärinevad, kui Masing oli vanuses 18–25 aastat
ehk siis varases täiskasvanueas. Rääkides Masingu lapse- ja noo-
ruseast, kutsun ma teda tollase nimega Hugo. Teen seda ka sel-
leks, et oma uurimisobjekti distantseerida Eesti vaimuloos tuntud
inimesest Uku Masingust, kelleks ta sai alles hiljem. Kuna autis-
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mispektrisse kuulumine on eluaegne seisund, siis piisab selle tu-
vastamisest ükskõik millises elufaasis.

Hugo pihtimuslikud erakirjad, milles autor esimeses isikus ja
väga avameelselt kirjeldab oma vaimuseisundeid, on sellised ene-
sekirjeldused, mille najal saab analüüsida tema sümptomeid ja
neid autismispektri diagnostiliste kriteeriumidega võrrelda. Hugo
on oma kirjades väga avameelne ja sõnarohke ega häbene enda
üle ausalt ja põhjalikult arutleda, jälgides ennast sageli nagu uuri-
misobjekti. Näiteks kirjutab ta 11. veebruaril 1931: “Vahel jäl-
legi selline tunne [---] nagu lapsena: suured inimesed võõrad ja
vaenlased” (KL, 241). Teisisõnu Hugo mäletab, et lapsena oli tal
häiritud sotsiaalse suhestumise võime, mis ajuti esines veel va-
rajases täiskasvanueas. See on selgesti autistliku spektri tunnus
(Grandin 2006: 36). Hiline Uku Masing sai millalgi teadlikuks
autismifenomenist ja oskas seda ka iseendal kahtlustada. Kirjas
Peep Audovale 24. jaanuarist 1965 ta arutleb:

Mystika võib muidugi olla autism. Mu meelest on kogu vedanta
seda ja kindlasti suur osa kristlikust. On ka mu “Jeesus hõbedas-
te silmadega” sest siis kujutlesin endale valmis õige “mina” ja
suunasin tegeliku “mina” sellesse. Paaris teises laulus olen teinud
samuti — kujutelnud ekstaatikuid ja teinud siis end nendeks.5

Vajadus või soov pageda vahetust sotsiaalsest keskkonnast
fantaasiamaailma ja luua endale mitu “mina” on autismispekt-
ris isiku tunnused (Attwood 2007: 167). Nagu Masing ütleb veel
keskealisena, tunneb ta ennast sotsiaalses keskkonnas halvasti na-
gu keegi, kes on saabunud võõralt planeedilt:

Olen nagu eluaegne emigrant, kel iial pole tunnet, et ta on oma-
suguste hulgas ja tuttaval maal. Olen tõesti võõras maa pääl, kes
varastab päevast viivu või ööst, et katsuda käia kord kodumaal, ja
igasuguste võimatute toimingutega püüab teisi meelitada kaasa.

5Tsitaat lõpeb sõnadega: “See on küll juba andestatavam autosu-
gestioon ja pseudolunastus. Nende omaduseks on alati seegi, et nad pa-
rimal juhul püsivad mõneks päevaks, harilikult neljaks-viieks tunniks,
sest need olekud on väga hõlpsalt häiritavad ja kustutatavad.” (Kirjad
Peep Audovale (1963–1965), käsikiri. Tsit.: Lauri Sommer, isiklik tea-
de 2013.) Nagu nähtub, ei olnud sellised vaimuseisundid Uku Masingu
jaoks kuigi püsivad, kuigi neid tuli ette sagedasti.
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Muidugi, see on asjatu, sest ma vist enam teedki ei tunne. (MT,
99.)

Sellisest üksindustundest räägivad paljud Aspergeri sündroo-
miga inimesed, nagu oleksid nad elama pandud võõrale planee-
dile. Selline tunne on kaasasündinud sotsiaalse taju nõrkuse tu-
lemus. Need inimesed käivad teiste seas ringi nagu antropoloo-
gid, kes uurivad vastselt avastatud suguharu kombeid, harjumusi
ja keelt (Attwood 2007: 77). Noore Hugo puhul võttis üksindus-
tunne mõnikord isegi kosmilisi mõõtmeid: “Vahel tundun endalle
maailma ainus elanik, natukene õudne on, aga siiski olla päris
hää, vahel on maailmas enam inimesi ja siis on imelik neid nä-
ha, nagu midagi, mis ei peaks nii olema” (KK, 49). Soov elada
maailmas üksinda ja teiste inimeste vältimine on autismispektris
isikutele omane (Baron-Cohen 2011: 99).

Paljudele Aspergeri sündroomiga isikutele saabub suur ker-
gendus diagnoosiga ning sellele kaasuva teadmisega, et ei ol-
da ainuke ja nendesarnaseid inimesi on teisigi. Nii nt nimetab
ennast internetis üks Aspergeri sündroomiga isikute virtuaalne
kommuun wrongplanet.org ehk “vale planeet”, mis hästi kir-
jeldab kosmosetulnuka tunnet, mida paljudel autismispektris isi-
kutel sotsiaalses keskkonnas viibides esineb. Aspergeri sündroo-
mi juhtiv spetsialist Tony Attwood kirjutab, et paljud tema täis-
kasvanud patsiendid on talle öelnud, et diagnoosi nimetus tuleks
asendada “vale planeedi sündroomiga” (Attwood 2007: 77). Uku
Masingu kirjanduslikus loomingus esineb kosmosetulnuka tege-
laskuju kui “saadik Magellani pilvest”, kes oli piltlikult tema ise
või keegi teine temaga seotud isik (vt Sommer 2003).

Rutates ennetama võimalikke vääritimõistmisi, olgu maini-
tud, et siinses kirjutises ei soovita panna mingit “meditsiinilist
diagnoosi” Uku Masingule ega soovita näidata teda kuidagi “hai-
gena”. Autismispektri kergemaid vorme tuleks määratleda pige-
mini erinevuse kui häirena. Samuti ei osutu pelgalt enesekohased
teated diagnoosi jaoks piisavaks, sest need võivad olla ühel või
teisel viisil kallutatud. Diagnoosida saab ainult elavaid inimesi
ning Hugo jääb selle kirjutise lõpuks selleks, kes ta oli — savant

ilma diagnoosita. Minu uurimuse peamine eesmärk on juhtida
tähelepanu, kuidas tänapäevased autismispektrialased teadmised
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võivad aidata mõista Masingut, tema loomingut ja mõttemaailma
omapära.

TEADUSEST JA AUTISMIST

Cambridge’i ülikooli autismiuuringute keskuse direktor, psühho-
loog Simon Baron-Cohen on teadusmaailma staar. Mitte ainult
selle pärast, et tema töid on tsiteeritud ca 70 000 korda, vaid suu-
resti tänu tema teenetele on hakatud mõistma, mida endast kuju-
tab psühholoogiline sooerinevus. See, et mehed ja naised mõtle-
vad veidi erinevalt, on argipäevakogemusest üldiselt teada. Kust
see erinevus tuleb? Sotsioloogiliselt on seda püütud seletada soo-
rollide kehtestamisega ühiskonnas ja enese mugandamisega soo-
rollidele vastavaks. Paljud sotsioloogid arvavad, et sooerinevus
ongi nn sotsiaalse narratiivi abil kehtestatud arusaam.

Nii lihtne see siiski ei ole, sest sooerinevus on ka bioloogiliselt
konstrueeritud. Selle uurimiseks tegi Baron-Coheni uurimisrühm
katse ühepäevaste lastega, milles lapse tähelepanu eest võistlesid
mehaaniliselt liikuv seadeldis ja inimese nägu. Mõõdeti, kui kaua
vaatab imik inimese nägu ja kui kaua mehaanilist objekti. Selle
katse tulemuste järgi ilmnes selge statistiline erinevus juba ühe-
päevaste poiste ja tüdrukute vahel — poisid vaatasid keskmiselt
rohkem mehaanilist seadeldist ja tüdrukud rohkem inimese nägu
(Baron-Cohen 2003: 54–56). See tähendab, et poisid on bioloogi-
liselt kallutatud huviga mehaaniliste objektide vastu, nagu autod,
ja tüdrukud armastavad rohkem seltsida inimkujuliste nukkudega.
See erinevus on mõistagi ainult statistiline ega kehti iga üksiku
poisi või tüdruku puhul. Täiendavatest katsetustest selgus, et kui
imik vaatab mehaanilist objekti enam kui 70% ajast, on ta üsna
kindlasti autist.

Autismi põhjustavaid geene pole üks ega kaks, vaid terve lee-
gion. Lisaks on autismil ka epigeneetilised ehk loote arengu kesk-
konnast tulenevad põhjused. Simon Baron-Coheni uurimisgrupp
on jõudnud üsna tõenäolisele hüpoteesile, et autismi tekkele aitab
kaasa meessuguhormoon testosterooni ebatavaliselt kõrge tase
lootevees. Testosteroon on hormoon, mis vormib iga loote kasva-
mist, kuid poisslapse arengu käigus tekib seda 2,5 korda rohkem.
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Sama loogilist ideed edasi arendades esineb ka autistlikke jooni
igal inimesel, kuid meestel keskmiselt rohkem. Tänapäevase aru-
saamise järgi on “kontiinum” ehk jätkuvus see mõiste, millega
saab kirjeldada iga inimese “autistlikkust”. Selle mõõtmiseks on
Baron-Coheni töörühm välja töötanud 50 küsimusega testi, mil-
les esitatud väiteid saab igaüks enese peal kontrollida kas nendega
nõustudes või mitte (nt “mulle meeldib rohkem teha asju omaette
kui teistega koos”).6 Autism Spectrum Quotient’i testi abil on lei-
tud keskmine skoor naiste ja meeste jaoks, mis on vastavalt 15 ja
17 punkti selles testis, samas kui 32 punkti on selline skoor, mi-
da võib pidada “väga kõrgeks”. Statistiline sooerinevus on seega
sõnastatav nii, et keskmisel mehel on mõned autistlikud jooned
rohkem kui keskmisel naisel.

Autismi uurimine on tõestanud, et inimajus on kaks kogni-
tiivset süsteemi, mitte üks. Baron-Cohen nimetab ühte empati-

seerivaks ja teist süstematiseerivaks ehk vastavalt E- ja S-süs-
teemiks (Baron-Cohen 2003). Empatiseeriv süsteem aitab meil
mõista teisi inimesi, panna endid nende asemele. Inimesed, kel-
lel on kõrge E, suudavad mõista teisi inimesi paremini, nende
sotsiaalne käitumine on adekvaatsem. Teisipidi, kognitiivne süs-
teem S aitab mõista asjade ja objektide maailma, analüüsida ja
konstrueerida süsteeme. Võib tekkida olukord, kus inimese kog-
nitiivses süsteemis on S väga kõrge ning E üpris madal, mis ongi
autismispektri seisund.

Tavalise inimese mõtlemises on E- ja S-süsteemid tasakaalus-
tatud, ühe või teise domineerimist tavaline IQ test ei näita. Baron-
Cohen väidab, et teadlasi üldisemalt iseloomustab suurem autist-
likkus ehk siis kognitiivse S-süsteemi domineerimine. Kui sta-
tistiliselt on keskmisel mehel mõned autistlikud jooned rohkem
kui keskmisel naisel, siis teadlastel on keskmiselt veelgi rohkem
autistlikke jooni kui keskmisel mehel. Teadlaste keskmine skoor
Baron-Coheni rühma väljatöötatud testis on 22 punkti. Paljude
andekate teadlaste skoor küünib aga üle kliinilise piiri, mis tä-
hendab, et neil saaks vajaduse korral diagnoosida autismispektri

6Testi on võimalike leida Interneti otsingumootorite abil märksõna-
ga “aq test”.
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seisundi. Mõistagi ei tohi teha üldistust, et kõik autistid on tea-
duslikult andekad, ega ole ka kõik teadlased autistid, tegu on sta-
tistilise vastavusega.

Teisiti öeldes selgub ehmatav tõsiasi — teaduses edu saavuta-
miseks on autism sageli vajalik. See kehtib vähem humanitaarala-
del ja keskmiselt veelgi vähem sotsiaalteadustes ja psühholoo-
gias. Samuti on täheldatud, et autismispektri seisundiga kaasne-
vad ebatavalised anded, andekus teatud kindlas valdkonnas, na-
gu oleks inimese aju ette programmeeritud just mõnda asja väga
hästi oskama — joonistama, tegelema male või muusikaga, ma-
temaatika, ajaloo või astrofüüsikaga. Paljude teaduse suurkujude
kohta on tagantjärele väidetud, et nad olid autismispektris — nt
Isaac Newton, Henry Cavendish, Albert Einstein, Marie Curie,
Paul Dirac (James 2003) jpt.

Kuulsate filosoofide seast, kes võisid olla autistlikud, leidub
uurimusi Spinoza, Simone Weili, Alfred J. Ayeri ja Ludwig Witt-
gensteini kohta (Fitzgerald 2005: 109–147; Gillberg 2003: 114–
119). Mineviku kirjanike seast on analüüsitud selliseid kuulsusi
nagu Jonathan Swift, H. Chr. Andersen, Herman Melville, Lewis
Carroll, William Butler Yeats, Arthur Conan Doyle, George
Orwell ja Bruce Chatwin (Fitzgerald 2005: 27–79). Autistlikus
spektris olid arvatavasti kuulsad heliloojad ja muusikud Wolfgang
Amadeus Mozart, Erik Satie, Béla Bartók ja Glenn Gould (sa-
mas: 149–202). Ka autistlike kunstnike nimekiri on üsna muljet-
avaldav: Vincent van Gogh, John Butler Yeats, Laurence Stephen
Lowry, Andy Warhol (samas: 203–238).

Peale andekuse ja pühendumuse on raske sellisele kirjule
seltskonnale ühiseid jooni leida. Hans Asperger märgib oma teed-
rajavas artiklis, et autistlike joontega isikud on suutelised karjää-
riks väga paljudes eluvaldkondades. Kõiki neid inimesi ühendab
teatav talent, soov tõmbuda inimestest ja seltskonnast eemale
üksiolu juurde ja pühenduda seal oma erihuvile või loomingule.

Tundub, et edu saavutamiseks teaduses ja kunstis on veidike autis-
mi hädavajalik. Edu jaoks olulised komponendid võivad olla ära-
pöördumine igapäevasest maailmast, lihtsast ja praktilisest ning
võime uuesti ja originaalselt läbi mõtelda teatud teemasid, selleks
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et luua uusi sissekäimata teid, mille käigus kõik võimed on kana-
liseeritud ühte valdkonda. (Asperger 1944.)

Kõige vähem võiks oodata autismispektriga isikuid poliitiku-
te hulgas, sest populaarsuse saavutamiseks rahva seas on masside
vaimu tundmine väga oluline. Populaarsust toovate kõnede pida-
mine võib olla autismiga poliitikutele üsna raske ülesanne. Ometi
on ka kuulsate poliitikute seast leitud autismispektriga isikuid —
nt USA iseseisvusdeklaratsiooni autor Thomas Jefferson (Led-
gin 2000), ja isegi Kolmanda Reich’i juhi Adolf Hitleri kohta
on väidetud, et ta kannatas “autistliku psühhopaatia” all (Fitzge-
rald 2004). Ka paljude kuulsate näitlejate ja sportlaste seas on
autistlikke isikuid, kuigi teaduslikke käsitlusi selle kohta on vähe
ja paljud soovivad mõistetavalt jätta diagnoosi enese teada.

Paljud autismispektriga inimesed on siiski ka avalikult asunud
teadmisi propageerima või pannud kirja mälestusi oma kaasasün-
dinud erinevusega elamise kogemusest. Niisuguste raamatute näi-
detena võib tuua Temple Grandin, Piltidega mõeldes (Grandin
2006); Liane H. Willey, Teeseldes normaalset (Willey 1999) ja
Daniel Tammeti autobiograafia Sündinud sinisel päeval, mis on
isegi eesti keelde tõlgitud (Tammet 2007). Uku Masingu elulugu
Mälestusi taimedest võib samuti mõningal määral pidada sellesse
žanrisse kuuluvaks, kuigi see erineb ülalmainitutest olulisel vii-
sil — autor ei tea, kuidas nimetada seda omadust, mis teda teistest
inimestest eristab.

AUTISMISPEKTRI MÕISTE

Autismi tundmine ja diagnoosimine on suhteliselt uus nähtus me-
ditsiini ajaloos. Sellega tegid algust kaks teedrajavat ja teinetei-
sest sõltumatult tegutsenud arsti, Leo Kanner (1894–1981) USAs
ja Hans Asperger (1906–1980) Austrias. Kanner avaldas oma
artikli autistlikest lastest 1943. aastal ja Asperger aasta hiljem.
Nad kirjeldasid eri tüüpi autistlikke gruppe, praegu nimetatak-
se Kanneri kirjeldatud autismivormi klassikaliseks autismiks ja
teine vorm on saanud nimeks Aspergeri sündroom. Viimane eri-
neb klassikalisest autismist sellega, et isiku IQ on vähemalt kesk-
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misel populatsiooni tasemel ning kõne pole hilistunud. Klassika-
lises autismis on hilistunud kõne ja IQ võib olla ükskõik kui kõr-
ge või madal (Baron-Cohen 2008: 1). Need kaks tüüpi on ühe ja
sama nähtuse erinevad avaldumisvormid, mida kutsutakse autis-
mispektri häireteks või seisunditeks.

Kuna Hans Aspergeri artikkel (Asperger 1944) oli kirjuta-
tud saksa keeles ja ilmus Teise maailmasõja keerises, ei pööra-
tud sellele pikka aega vajalikku tähelepanu. Alles 1980. aastatel
hakati rääkima “autismispektri” mõistest, tänu psühhiaater Lorna
Wingi artiklile, mis tutvustas Aspergeri tööd (Wing 1981). Tasa-
pisi hakati paremini mõistma autismispektri olemust ja seda, mis
iseloomustab isikuid, kes sellesse kuuluvad. Varasem kategoori-
lisem vaade autismile, et see on väga haruldane seisund, mis esi-
neb ühel inimesel tuhandest, on ümber lükatud. Tänapäeval diag-
noositakse autismi umbes ühel protsendil elanikkonnast. Asper-
geri sündroom oli Ameerika Psühhiaatriaorganisatsiooni ja Maa-
ilma Terviseorganisatsiooni diagnostilise klassifikatsiooni süstee-
mis aastatel 1994–2012, ning sel ajal toimunud uurimistöö viis
murranguliste tulemusteni (Baron-Cohen 2008: viii). Aastal 2013
kehtima hakanud Ameerika Psühhiaatrilise Assotsiatsiooni uus
diagnostiline käsiraamat (DSM 5) tühistas sissekande “Aspergeri
sündroom”, kuna see ei eristu piisavalt selgesti “autismi” diag-
noosist. Uus diagnoos on “autismispektri häire” — autism spect-

rum disorder (ASD), mille juurde lisatakse kolm raskusastet.
Isikut autismispektri seisundis iseloomustab kaks olulisemat

tunnust:

1. Sotsiaalsed raskused suhtlemisel, teatavad kommunikatiiv-
sed eripärad.

2. Pidevalt korduvad käitumismustrid, kitsad huvid.

Autismispektri seisund on eluaegne, mingit ravi medikamentide-
ga seni ei tunta. Siiski on välja töötatud erinevaid teraapiavor-
me, millega autismispektris inimesi on muudetud kommunika-
tiivsemaks ja paremini toimivaks. Arstimitega saab ravida ainult
autismispektri seisunditega kaasnevaid ehk komorbiidseid näh-
teid, nagu depressioon ja ärevus. Aspergeri sündroomiga isikud
võivad tõsiselt kannatada depressiooni käes, mida osaliselt põh-
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justab terav taju, et nad on teistest inimestest erinevad (samas:
98).

Depressioon, ärevus ja vahel ka raskused sotsiaalses suhtle-
mises on kaebused, millega autismispektri seisundiga isikud arsti
poole pöörduvad. Hugo raporteerib masendust ja rahutust oma
kirjades Liile üsna sageli, sest arusaadavalt ei pöördutud selliste
kaebustega 85 aastat tagasi arstide poole: “on depressiooni tunne
ja kerge pole tervel sellel aastal olnud kordagi” (KL, 188); “dep-
ressioonid on tihtigi nii suured” (KL, 209); “homme võib olla on
depressioon veel suurem” (KL, 224). Samuti mainib Hugo äre-
vust: “Jumal teab, milleks see rahutus ometi peab olema hää, aga
ta on” (KL, 219); “närvitsen siin ja sääl, igapäev midagi, mis teeb
meele kibedaks [---], aga kui mind miski asi puutub, siis nii, et
ta on puutund ja ma pean jooksma rahutus pääs ja sõnus” (KL,
222); “mulle pole teps mitte rahu määratud maa peal” (KK, 45).

Uku Masing ei tundu sugugi vastavat ülal mainitud teisele
autismitunnusele, milleks on “kitsad erihuvid”. Masingu vaateviis
maailmale oli väga avar, teadmised väga laiad. Seda näilist vastu-
olu saab seletada tema savant-võimetega, kiire õppimisvõimega,
mille tõttu huvialad kergesti ammendusid. Seetõttu tuli sellises-
se teemasse pühendumine, mille kohta Tartu ülikooli raamatuko-
gu varamud lõppesid, pooleli jätta. Muidugi mõista oli Masingul
huvisid, mis kestsid kogu elu, nt botaanika ja Vana Testamendi
uurimine. Samuti moodustasid kõik ta mitmesugused huvialad,
nagu juba ülalpool juttu oli, assotsiatiivse süsteemi, mis võimal-
das savant’ile omaselt lõimida uut infot kiiresti ja kergesti. Nagu
Uku Masing ühes oma hilises intervjuus ütles, moodustasid kõik
erinevad huvialad tal ühtse terviku juba lapsest saadik.7

Siiski, õrnal noorusajal avaldab Hugo mõnikord kahetsust
oma erihuvide rohkuse üle, kuna see hajutab tähelepanu. Huvi-
taval kombel süüdistab ta selles lapsena loetud misjonilehti:

tahaks olla terveni mingi asja juures, aga olen kindel, et see mul-
le ei õnnestu enam kunagi, — mõtted on ikka mujal. Mida va-
nemaks inimene saab, seda enam ta kistakse laiali ja kuidas ta siis

7Masing 1989: 2: “Minule on see kõik üks ja sama asi. [---] Algusest
peale tegin kõiki neid samu asju.”
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võib ollagi enam kui üks armetu hunik igasugust prahti? Ja mul
on õnnetuseks neid huvialasid enam veel kui kõigil muudel, nii
et must kindlasti varsti pole enam midagi järgi. Vähe rumal seda
küll mõelda, aga nii see tuleb. Ei tohiks lastele lugeda anda mis-
jonilehti, kus tervest maailmast on juttu. (KL, 232.)

Oma huvide ja tegevuste laiendamine on ka kultuuriliselt õpi-
tud sund, nt Hugo loeb ilukirjandust, sest tal “pole tuju saada “tea-
dusmeheks”, kes üldse muust kõnelda ei oska kui oma alast” (KL,
282). Hugo jaoks tingis osaliselt huvialade laiendamise kriitiline
eneserefleksioon. Samas kirjas ütleb ta veel: “Inimene mõtleb ik-
ka sellele, et ta peab olema inimene, kultuurne ja veel mustsada
kohustusi ta on pannud endalle. Ja hirmus raske on saada sellest
endasidumisest lahti” (KL, 283). Kuigi Hugo erihuvid olid väga
laiad, tundub mõnikord siiski tema enda sõnade järgi, et see huvi-
de paljusus mõneti hajutas tema identiteeti, ta olnuks heameelega
ekspert mõnel kitsamal alal.

AUTISMI JA SÜNESTEESIA GENEETILISED PÕHJUSED

Tänapäeval teatakse, et autismispektri seisundeid põhjustavad ge-
neetilised ja epigeneetilised tegurid. Pikka aega vaieldi selle üle,
kas autismi võiks põhjustada lapsevanemate hoolimatu kasvatus.
Seesuguse vaate eestkostjaks oli psühhoanalüütik Bruno Bettel-
heim, kelle mõju on veel tänapäevalgi tuntav Prantsusmaal. Sel-
lest ideest ollakse mujal maailmas nüüdseks täielikult loobunud
(Baron-Cohen 2008: 19–21). Nagu juba ülal mainitud, võib autis-
mi põhjustada kõrge testosterooni tase ehk meessuguhormooni
üleküllastatus lootevees, embrüo arenemise keskkonnas (Baron-
Cohen jt 2006). See seletab ka, miks esineb autismi diagnoosi-
tavaid vorme palju rohkem poistel. Suhtarv klassikalise autismi
puhul on ühe tüdruku kohta neli poissi ja Aspergeri sündroomi
puhul koguni 1 : 9. Autismispektrisse kuulub seega umbkaudu
iga kuuekümnes mees ja neljasajas naine.

Sünesteesia eri vorme on üsna palju, mingisugusel kujul esi-
neb see ühel inimesel kahekümne kolmest (Cytowic, Eagleman
2009: 122). Sünesteesiat esineb sagedamini naistel kui mees-
tel, suhtarv on naiste kasuks 6 : 1. Sünesteesia ja autismispektri
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koosesinemine ühel inimesel on üsna haruldane kombinatsioon,
mis mingil veel seni teadmata kombel loob eeldusi kolmandale
seisundile, savantismile (Baron-Cohen jt 2007).

Autismi geneetilist päritolu näitab selle lähedane seos epilep-
siaga, sest paljud autismispektris isikud on ühtlasi langetõbised
(Baron-Cohen 2008: 99). Ühes kirjas Liile kirjeldab Hugo oma
sünesteesiakogemusi, nt kuidas ta raamatut lugedes kuuleb muu-
sikat. Samuti arutleb ta selle üle, kas tema vaimse oleku omapärad
võiksid olla geneetiliselt päritud:

Elu läheb iga päevaga imelikumaks. Tundub, et see osa mind,
millest olen selgesti teadlik ei kontrolli enam teadmatut osa. [---]
Iga pisiasi toob määratud lained, aga ainult nende ladvad ulatavad
teadvusse. Kas ma olen Sulle kunagi kõnelend, et mu ema poolt
sugulaste seas on palju epileptikuid. Epileptikud aga on kuutõbi-
se kalduvustega, pidavat olema. Ja ma leian nüüd endaski midagi
sellast. Kui kuu paistab, siis ma näen kaugust ja kõik on nagu tee
igavikku, on ainult järgi valgus ja mina. Ja koledasti kipub tulema
mingi letargiline uni, millest nagu polekski ärkamist loota. Ja veel
imelikum on, et lugedes mõnd raamatut värin jookseb läbi keha,
nagu oleks raamat muusika. (KL, 215.)

Kui on tõsi, et Masingu emapoolses suguvõsas oli palju epi-
leptikuid, siis pidi tal olema geneetiline eelsoodumus autismiks.
Daniel Tammet on samuti epileptik, kelle isa on võidelnud suure
osa elust skisofreeniaga (Tammet 2010: 8, 159). Arutlusi iseen-
da ja oma suguvõsa omapärade üle on Hugo kirjades mitmeid,
nt niisugune: “ma pole normaalne inimene. See anormaalsuski
on visti päritud” (KL, 153). Niisugustest arutlustest kumab läbi
madal enesehinnang: “ma peaksin oma esivanemad ja sugulased
uurima läbi, aga ma usun, et sääl pole ühtegi mõistlikku inimest,
kuidas võin siis minagi olla” (KL, 191); “olen asotsiaalne nagu
joodikute järeltulijad pidavat olema ikka” (KL, 263); “see idioot-
likkus — ma usun seda ikka päris kindlasti, isegi olevat ta pere-
kondliku vea ja päritu. Ainult õde arvab enda sellest üle olevat ja
kirub ikka Masingute soo idiootlikkust ja arusaamatust. Ja kuigi
ta neid ei mõtle nii kui mina, leian et tal on õigus” (KK, 21).

Nendest kildudest võib järeldada, et Masingute perekonnal
võis olla teatav kohalik kuulsus sotsiaalselt veidrate inimestena
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(vt KL, 85). Isegi kui see pole päriselt tõsi, kuulusid Hugo lähisu-
gulased autismi laiemasse fenotüüpi, mida iseloomustavad samad
psüühilised nähted nõrgemal kujul.8 Aspergeri sündroomi on kõ-
nekeeli isegi nimetatud “veidriku sündroomiks” (geek syndrome),
mis on tõestatult omane nt tehnikateadlastele ja programmeerija-
tele. Isegi nii palju, et sellises maailma hi-tech tööstuse piirkon-
nas nagu Silicon Valley arvatakse olevat 10% kogu elanikkonnast
autismispektriga, tavapärase 1% asemel. Paljud väga võimekad
insenerid ja arvutiteadlased on autistlike kalduvustega, kes kok-
ku saades võivad luua pere ja saada lapsi, kellel omakorda tekib
veelgi suurem geneetiline autismirisk (Baron-Cohen 2008: 27–
28). Mõistagi tuleks seda “veidrust” käsitada pigem erinevusena,
mida inimeste vahel paratamatult esineb ja mis viimaks tagab liigi
kui terviku elujõulisuse.

AUTISM KUI KOGNITIIVNE FENOTÜÜP

Tänapäeval vaadeldakse autismi üldisemalt kognitiivse fenotüü-
bina, mis on tekkinud ja arenenud geenide koosmõjus keskkonna-
ga. Seda iseloomustab tähelepanu ja suurepärane mälu pisiasjade
suhtes.9 Autistlik taju on piltlikult selline, mis kõigepealt märkab
puid, aga mitte metsa. Autistlikul isikul võib olla raskusi tervi-
ku ja konteksti tajumise ning mõistmisega. See ei ole ainult nõr-
kus, vaid võib tuua kaasa tugevaid külgi ja ka erakordseid andeid.
Autismispekter on seisund, milles on palju ebatavalisi talente, kes
avastavad asju, mida keegi pole varem märganud (Baron-Cohen
2003: 138).

Noore Hugo väljaütlemistes peegeldub sageli kiindumus pi-
siasjadesse ja neile pühendumine, mis reedavad autistlikule feno-
tüübile omast lokaalset detailitaju: “puid aga mitte metsa” (KL,

8Vt “The Broader Autism Phenotype” (Baron-Cohen 2008: 93).
9Masingu head detailimälu võib illustreerida lausega, milles ta kir-

jeldab oma keskkooli koolivenda ja sündmust, mis toimus u 30 aastat
varem: “Kui ta suurel vahetunnil kooli einelauast ostis saia, siis ta de-
monstreeris seda vägitegu just mulle, hoides saia ostentatiivselt vasaku
käe pöidla ja neljanda sõrme vahel” (MT, 114).
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105); “nagu näeksin suure asja tillukväikseid algmeid” (KL, 108);
“terves selles raamatus on üksainus lause, mis mulle midagi üt-
leb” (KL, 138). Hugo tunnistab, et tal on kalduvus “iga asja ja iga
mõtet kaaluda milligrammini” (KL, 140); ning et “üheainsa sõna
kallal võib enda hulluks mõelda” (KL, 203). Selline kognitiivne
fenotüüp on omane kogu Masingute suguvõsale Hugo kirjelduse
järgi:

On üsna avalik saladus, et mu vanemad ja sugulased kuidagi ajult
anormaalsed on [---], nad närivad pisiasjade kallal, olen neist alati
püüdnud üle näha, aga teen ometi sama — pisiasjad on mu huka-
tuseks vahelgi. Ma ei oska Sulle seleta toda jubedat tunnet, kui on
tahe ja seda teosta ei saa, ei enda ega teiste juures. Kui ma “koju”
läen, siis vast mõni päev tundub nagu saaksin nad endaga viia, aga
siis lööb see kokkusurutud vedru mulle vastu nägu. (KL, 85.)

Teadlased, kes uurivad mitmesuguseid kognitiivseid protses-
se, on näidanud, et empaatia ja analüüsimine on kaks täiesti eri-
nevat intellektuaalset oskust (Baron-Cohen 2003). Empaatia ehk
sotsiaalne intelligentsus kui teiste inimeste mõistmine ja adek-
vaatne reageerimine nende käitumisele on intuitiivne oskus, mis
nõuab plastilisust ja mitmetisuse lubamist. Analüüs seevastu läh-
tub täpsusest detailideni, sest keerulise süsteemi toimimise reegli-
te tuvastamisel tuleb osata eraldada süsteemis ka väikesi osi. Ku-
na tegemist on vastandlike kognitiivsete protsessidega, siis tun-
dub loogiline, et kõik inimesed ei valda mõlemat võrdselt, vaid
on ühele või teisele poole kaldu. Nõnda on Masingute pere ge-
neetiliselt kallutatud pisiasjade poole, nende mõtlemine toimib
induktiivsel viisil alt üles, suuremaid süsteeme ehitatakse üles
piskuhaaval. Küpsema Uku Masingu ilmavaade teadlasena ütleb
sedasama:

alati on olulised detailid, et üldised abstraktsioonid (olgu struktu-
ralistlikus antropoloogias, kirjandusteaduses vm) on nii elutud ja
aprioorsed, et neid ei saagi avastada, vaid neist tuleks rabelda end
vabaks, et näha asju tõeliselt nende detailide välkvalguses. See tä-
hendab, et ühestainsast omapärasest lausest on võimalik harutada
välja prohveti või ajaloolase kogu mõtteviis ja seepärast iga lauset
tuleb vaadelda nii mitmelt küljelt, kui inimene üldse suudab. (Paul
1989: 1019.)
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Autistlikku tüüpi aju on ka neuronite tasandil teisiti ühenda-
tud kui tüüpiliselt arenenud isikul. Selles on rohkem kohalikke
ehk lokaalseid ühendusi neuronite vahel ja vähem globaalseid
ühendusi eri ajuosade vahel kui tavaliselt (Baron-Cohen 2008:
56). Sellest võib tuleneda autistliku aju omadus, mida Baron-
Cohen nimetab hüpersüsteemsuseks (hyper-systemizing). Autist-
lik aju tegeleb pidevalt pisiasjade analüüsimisega, terviku tajumi-
sega võib tekkida raskusi. Autismi viimati mainitud aspekti se-
letamiseks on loodud “nõrga tsentraalkoherentsi” teooria (weak

central coherence), mis väidab, et takerdumine pisiasjadesse on-
gi autismi kõige olulisem tunnus. Selle teooriaga lõpuni minnes
peaks autistlik isik olema selline, kes kunagi ei jõuagi kogu süs-
teemi ja laiema konteksti taipamiseni, kes on igavesti takerdunud
detailide puntrasse (samas: 53–57).

Hoopis midagi muud väidab maailmas palju viidatud autis-
mi seletav käsitlus, Simon Baron-Coheni “äärmusliku meheaju”
teooria (extreme male brain). Teise nimega on see empatiseeriv-

süstematiseeriv teooria, mis teeb autismi põhitunnuseks vajadu-
se ja oskuse asju süsteemi viia (empathizing-systemizing theory).
Palju uurimusi on tehtud selle kohta, et autismispektris isikutel,
nii lastel kui täiskasvanutel, võib olla suuri raskusi empaatiaga
ehk vaimuseisundite äratundmisega teistel inimestel. Selle vai-
muteooria puuduse kohta kirjutas Baron-Cohen raamatu Meele-

pimedus (Baron-Cohen 1995). Meelepimedus ehk vaimuteooria
nõrkus on autismi kognitiivne omadus. Kuid autismile on oma-
sed ka kognitiivsed tugevused, nt osavus testide tegemisel, mis
eeldavad tehnilist taipu ja detailide analüüsi. Nt suudavad autist-
likus spektris lapsed tavalistest lastest kiiremini aru saada, kui-
das töötab polaroidkaamera (Baron-Cohen 2008: 65). Sarnased
eksperimendid viisid Baron-Coheni arusaamiseni, et peale vai-
muteooria nõrkuse iseloomustab autistlikku aju tugevus süstema-
tiseerimisel, s.t süsteemide analüüsimisel ja konstrueerimisel.

Baron-Cohen eristab palju erinevaid süstemaatilise tegevu-
se ja mõtlemise vorme, mis autistidel esinevad (samas: 66–68).
Klassikalises autismis on need sensoorne (nt asjade katsumine ja
inimeste nuusutamine); motoorne (nt edasi-tagasi koogutamine);
sama liiki asjade kogumine; numbriline (nt sõiduplaanide ja ka-
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lendrite päheõppimine); liikumisega seotud (nt töötava pesumasi-
na vaatlemine); ruumiline (nt sama teekonna korduv läbimine);
paigutuslik (nt kõik asjad peavad olema teatud kohtades); sot-
siaalne (nt ütelda lause esimene fraas ja oodata, et teine selle lõ-
petaks); looduslik (nt kõigi loomade liigitamine); mehaaniline (nt
mudelite konstrueerimine); auditoorne (nt sõnade järelekordami-
ne); muusikaline (nt sama häälitsuse või meloodia kordamine);
ja järjestuslik süsteemsus (nt igapäevane toimingute kordamine)
(samas: 66–67).

Aspergeri sündroomiga isikutel avaldub süstematiseerimise
püüe veidi teisel tasemel, nt sensoorne süsteemsus samade riie-
te igapäevases kandmises ja igapäevase menüü sihipärases kor-
damises. Motoorne süsteemsus võib avalduda nt žongleerimise
õppimises; numbriline süsteemsus matemaatikaülesannete lahen-
damises. Reeglipärasuste otsimine asjade, helide ja sõnade maa-
ilmas võib viia muusikariistade käsitsemise harjutamiseni, ni-
mekirjade või sõnaraamatute koostamiseni; huvist looduse vastu
võib Aspergeri sündroomiga isik hakata iga päev üles kirjutama
andmeid ilma kohta jne (samas: 67–68). Baron-Cohen kirjutab,
et just nagu ämblik ei saa teha muud kui kududa võrku — sest
selliseks on ta evolutsiooni käigus arenenud —, ei saa ka autismi-
spektris isik midagi parata, et ta kõike kättesaadavat infot süstee-
mi paneb, sest see on viis, kuidas töötab tema aju (samas: 69).

Siinses loetelus avaldub selgesti seos autistliku teadvuse ja
erinevate teadusvaldkondade vahel. Simon Baron-Cohen ütleb
isegi, et ilma autismispektris indiviidide panuseta ei oleks nt teh-
noloogia areng üldse võimalik (2011: 121–123).

INTUITSIOON KUI MUSTRITE NÄGEMINE PISIASJADES

Baron-Coheni teooria järgi on inimese aju empatiseeriv ja süs-
tematiseeriv pool kaks mehhanismi, mis avalduvad loomupärase
andekusena mõista ilma pingutamata kas psühholoogilisi või füü-
sikalisi nähtusi. Seda võib kirjeldada skaalal, kus telje vasakus
osas on sotsiaalne empaatia ja paremal pool analüütiline süsteem-
sus. Mida rohkem on inimesele antud üht, seda vähem teist:
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Empaatia-------------------------------Süsteemsus

Kahe äärmuse vahele mahub palju seisundeid, millele võib olla
omane nii hea süsteemsus kui ka korralik empaatiavõime. Tel-
je vasakul äärel asub äärmuslikult empaatiline ja paremal äärel
äärmuslikult süsteemne aju. Autismispektris isik asub skaala pa-
remas ääres, tema aju ehitab ja analüüsib süsteeme lakkamatult.
Autistlik aju on huvitatud ainult struktureeritud infost, korrates
pidevalt arve, helisid või fakte ja käitumisjooni (Baron-Cohen
2011: 115).

Vastandusel vasaku ja parema poole vahel võib siinses kon-
tekstis olla isegi konkreetsem tähendus. Autismispektri seisun-
deid on seostatud vasaku ajupoolkera düsfunktsiooniga ja parema
ajupoolkera suurema aktiivsusega. Ka savantlike võimetega isi-
kutel täheldatakse suuremat aktiivsust paremas ajupooles. Kuigi
vasakut ja paremat ajupoolkera on seostatud eri liiki mõtlemise ja
erinevate ülesannete lahendamisega, pole selget üksmeelt, kuidas
nad täpselt erinevad. Kõige üldisemalt vastutab vasak ajupoolke-
ra sümboolse-kontseptuaalse mõtlemise eest, parem ajupoolke-
ra konkreetse ja otseselt kogetava taju ja tegevuse eest (Treffert
2012: 49–51). Sellega kooskõlas on teadmine, et autistlikud isi-
kud on pigem visuaalsed kui verbaalsed mõtlejad, kuigi visuaalne
mõtlemine võib avalduda väga mitmel moel (vt Grandin, Panek
2013: 7. ptk).

Kuigi süsteemide õppimine ja ehitamine toimub autistlikus
ajus pisiasjade kaudu “väiksemast suuremani”, prognoosib em-
patiseeriv-süstematiseeriv teooria, et kui anda inimesele piisavalt
aega õppimiseks, võib ta suurepäraselt selgeks saada kogu süstee-
mi kõigi selle muutujatega. Selline õppimine on väga loov prot-
sess, sest pisiasjadega tegeldes õpitakse nägema nende omavahe-
lisi seoseid teatavas süsteemis (Baron-Cohen 2008: 70). Väikes-
test detailidest suurema süsteemi loomine on intuitiivne tegevus.
Intuitsioon võib avalduda heas üldistamisoskuses, kuid Masingu
mõtlemises oli intuitsioon üksiknähete seostamisvõimaluste nä-
gemine. Selleks et parandada oma intuitiivseid võimeid teatavas
valdkonnas, peab indiviid keskendunult omandama võimalikult
palju detailseid teadmisi või vilumusi vastavas vallas:
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Kui inimene on silmitsenud hulka detaile, palju diskordantseid
fakte, siis ta äkki intuitiivselt avastab, mis on nende kõigi eel-
duseks. [---] Intuitiivsel teel saadud tunnetus rakendatuna seni kä-
sitlemata jäänud nähteile võib neid näiliselt kõrvalisi näidata uue
lähtepunktina mitmesuguseile ulatuslikele sõltumuskomplekside-
le. (Paul 1989: 1020.)

Tähelepanu detailidele on oluline eriti reaalteadustes, mis sa-
muti huvitasid Hugot. Üks tema noorpõlve erihuvisid oli astro-
noomia, mida ta oleks meelsasti ülikoolis edasi õppinud, kui nä-
gemine oleks parem olnud. Juba teismelisena olid tema teadmised
astronoomiast paremad kui kosmograafia õpetajal koolis:

Aga, must oleks astronoom filosoofilises stiilis saand kui oleksin
olnud nägija. Ja vahetevahel sööb see huvi jälle siiski enda lä-
bi, sest astronoomia tundmises ma olin üle oma ümbruskonnast
ja piinasin kosmograafia õpetajat, nagu ta ütles “üleliigse tarku-
sega” ja tema tarkus oli see mis oli mul kaheksaaastaselt. Aga
vanemast inimesest enamteadmine pole nooremale olnud kunagi
kasulik. (KL, 180.)

Varajane küpsus võib olla autismispektriga isikule loomu-
omane. Hiilgav näide selle kohta tänapäeva maailmast on Jacob
Barnett, erakordsete võimetega 16-aastane (sünd. 1998) teoreeti-
line füüsik, kellel on küllaltki raskeks hinnatud autismidiagnoos
(Barnett 2013). Autismispektrisse kuuluvate inimeste andeid on
klassifitseerinud Temple Grandin, kes jagab need kolmeks tüü-
biks, mis mõnikord võivad omavahel seguneda:

1. Visuaalsed mõtlejad, kes mõtlevad konkreetsete fotograafi-
liste piltidega, sobivad sellistele aladele nagu kunst, disain,
mehaanika, käsitöö, masinaehitus.

2. Muusikalised ja matemaatilised mõtlejad, kes tajuvad must-
rilisi vorme ja arve, nagu esimesed näevad pilte. Peale muu-
sika, matemaatika või male võivad seda tüüpi autistlikud
mõtlejad teha karjääri programmeerimises, statistikas, inse-
neriteadustes, keemias või füüsikas. Varajane küpsus iseloo-
mustab kõige enam seda tüüpi andeid.

3. Verbaalse loogikaga mõtlejad, kes armastavad ajalugu, võõr-
keeli, ilmastatistikat või börsiuudiseid. Nende visuaalne või-
mekus on piiratud ja nad joonistavad kehvasti. Nad sobivad
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sellistele aladele nagu ajakirjandus, tõlkimine, eripedagoo-
gika, arhiivindus ja raamatukogundus või finantsanalüüs.
(Grandin 2006: 28–29.)

HUGO MASINGU ERIHUVID

Autismispektri seisundite professionaalne diagnoosimine kestab
harilikult 2–3 tundi ning seda teostab multidistsiplinaarne rühm;
see hõlmab intervjuud ja vaatlusi. Nende käigus kogutakse infor-
matsiooni kolme põhilise küsimuse kohta (Baron-Cohen 2008:
37–40):

1. Kas sellel isikul esineb märkimisväärseid sotsiaalseid ras-
kusi?

2. Kas isiku kommunikatiivsetes oskustes leidub spetsiifilisi
omapärasusi?

3. Kas isikul on kitsaid, ebatavalisi ja tugevaid erihuvisid, sa-
muti kalduvus väga korduvatele tegevusmustritele?

Klassikalise autismi diagnostilised märgid ilmnevad väiksematel
lastel, kuid Aspergeri sündroomi ei diagnoosita noorematel kui 4-
aastastel. Kergemal kujul esinevat autismi täiskasvanutel oskavad
diagnoosida ainult vastava väljaõppega spetsialistid, sest inime-
ne, kes on sündinud autistlikuna, võib elu jooksul muutuda üs-
na tavaliselt käituvaks inimeseks. Lapseeas paistavad autistlikud
jooned välja oma algsel varjamata kujul ja on selgemini äratunta-
vad. Autismispekter on seisund, mitte haigus, millel oleks peite-
periood, akuutne faas ja tervenemine, vaid kaasasündinud spekt-
riseisundiga peab inimene hakkama saama kogu elu. Tänu autis-
mispektri tunnistamisele meditsiinilise kategooriana võivad saada
abi ja nõustamist inimesed, kes varem jäid kliinikute uste taha või
said väära diagnoosi.

Autistlikel lastel tekib erihuvisid, sageli ebatavalisi, mida har-
rastatakse obsessiivse järjekindlusega. Võib olla erihuvisid, mis
kestavad terve elu, ja vahelduvaid, mis on lühemaajalised. Erihu-
videga tegeletakse põhjalikult ja süsteemselt, kuni saavutatakse
väga hea asjatundmine ja vilumus. Sellest võib saada alguse ka
elukutse ja karjäär (Attwood 2007: 7. ptk). Tony Attwood oma
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käsiraamatus jutustab loo ühest Aspergeri sündroomiga teismeli-
sest poisist, kes oli endale kogunud hämmastava pagasi teadmisi
kalanduse ja kalapüügivahendite alal. Keskkooli õpetajad saatsid
ta üheks päevaks tööpraktikale kohalikku kalanduspoodi. Ta läks
üheks päevaks, kuid ei tulnudki enam kooli tagasi, sest poeoma-
nik märkas tema erakordset kompetentsi ja pakkus talle sama päe-
va lõpus töölepingut (samas: 195).

Järgnevalt üritan jälile saada Hugo lapseea intensiivsetele eri-
huvidele, nii palju kui neid on võimalik välja selgitada eneseko-
haste teadete ja kirjelduste põhjal. Masingu üks püsiv huvi olid
taimed, nõnda et ta oma eluloolise raamatu pealkirjastas Mä-

lestusteks taimedest. Selline pealkiri on tähelepanuväärselt asot-
siaalne. Kui harilikud autobiograafiad jutustavad hea meelega sot-
siaalseid lugusid, siis mainitud elulugu on nagu herbaarium, kus
domineerivad taimed, inimesed on ainult kõrvalosades. Iseloomu-
likult autismispektris isikule ei ole huvi liigikaaslaste vastu Ma-
singu jaoks esmatähtis valdkond, süstemaatiline taimevaatlus on
palju olulisem.

Hugo mainib oma kirjades Liile, et tema huvi kitsamalt lil-
lede vastu oli nii ebatavaliselt intensiivne, et see isegi pahandas
inimesi: “nad on pahased mu lilletõvele. Tõbi see on, seda usun
ma isegi” (KL, 19). Lapseeas Hugo oli umbes 10-aastane, kui ta
kirjutas endale “ilusaimate tähtedega” ümber raamatu Kodumaa

õiskasvud (MT, 93).10 Samal kevadel, meenutab Masing, tahtis
ta endale “teha botaanikaaia”: “vaatasin karjamaal suurte kivide
vahel valmis vast toasuuruse pinna” ja tegi selle ümber madala
kividest aia (MT, 95–96). Järgmise sammuna soovib Hugo muuta
oma ettevõtmise kollektiivseks. Ta kutsub “mõned poisid” oma
kavandatavat aeda vaatama ja pakub neile aiategemise tööst osa-
võttu. Teisi poisse Hugo plaan “ei vaimustanud”, ainult naabri-
poiss hiljem seletas, et parem oleks teha aed hoopis nende karja-
maale (MT, 96). Hugo jaoks oli botaanikaaed tähtis ja ta nõustus
naabripoisiga. Temaga kahekesi laastasid nad 4–5 tundi naabri

10See oli 32-leheküljeline vihik suuremaks kavandatud koguteosest,
mille koostasid Karl Eugen Niclasen ja Juhan Aidas, raamatu ülejäänud
vihud jäid ilmumata. Esimene vihik trükiti Tallinnas 1907.
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karjamaal lepavõsa, et saada u 10 ruutmeetrit lagedat maad bo-
taanikaaia jaoks. Et ilm oli palav, naabripoiss väsis, “viskas si-
ruli” puhkama ja pärast tõustes tahtis juba koju minna (MT, 97).
Pärast seda juhtumit ei kutsunud naabripoiss teda enam korda-
gi lepavõssa botaanikaaeda edasi tegema, kuigi Hugo ikka seda
lootis. Tagantjärele Masing kommenteerib: “Olin ikka väga pisut
arenenud “normaalselt” mõtlema. Kuigi mul oli väga lootusetu
meeleolu säält tulles selle töö paljuse pärast, mis jäi tegemata,
hetkekski ma ei mõelnud muust kui aiast” (MT, 97).

Botaanikaaia rajamine kodutalu karjamaale jäi samuti soiku
naabripoisilt töö jätkamiseks signaali oodates. Sinna juba ehitatud
madal kiviaed sai Hugo väljanaermise ajendiks vanemate ja õe
poolt: “Kiusasid mind võõramaa puudega, mida juba sääl kasvab.
Ja ma hooplesin vastu.” (MT, 97.)

Kogu selle loo juures Masing sageli tunnistab, et ei taibanud
midagi sellest, mida teised temast mõelda võiksid. Kui ta räägib
oma aiategemise plaanist isale, siis too naerab. Kiviaeda vaata-
ma kutsutud poiste tahtmatust koostööd teha Hugo ei mõista. Ta
“ei tea tänini”, miks naabripoiss valis botaanikaaia asukohaks le-
pavõsa, ega seda, miks ta pärast puhkepausi juba tahtis töö ära
lõpetada (MT, 96–97). Kogu see lugu näitab, et 10-aastase Hu-
go vaimuteooria ei olnud eakohaselt arenenud. Masing resümee-
rib: “terve see lugu jällegi üks mu eluõnnetusi. Meeldejäävamad
imelikul kombel on ikka olnud need äpardused, kui eeldasin teisi
mõtlevat samuti kollektivistlikult nagu ise” (MT, 97).

Hugo katse kaasata teisi oma erihuvide jagamisse lõppes lä-
bikukkumisega. Temas kasvab äratundmine, et ta tajub maailma
ebatavalisel viisil. Attwoodi järgi märkab Aspergeri sündroomiga
laps oma erinevust teistest lastest 6–8 aasta vanusena. Selle jä-
rel võib ta hakata arendama mõtteid ja hoiakuid, mis korvaksid
tema erinevusetunnet, sotsiaalset isolatsiooni ja tunnet, et teda ei
mõisteta (Attwood 2007: 23).

Pärast äpardunud katset botaanikaaeda luua üritas Hugo her-
baariumi tegemist, kuid pidi selle katki jätma vahendite nappuse
tõttu (MT, 119). Sellele järgnes erihuvi hakata “tallatud teerada-
de asemele soetama teid, mida meie kandis suvatsetakse hüüda
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uulitsaiks” (MT, 120). Ta kirjeldab: “Esiteks kõik mind naersid ja
hurjutasid sellise edaspidi käidamatu kraavi tegemist. Minul aga
oli lõbus vaadata tehtud juppigi, sest aed otsemaid mu silme ees
muutus korralikumaks, läks kohaks, mille eest paistis olevat hoo-
litsetud. [---] Ja suve kestel sai kogu aed üleliiagi täis teid, pool
kilomeetrit kokku neid oli kindlasti” (MT, 120).

Oma sõnade järgi tegi Hugo ühe suve jooksul u 500 m aiateid.
Kui arvestada Eesti suve pikkuseks u 100 päeva, siis tuli teha iga
päev keskmiselt 5 meetrit teid. Selline erihuvi on kahtlemata eba-
tavaliselt intensiivne, iseloomulik Aspergeri sündroomiga isikule.
See erihuvi kestis üsna kaua: “Mitu aastat püüdsin ikka veel hoi-
da kõik puhtad, kuigi kahe äärmisega hirmsasti tuli võidelda, sest
neid pidi astus vaid marjasööjaid” (MT, 121).

Noore Hugo üks erihuvi oli joonistamine, mis püsis kogu elu.
Joonistamise anne on kahtlemata seotud autistliku aju visuaalset
laadi mõtlemisega. See erihuvi oli ebatavaliselt tugev, osalt va-
hend enese peitmiseks sotsiaalse maailma eest, nagu Hugo isegi
tunnistab: “Vanasti joonistasin ma üht asja paarkümmend tundi,
kuni värvikord sentimeetritesse ulatus, — ma tahtsin vist küll end
peita inimeste eest” (KL, 33); “inimesed naeravad mu “pilditõ-
be”, — aga mul on neid vaja, et elada mingis teises maailmas, et
ei oleks niipalju kannatusi” (KL, 100).

ENESETAJU NÕRKUS

Põgenemiseks sotsiaalse maailma eest ja üksiolemise vajaduse
rahuldamiseks käis Hugo istumas kodutalu õuel paplipuu otsas.
Ta tegi kõik selleks, et tema peidupaika ei avastataks. See oli
omamoodi improviseeritud töötuba, mis asus talumaja katusehar-
ja kõrgusel, ja sealt pärinevad ka tema esimesed Tagore’i luule-
tuste eestindused. See oli hea kõrge positsioon vaadelda sotsiaalse
maailma tegevust ilma kaasategemise kohustuseta:

Nimetan oma papliks teda vaid seepärast, et kümnendast seits-
meteistkümnenda aastani ma suvel peaaegu igal kodusel päeval
kolm-neli tundi mahtusin veel elama tema otsas. [---] Peaaegu ka-
tuseharja kõrgusel tüvi hargnes korraga kolmeks, ja nii, et ühel
oli hää istuda nagu korjuga toolil, nõjatades selja vastu üht vähe-
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mat oksa. Teiste vahele võis panna laua, sinna laduda kaelakotis
ülestoodud raamatud.

Alati ma küll ei lugenud või tõlkinud Tagore’i või Klabundit.
Vahel vahtisin niisama kaugele üle madalavõitu metsade ja imet-
lesin hoopis teistsugust maailma. Vahel vaatasin inimesi papli all
toimetamas ja ootasin, kas keegi tõstab pää üles. [---] Vahel kut-
suti ja muidugi oli lõbus kaeda neid otsivaid päälagesid. Siis ma
küll varsti kebisin maha, kui pahandajad läksid mujale. (MT, 75.)

Ühe Aspergeri sündroomiga isiku eluloo autor Liane Holli-
day Willey jutustab, et lapsena olid tal mitmed sotsiaalsest kesk-
konnast tagasitõmbumise strateegiad. Nendest keskne oli nn tur-
vatsoonide loomine, kus ta sai olla segamatult üksi — oma toas,
basseinis ujudes ja maja tagaõuel suure vahtrapuu otsas. Ta jutus-
tab:

Puu otsas olles ma võisin jälgida kõike enda ümber, ilma et pida-
nuksin kaasa tegema. Ma võisin maailmas tegev olla vaatlejana.
Olin ablas vaatleja. Mind kütkestasid inimeste tegemiste pisias-
jad. Tegelikult mulle isegi tundus ihaldusväärne saada mingiks
teiseks isikuks. Mitte et ma teadlikult oleksin hakanud seda tege-
ma, see muutus millekski, mida ma lihtsalt tegin. Justnagu poleks
mul muud valikut. (Willey 1999: 26.)

“Teiseks inimeseks” muutumist võimaldab autistliku isiku
nõrk enesetaju (Fitzgerald 2005: 43). Rootsi spetsialist Christo-
pher Gillberg kirjeldab, et Aspergeri sündroomiga isikutel võib
esineda segasusseisundeid, mille vallandavad sotsiaalset laadi
stressiolukorrad (2003: 59–60). Sellises olukorras võib autisti mi-
natunne eriti õhukeseks kuluda. Autistlik isik on lihtsustatult öel-
des niisugune, kes üksi olles kaotab kõik teised ja teiste inimes-
tega koos viibides kaotab iseenda. Masing kirjeldab üht enesetaju
segasuse episoodi kooliajast, kui ta võttis avalikult omaks paha-
teo algatamise, mida tegelikult tegi tema koolivend (MT, 108–
109). “Pinkide nihutamise loos” oli ulakuse algatajaks klassivend
Kõu Valter, kes inglise keele tunni alguses klassi tulles pahva-
tas: “Paneme Johnile tee kinni!”, mille järel “me kõik peaaegu
eranditult vist vedasime ristirästi VII klassi pingid”, pannes klas-
si tulnud õpetajale tee kinni (MT, 108). Pärast küsitlemist õpetaja
poolt tunnistab Hugo ennast pahanduse üheks algatajaks. Masing
meenutab:
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Ainult seda tean veel selgelt, et pärast hämmastudes taipasin: olin
täiesti unustanud, et üleskutsuja oli Kõu Valter. [---] Küllap aga
ta tundis, et on mulle midagi võlgu. Tõi mulle lugeda Byroni ja
Tennysoni kenad india paberile trükitud paindlikud nahkköited
ja Tennysoni lugemisel ma järsku nägin pinkide nihutamise käi-
ku nagu filmi. Ei mõista praegugi veel rahuldavalt endale seleta-
da, kuidas saab selliselt unustada. Kuidagi sarnanevaks juhtumiks
vaid on, et kord ma unenägu võlguolemisest ühele asutusele mitu
päeva arutlesin tõelusena. (MT, 109.)

Sellesarnane enesetaju nõrkus viib tegudeni, mida kõrvaltvaa-
taja võib pidada nii enese salgamiseks kui ka enese liigseks keh-
testamiseks. Koolis süüdistasid teda nii kaasõpilased kui vahest
ka õpetajad, et ta üritab juhi rolli võtta (MT, 99, 103). Seegi on
tüüpiline Aspergeri sündroomiga koolilapsele, kes võib kontrol-
liva käitumise tõttu muutuda teatavaks “õpetaja abiks” (Gillberg
2003: 51).

Aspergeri sündroomiga isik võib küll iseennast ja oma tege-
vust kõrvalt näha, ent on suurtes raskustes arusaamisega, kuidas
näevad teda teised ja kuidas võiksid nad tema kavatsusi tõlgen-
dada. Teisiti öeldes avalduvad mitteverbaalse kommunikatsiooni
raskused, mis inimsuhtluses võivad tekitada konflikte. Mälestus-

tes taimedest on mitmeid sotsiaalseid lugusid, mille meenutamine
tekitab autorile meelehärmi. Enamasti on meelehärmi põhjus ini-
mestevaheline vääritimõistmine, kui Hugo häid ja sõbralikke ka-
vatsusi on tõlgendatud teiste poolt valesti või koguni negatiivselt
(vt MT, 109–110). Need lood osutavad noore Hugo vaimuteooria
nõrkust. Paljude lugude hulgas on selline, kus ta jutustab, et ühel
koosviibimisel Saksa teoloogidega ta hüüdis teistest varem lahku-
des kõigile kõva häälega “head õhtut” ja selle peale kohalviibinud
arvasid, et nemadki peavad praegu lahkuma. Masing tunnistab,
et pikkamisi sündmuse üle järele mõteldes on ta hakanud teiste
reaktsiooni mõistma:

viisakalt igaga jättes jumalaga tülitanuksin teisi ning mu äralip-
samist keegi ometi võinuks märgata ja võtta hoolimatusena selts-
konna vastu. Näen asja nõnda praegugi, kuid suudan kujutella end
teiste asemel ja näen, et nad ei võinudki minust arvata muud, et
nad pidid mulle tegema ametliku noomituse. (MT, 109, kursiiv
lisatud.)
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Küps Uku ütleb, et tagantjärele ta mõistab oma fopaad ja et
ta suudab nüüd ennast teiste asemel kujutleda, teiste sõnadega, et
tema vaimuteooria on paremaks läinud. Noorel Hugol oli see veel
üsna nõrk.

HUGO MASINGU NÕRK VAIMUTEOORIA

Eristatakse tervet rida autistlikke käitumuslikke jooni, mis esine-
vad igal spektris isikul teatava kimbuna. Oxfordi teatmikus autis-
mi kohta loetleb Simon Baron-Cohen kokku 91 joont — mo-
toorsed, korduvuslikud, keelelised, kommunikatiivsed, sotsiaal-
sed ning mõtlemise ja õppimisega seotud nähud (Baron-Cohen
2008: 77–83). Edaspidises osundan nendest joontest juttu tehes
Baron-Coheni tabelit. Nende nähete varal joonistub välja autistli-
kus spektris oleva isiku käitumuslik profiil.

Üks olulisematest tunnustest on nõrk vaimuteooria, mis võib
väljenduda käitumises mitmeti. Nagu juba ülal mainitud, autist-
likus spektris inimene võib teada keerulisi mängureegleid ja loo-
dusseadusi, kuid teise inimese vaimuseisundite, emotsioonide või
kavatsuste äraarvamises jääda üsna saamatuks. Põhjus peitub sel-
les, et autistlik vaim on pidevalt häälestatud informatsiooni süste-
matiseerimisele, kuid nt inimeste emotsioonide lugemises näoil-
mete ja hääletoonide järgi pole mingit kindlat süsteemi, millele
toetuda. Tema vaimuteooria (theory of mind) on nõrk ja kogetava-
te emotsioonide hulk väiksem. Need asjaolud võivad teha suhtle-
mise teiste inimestega keeruliseks, eriti kogenematus noores eas.
Aspergeri sündroomiga isiku sotsiaalne küpsemine saabub hiljem
kui tavaliselt, 30–40 aasta vanuselt ja see on väga intensiivse õp-
pimise tulemus (Attwood 2007: 92).

Meelepimedus (mindblindness), suutmatus teiste ja iseenda
emotsioone lugeda ja mõista, tuleb ilmsiks järgnevatest Hugo
enesekohastest tunnistustest: “Tundub mulle liig, et Sina mind
armastad, kui ma isegi teaks miks” (KL, 30); “inimesed kolavad
mõistatustena siia ja sinna ringi ja ma tunnen end hirmus abitu-
na” (KL, 35); “mis teised on ja arvavad, seda ma ei tea ka siis,
kui nad ütlevad” (KL, 132); “ma ei kannata kui inimene mu sil-
mi ees igavuse ja Jumal teab, mispärast, nutab” (KL, 181); “ma
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ei mõista miks mu kiri ajas Su nutma” (KL, 327); “ütlesid mul-
le paar kuud tagasi, et olen Su nuhtlus ka siis, kui ma ise sellest
aru ei saa” (KL, 327). Üks vaimuteoreetilise naivismi vorm on
uskuda, et inimesed räägivad alati, mida nad tegelikult mõtlevad.
Hugo tunnistab, et tema arusaamine sellest oli oma eakaaslastega
võrreldes hiline: “ma rumal inimene uskusin vanasti, et inimesed
seda teevad, mis nad kõnelevad” (KL, 52).11

Vähesest empaatiast kõnelevad sellised Hugo ülestunnis-
tused: “kuu aja eest suri üks inimene mu kottu ja mind huvitas
see väga vähe” (KL, 64); “inimesed leiavad, et ma veel ükskõik-
sem olevat kui varemini, aga ka hoolimatum kõigi vastu” (KL,
69); “mul on tunne, et mus ikka midagi puudub, mis teistel ini-
mestel on” (KL, 90); “midagi õelat on mus, mis iga asja, mis mind
rõõmustab, ironiseerib” (KL, 94); “iga tõsine asi tundub hirmus
naljakas” (KL, 135); “ma ei oska inimesile arusaadavalt rääkida”
(KL, 190); “koledasti ajab naerma kui inimesed kõnelevad, et neil
on kurbus (tänavail kuuldub seda sõna sageli). Ja minu sõnastikus
pole seda sõna” (KL, 215).

Autismiuuringud on näidanud, et inimese loomupärane psüh-
holoogia tundmine ehk empaatiline arusaamine kaasinimestest on
lähedases seoses sellega, kui hästi inimene omaenda emotsiooni-
dest ja mõtetest aru saab. Nõnda on autismispektris isikul sageli
raske aru saada ka endast. Seda raskust iseenda mõistmisel nime-
tatakse kreekapärase terminiga aleksitüümia (Lombardo jt 2007).
Selle seisundi tõttu võib inimest vallata mõnikord meeltesegasus,
vähene sotsiaalne teadlikkus iseenesest ja sellest, kuidas teised
teda ja tema käitumist võivad näha.

Aleksitüümiat ehk piiratud võimet enese tundeid ära tunda
ja kirjeldada võib illustreerida noore Hugo järgmiste ülestunnis-
tustega: “ma ei oska kunagi endast kirjuta, vaid oma mõtteist ja
mõistusest” (KL, 29); “pää on segi ja kirju ja ma ei tea isegi, mis
tas on ja, mis tas pole” (KL, 76); “olen vist ikkagi üks labürindi-
taoline inimesekene, eksin ise selles ja eksivad teised” (KL, 81);

11“Easily duped / gullible” (Baron-Cohen 2008: 80); “the child as-
sumes that other people’s words match their thoughts” (Attwood 2007:
215).
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“ma ei suuda kannata, et kõik mu mõtted ja tunded dikteerib mi-
dagi, mida ma ei mõista” (KL, 96); “inimesed mõtlevad ju, et nad
teadvad, mis nad tahavad ja ma ei suuda seda” (KL, 200); “ma ei
usu millegisse, mis muga on ühenduses kuidagi, ei oma mõtteid
ega tundeid” (KL, 213); “mu mõtted on liiaks laokil, liiaks sihi-
tud ja kindlusetud” (KL, 224); “kas ma olen religioosne inimene,
või tahan ma ainult olla religioosne?” (KL, 236); “kas keegi usub,
mis ta mõtleb ja, mis ta ütleb. Ma ei usu oma tundeidki mitte ja
ei tea kindlasti öelda, kas mul on olla hää või mitte ja kuidas siis
inimene võib uskuda seda, mis ta mõtleb, või koguni seda, mis ta
ütleb, sest see on ju hoopis teistsugune asi kui tõepoolest” (KK,
31); “Ma ei saa endast enam kuidagi aru ja võib olla, et ei saa
viimse päevani” (KK, 44).

Raskused enesele emotsioonide ja hoiakute omistamisel või-
vad tuua ärevust tekitavaid sundmõtteid: “vahel on tunne nagu
oleksin mõrtsukas või mõni muu sellane kurjategija ja ka sel-
lased kujutlused teevad häda” (KL, 177).12 Aspergeri sündroo-
miga isik võib depressiooni mõjul kalduda isegi kompulsiivsele
enesekahjustamisele ja -piinamisele nii füüsiliselt kui psüühili-
selt (Attwood 2007: 142). Hugo räägib Liile “enda aluste õõnis-
tamisest”, ning et “minule on endalõhkumine vajadus” (KL, 193);
korra mainib vaimset enese piinamist ja noomimist (KL, 261).

SENSOORNE ÜLITUNDLIKKUS

Autismispektri seisundis isikul esinevad motoorse käitumise eri-
pärad, nagu nt veider kõnnak, samuti erinevad enesestimulat-
siooni vormid nagu sõrmede painutamine või jalgade rütmiline
liigutamine, edasi-tagasi koogutamine jne. Raskemate autismi-
vormide puhul pole need liigutused isegi tahtlikult kontrollita-
vad, justnagu ei elaks inimene omaenda kehas (vt Fleischmann
2012: 373). Sellise struktureeritud kehalise tegevusega blokee-
rib aju sensoorset ülekoormust. Meelte — kuulmine, nägemine,
haistmine jne — ülekoormus tekib sensoorse ülitundlikkuse tu-

12Vt Attwood 2007: 138; Baron-Cohen 2008: 98 (“intrusive
thoughts”).
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lemusena, mis väljendub nt selles, et isik võib olla väga häiritud
ootamatutest või tugevatest helidest, valgusest, lõhnadest, maitse-
test, puudutustest jm. Kui sensoorselt hästi funktsioneeriva isiku
tunnuseks on, et ta suudab meelelisest tajust ilma reflekteerimata
välja valida paraja hulga, siis autistlik aju on justkui pideva infor-
matsiooni ülekülluse paine all. Raskemate autismivormide juures
on sensoorse tundlikkuse probleemid palju rängemad kui Asper-
geri sündroomi puhul. Sensoorset ülekoormust võiks võrrelda kü-
berründega, kus päringutega ülekoormatud veebileht muutub kät-
tesaamatuks.

Sensoorne ülitundlikkuse kohta on Hugo kirjades Liile oht-
ralt näiteid.13 Peamiselt esineb kaebusi helide ja ereda valguse
üle: “Oli aias paar päeva ööpik [---]. Mu õnneks läks ta ometi
minema ja ma sain rahu” (KL, 13); “valged ööd on õudsed na-
gu lääged sõstrad” (KL, 89); “ma ei kannata valgeid öid ega suve
üldse” (KL, 101); “väljas on praegu päris õudne — läbi hommi-
ku ja rääkude kärina jaama minna ei ole mulle suur rõõm” (KL,
105); “ma ei taipa miks kõik on nii närviliselt kiire” (KL, 110);
“on täna jälle kuud ja ta valgus päris õudne, [---] olen piiridega
rahul küll, aga ma ei tahaks, et nad on nii teravad ja selged ja
elektris on midagi maaalust, päris põrgulikku” (KL, 155); “üks
laps lõugab akna all ja kuulda on hale ja vastik ka” (KL, 202);
“ma ei kannata välja üleminekut mollist duuri, see nagu kisub
lõhki” (KL, 215); “kuked laulavad ja kevad on hirmus, ah, neid
neetuid õhtuid, mis saavad ikka valgemaks ja õudsemaks. Pole
midagi rumalamat kui see asi, mis pole seda, mis ta olema peab.
Öö peab olema pime” (KL, 258); “pole kerge kirjutada, sest üle
tänava lõugab mingi paarikuine rahva tulevik” (KL, 263); “iga
vähemgi kobin pahandab” (KL, 265); “seinu ma ei salli, eriti kui
nad on heledad” (KL, 292).

Pideva meelelise ülekoormatuse seisundile võib järgneda ins-
tinktiivse kaitserefleksina tajude blokeerimine, millega kaasneb
eneseteadlikkuse puudulikkus.14 Kui maailm on meeltest välja

13“Sensory hypersensitivity” (Baron-Cohen 2008: 83); vt Attwood
2007: 11. ptk.

14“Lack of self-awareness” (Baron-Cohen 2008: 79); “sensory tune-
outs” (Attwood 2007: 274, 277).
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surutud, järgneb tunne, et kõik on ebareaalne. Lärmi tõttu, mis
tuleb altkorruselt, on Hugo sunnitud oma sensoorset tundlikkust
piirama: “Täna ööl vist magada ei saa, sest põranda all tulevad
pulmad ja ma pean seda kuulama päält kõverdund silmade, kort-
sund otsaesise ja kissis silmadega ka muidugi. Vahel jällegi selli-
ne tunne, et kõik asjad on ebareaalsed, et terve olemine on vaid
üksainus unenägu, või midagi sellesarnast” (KL 241); “terve maa-
ilm ümber tundub nagu unenägu” (KL, 261); “Kõik on tontlik,
ühtki inimest ei tunne eksisteeruvat ja teadvus endagi eksisteeru-
misest on nii nõrk, et ma ei näe teda ega saa haarata. Udukuhi
ainult ja vaevalt märkan, et selles on midagi” (KL, 324).

Teooria järgi, mille autoriks on Henry Markram, on sensoor-
ne ülitundlikkus ja sellest tekkiv ärritus autismi kõige olemusli-
kum joon. Autismi nimetab Markram “intensiivse maailma sünd-
roomiks”, ning vähene suutlikkus sotsiaalses maailmas on selle
teooria järgi intensiivselt tajutud maailmast tekkinud sensoorse
ülekoormuse tulemus. Autistlikult häälestatud aju kas sulgub ise-
endasse või reageerib liiga kiiresti muutuvale maailmale tugeva
ärritusega (Grandin, Panek 2013: 84). Selle juures esinevad viha-
pursked ja enesesse tõmbumine on seega sama mündi kaks külge.
Uku Masingu filosoofias on elamise “intensiivsus” ehk “elusa-
mus” oluline kategooria, samuti tundub ta hästi mõistvat, et tema
maailmataju on intensiivsem kui teistel. Seda, et maailma tajumi-
ne sedavõrd intensiivsena võib tekitada inimesele vaimseid piina-
sid, Masing otseselt sõnastanud ei ole.

SAMASUSE- JA KORDUVUSEARMASTUS

Sensoorse ülekoormuse tõttu otsib autistlik isik pidevalt teid, kui-
das üleliigset informatsiooni tajudest blokeerida. See viib ene-
sepiiramiseni, autistlikud inimesed üritavad seda teha uut välti-
des ja rutiini säilitades — kanda iga päev samu riideid, süüa sa-
mu sööke, vaadata sama filmi ja lugeda sama raamatut mitu kor-
da. Siinsel kirjutajal pole andmeid, kas Masing kandis ka Tartus
elades iga päev samasuguseid riideid, kuid Saksamaale õppima
minnes võttis Hugo endaga kaasa ainult ühe komplekti: “perenai-
ne imestas, et mul on kaasas üksainus ülikond ja kingad!” (KK,
127). Teisal fantaseerib Hugo ühestainsast rõivast, mida alati ko-
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dus kanda: “mina küll omale eluajal enam ei muretse galaülikon-
de kui üheainsa, kodu võib elada kas või supelmantlis, aga see
peab olema selline, et kes sisse tuleb enam ei taha ära minna, et
tas elada saaks” (KK, 188). Hugo raporteerib ka sama filmi mitu
korda vaatamist: “olen tembu teind ennekuulmatu, mille üle kõik
naeravad, käind kaks korda vaatamas sama filmi / “Naine kuul”
/ ja võib olla, et lähen veel kolmandatki” (KL, 179).15 Kindlate
reeglite kehtestamine igapäevaelus võib mõnikord viia ka pedant-
se vajaduseni, et asjad oleksid alati seal, kus nad peavad. Sellest
tuleb täpsuse ja korra austamine: “teised inimesed peavad mind
kuivaks ja pedandiks” (KL, 17); “mu sümpaatia puhtuse ja korra
vastu” (MT, 19).

Samasusearmastus viib päevast päeva korduvate käitumis-
mustrite ja rituaalideni. Hugo kirjeldab oma argipäeva: “pole lu-
gend päevi [---], samad ju nad on kõik ja ühtviisi nad lähevad
mööda ka, vahel just täpipäält sarnaselt üksteisele” (KL, 297);
“kõik on igavesti sama” (KL, 325). Autistlik isik allutab oma elu
reeglitele ja rutiinidele ning võib reageerida väga valuliselt, kui
teda takistatakse nende järgi elamast. Ta võib nõuda rangete reeg-
lite ja rutiinide järgimist ka teistelt ning neid enesekeskselt peale
suruda (vt MT, 146). Samasusearmastus väljendub ka hirmus elu-
muutuste ees: “mul on hirm mõelda, et päevad korra tulla võivad
kui nad tulema peavad, kus ma enam ei ela siin. Ma ei oska Sulle
seda jubedat tunnet seleta” (KL, 125); “hirm kõigi tundmatu ees,
kõigi ees” (KL, 126).16

Samasus on sünonüüm kõige korduvusele, korduvaid käitu-
mismustreid järgib Hugo sageli alateadlikult: “Mul on kiusatus
novembri asemelle igale poole kirjuta oktoober, tahan vist küll,
et november ja need imelikud hääd päevad Sinuga alles ees olek-
sid” (KL, 33); “kui mingi sündmus kordub, siis tuleb kohe mõte,
et nüüd hakkab kõik ringi käima” (KL, 95); “teed midagi üsna
tühist ja äkki tuleb nagu midagi aijju: siis ma tegin sama ja kõik
oli just samane” (KL, 105); “pääle keskööd ei saa enam midagi

15“Wearing the same clothes every day”; “Watching the same movie
multiple times” (Baron-Cohen 2008: 77).

16“Tantrums over change or other points of view” (Baron-Cohen
2008: 78).
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teha, on “alati” nagu see tunne kui sõites” (KL, 135); “siiski on
mingi piin sellepärast, mis kunagi enam ei kordu. Ja kui ta alalõp-
mata korduks, siis ta viimaks saaks ikka igavaks ja kui ta igavene
oleks, siis ei oleks teda üldse olemas” (KL, 141).17 Sama mõte
esineb veel 20 aastat hiljem: “Tähtis pole ju ilus olemine, ilusa
nägemine, ilusa tegemine, vaid iseenda kordamine” (MT, 131).

Mõistagi võib samasusearmastus lõpuks viia äärmise tüdimu-
seni. Uku Masing kirjutab, et pilved avaras taevas mõjuvad talle
rahustavalt, isegi kui ümbrus on ebatavaline. Põhjus on selles, et
argipäev oma rutiiniga kitsendab:

minu enda jatkuv ja lakkamatu ahendamine väsitab väga. Õige-
mini küll tüütab. On äärmiselt vastik olla kinni normaalses, selles,
mida pidevalt teen, ja taibata, et on raske astuda sellest välja ning
teha mistahes uut. [---] Astudes seda teed, kõiki teid, kus on küllalt
lagedat, taevast, siis tundub, nagu teeksin midagi lausa ebaharilik-
ku, kõike seda korraga, milleks pole jatkunud aega. (MT, 23.)

Teisal kirjutab Masing, et ka looduses ringi rännates on tal
kalduvus oma teekondi korrata: “iial pole olnud aega saada tut-
tavaks oma kodumail muuga kui enese käidavate teedeäärsetega”
(MT, 54). Masing kirjutab, et tal ei jätku aega teha midagi muud
kui tööd ja isegi jalutuskäikudel on tal ajapuudusel kalduvus lä-
bida ühtesid ja samu teekondi, mille käigus ta teede ääres näeb
iseenda ja kadunud põlvede “tegemata tegemisi” (MT, 54). Teisal
vihjab ta aga oma harrastusele koguda endasse kauneid loodus-
vaateid (MT, 142).

16. juunil 1930 jutustab Hugo, kuidas ta soovis oma igapäe-
vast rutiini murda, kuid sai sensoorse ülekoormuse osaliseks: “ik-
ka sama ja sama teha on kole igav. Eila käisin botaanikaaias; sääl
on päris rahulikke kohti ja olla üsna kena, ainult need sedelid ja
äraneetud sildid! Ja kellel pole sees rahu, sellele ei leidu väljas-
ki rahu” (KK, 36). Mälestustes taimedest kirjutab Masing, et te-
da “ajab lausa masendusse”, kui Tartu botaanikaaias ringi jalu-
tavad naisüliõpilased loevad ladinakeelseid taimenimesid siltidelt
valesti ja valjusti maha (MT, 93–94). Botaanikaaed oli Uku Ma-
singu vaimses universumis erilise tähendusega paik, kus kõik pidi
kehtima tõese ja igavesena.

17“Love of repetition” (Baron-Cohen 2008: 78).
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“TOKSILINE MUUTUS”

Paplipuu koduõuel, mille otsas Hugo tavatses istuda, murdus
1934. aasta sügisel tormi käes (KL, 333), teise teate järgi sama
aasta suvel (MT, 74). Papli murdumine ja mahasaagimine oli Hu-
go jaoks metafüüsiline sündmus, mis pani ta mõistuse abil taipa-
ma kõige kaduvust:

Kui aga ühel suvel meie põllul olles tuulekeeris lükkas kummu-
li kaevuäärse b a l s a m p a p l i, siis ma läksin lootusetuks ning
jäin. Hoolimata kogemusist, hoolimata teadmisist miski minus oli
kindel, et suured ja ilusad asjad jäävad igavesti. Vähemalt ei sure
minu ajal. Sellest pääle mul pole usku ja ma pean leppima kadu-
misega. Vahel lepingi. . . (MT, 74.)

Väga tugev lein paplipuu murdumise üle on mõistetav ühelt
poolt selle kaudu, et taimed olid Masingu maailmas olulised. Tei-
selt poolt on ängistus seletatav autismispektris isiku talumatu-
sega muutuste suhtes, s.t kui igapäevaselt tuttav maailm ja ru-
tiin ootamatult teisenevad. Baron-Cohen kutsub seda “toksiliseks
muutuseks”, mis ootamatu loomuse tõttu toob esile erakordselt
kõrge stressitaseme (Baron-Cohen 2011: 115). Samal aastal kir-
jeldas Hugo oma stressi kirjas Liile järgmiste sõnadega: “mu hin-
ge või mind [---] ei ole enam” (KL, 332).18 Tagasivaatavalt kirjel-
dab Masing 1955. aastal: “Olin papli langemisel juba inimene ja
sellega, mida hüütakse loodusõnnetuseks, inimene kuidagimoodi
püüab leppida, kuigi mehed tavatsevad nimistu suhtes olla hoopis
erineval arvamusel naistest. Need nagunii ei taha võidelda loo-
dusega ning eelistavad kannatada. Mina ei andnud seda looduse-
le andeks ega lepi temaga iialgi vist” (MT, 76–77). Nõnda nagu
naiste peale on Masing leppimatu ka looduse suhtes stiihilise ja
ettearvamatu käitumise pärast.

Lapseea näiteid toksiliselt mõjunud muutustest on Masingu
kirjutistes veelgi. “Kui isa mu ühel tuisusel hommikul heinu too-
ma minnes viis liiga vara kooli” — nii algab üks lugu, mille mee-
nutamine teeb Masingule tuska veel u 30 aastat hiljemgi (MT,

18Langenud papli puust nikerdas Hugo “midagi kondise rapanui dee-
moni taolist neelamas madu” (MT, 74), mille ta lubas kinkida Liile
1935. aasta suvel (KL, 333).
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112). Lisaks liiga varasele koolitulekule kuhjus teisigi ootama-
tusi — seal astub talle vastu üks kuuenda klassi poiss, kes hakkab
“käratama” ja Hugot tagasi koju kihutama. Kuigi mõistlik lahen-
dus sellele olukorrale olnuks varnast võtta: tuttavad tüdrukud kut-
susid teda seniks enda juurde, aga Hugo häbenes neid ja eelistas
õues külmetada, ja kui enam ei suutnud, jooksis koju tagasi “läbi
umbetuisanud tänava” (MT, 113). Ootamatu muutus igapäevases
rutiinis põhjustas nii kõrge stressitaseme, et “kõik mõtted ja ku-
jutlused olid ähmased juba pärast seda pikka aega, mil polnud ööd
ega päeva, polnud ärkamist ega ühtki tunnet” (MT, 113).

Selle tuisuse hommiku sündmusi ja asjaomaste emotsioone
püüdis Masing arvatavasti mõista paljude aastate vältel mitmeid
kordi. Attwood kirjeldab, et paljud psühhoteraapiat vajavad autis-
mispektris inimesed on kinni mingites minevikusündmustes, mil-
le painet nad ikka ja jälle läbi elavad. Sageli kerivad nad nagu
filmilinti möödunud sündmustest aina uuesti ja uuesti, eesmärgi-
ga aru saada nende tähendusest (Attwood 2007: 319).

Ühes kirjas Jaan Kiivitile tunnistab Hugo, et ta kannatas mi-
tut sorti koolikiusamise all, koolikaaslased hüüdsid teda “prohve-
tiks” (KK, 147) või “prohvetipojaks” (MT, 113).19 See, et autis-
mispektris lapsed langevad koolikiusu ja mõnituste ohvriks, on
tavaline (Attwood 2007: 4. ptk). Kristliku maailmavaatega ema
käskis kiusamise vastuseks Hugol oma koolikaaslasi armastada.
Kui Hugo keeldus seda tegemast, ütles ema, et ta järgmisel päeval
enam koolist koju ei tuleks. Hugo võttis ema öeldut sõnasõnalise
instruktsioonina, nagu on omane Aspergeri sündroomiga lapse-
le (Attwood 2007: 115–116). Ta kirjeldab oma reaktsiooni: “mui-
dugi ma ei magand öö otsa ja mõtlesin ainult sellele kas lumme
magama heites surm ruttu tuleb või on enne hirmus külm” (KK,
147). Ilmselt ei osanud Hugo ema arvata, et tema poeg mõistab
teda täht-tähelt.

“Toksilise muutuse” hea näide Hugo kirjades on nt selline,
kus ta kirjutab Jaan Kiivitile oma Tartu üürikorterist: “Aknail on

19Kirjades Liile Hugo tunnistab, et vahel tuleb talle peale “prohve-
titõbi”, ning siis hakkab ta ootama “viimistpäeva” ning tahab, et seda
teeksid ka teised (KL, 196). Ilmselt oli niisugune käitumine ja sõnumi
levitamine Hugole omane juba koolipõlves.
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kardinad eest pesus ja see ennenägematu torkab ja teeb mu kuida-
gi rahutuks ja ma ei saa õppi, ei mõelda ei lugeda” (KK, 27–28).
1932. aastal läks Hugo stipendiaadina Saksamaale, mis mõjus vä-
ga positiivselt tema teaduslikule arengule. Kuigi see muutus oli
ette teada, kirjutab ta oma tuttavatele stressist, mis teda Tübinge-
ni võõras keskkonnas elades tabas: “et mul siin just kiita olemine
pole on endast mõista, miks aga just seda on raske öelda. Kuidagi
nagu kõnnin üle majade ja pinda pole jalge all” (KK, 125); “jõe
ääres on kena istu, aga ometigi on kõik kuidagi olematu, irreaal-
ne. Alguses oli veel enam nii kui praegu, nüüd ma olen harjund
juba nägudegagi — varemini leidsin nad nii inetud, et tänavail
vaatasin majaseinu” (KL, 283).

Kuna Saksamaal viibimise aeg oli Hugo jaoks akadeemiliselt
väga edukas, unustas ta oma ebamugavuse peatselt. Seal sai ta
intensiivselt tegeleda oma erihuvidega, mis tõi rahu ja heameele.
Juba samas kirjas Tübingenist ütleb ta: “ “Suured probleemid” on
läind” (KL, 283). Hoopis tagasitulek Tartusse põhjustas Hugole
uue stressilaine, mida ta väljendab otsekoheste sõnadega: “kõik
on siin nii seenetand, et ma ei saa aru miks inimesed ei kisen-
da” (KL, 320).

VAJADUS FAKTIDE JA REEGLITE JÄRELE

Autistlik isik on maailmaga ühenduses faktide, reeglite ja seadus-
pärasuste tundmise kaudu. Ülalpool oli juba juttu Hugo Masin-
gu erihuvidest, siinkohal võib juttu teha õppimise intensiivsusest.
Hugo tunnistab enda kohta: “mitte ma ei valitse raamatute ja piibu
üle, vaid need valitsevad mind” (KL, 32). Autismispektris lastele
on omane “õppimise raev” (rage to learn), millele omane mo-
tivatsioon õppimiseks, harjutamiseks ja tööks on iseenesest ole-
mas, rahuldus tekib tegevusest endast, mitte täiskasvanu tähele-
panust või muudest autasudest (vt Winner 1996). Seda võib il-
lustreerida 19-aastase Hugo sõnadega:

Praegu on hirmus suur igatsus Tartu järgi, sean endalle kokku raa-
matute nimestikke, mida lugeda, uurin vaheti katalooge ja mõtlen,
vast ehk tuleb aeg kus ka selle kuidagi saan — ja tunda Tiahua-
naco varemeid või Nippuri väljakaevamistulemusi on mulle täht-
sam kui kõik muu maa pääl. Otse hundi isu on raamatute järgi.
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Sulle enamvähem normaalse mõistusega inimesele [---] on see
muidugi vähe naeruväärne. (KK, 14.)

Hugo möönab mõninga kahetsusega, et ta ei taipa “maailma”,
kuigi tahaks aru saada: “ma ei taipa tast ju viimaks mitte midagi.
Ja häda on selles, et inimene teab, mis ta ei tahagi teada ja seda,
mida ta teada tahab, seda ei saa” (KL, 202). Sotsiaalne maailm on
üdini võõras, kuid Hugo taipab antropoloogilisi seaduspärasusi
selle kohta: “mul on arvamine, et inimene kes sattub olukorda,
mida ta ei tunne varemini, seda vast paremini mõistab kui see,
kes selles alatiseks elutseb” (KL, 231).

Faktide tundmise oluliseks pidamisele lisandub tõe otsimine
ja täpsuse taotlemine kõiges, mida tehakse, soovimatus ligilähe-

daselt asju hinnata.20 Sellest tulenevad radikaalsed Hugo vaa-
ted, mis loomuldasa ei kannata mitmetisust: “seda ma usun, et
kõigi inimeste mõtted on õiged või pole nad kellelgi õiged ja va-
helmine tee on võimatu” (KL, 114); “inimene ei saa kunagi teada,
kas hää ja kuri on sama või ei ole. Korra tundub nii, korra teisiti.
Ja see kindlusetus viib endatapmisele, jõuetus mõista ja aru saada
ja jõuetus usus ja uskuda” (KL, 143); “Jeesus tahab, et inimesed
oleksid täielikud nagu Jumal ja ma ei saa seda nõuet kuidagi peh-
mendada nagu seda tehakse tavalikult” (KL, 176).

Tõe rääkimine, avameelsus ja usaldusväärsus on Hugo kaa-
sasündinud omadused, mis üldjuhul iseloomustavad autistlikku
isiksusetüüpi: “usun, et ma sõna pidama pean, sest kunagi pida-
sin seda oma eritunnuseks” (KL, 9). Veidi hiljem leiab Hugo, “et
maailmas ei maksa valetada, ega tõtt rääkida, vaid tõtt rääkida
nõnda, et sellest aru ei saada ja inimeste arvamistele öelda ala-
ti “ja”, aga nii, et teine arugi ei saa, et oled “ei” öelnud” (KL,
197); “mu ainus hää külg olevat avalikkus” (KL, 250). Asperge-
ri sündroomiga isikule on omane “brutaalne ausus”, tõe ütlemine
igas olukorras, mis võib küll vanuse ja sotsiaalse küpsemisega
väheneda (Attwood 2007: 117). Pideva avameelsuse tõttu võib
autistlik isiksusetüüp koguda endale vaenlasi (vrd KL, 165). Hu-
go kirjutab Liile, et “Ülikooli ametnikud tasuvad nüüd kätte, mis
neile olen öelnud ja kirjutanud kurja” (KL, 324).

20“No interest in estimation and approximation” (Baron-Cohen
2008: 81).
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Igapäevases elus avaldub aususele tuginev hoiak suutmatu-
ses valetada ja teeselda: “ma ei oska õnnetuseks teha teaatrit,
ega rääkida seda, mis ma mõelnud pole” (KL, 70); “teesklemise
pärast ma ei salli naisi” (KL, 281); “mind ta vihastab, see teesk-
lemine” (KL, 282); “oma teada pole ma kunagi katsund simulee-
rida osavõtlikkust” (KL, 288).21 Hugo siiski tajub, et alati pole
mõistlik olla otsekohene, aus ja siiras. Süsteemsele arutlemise-
le iseloomulikult põhjendab Hugo oma tegelike mõtete varjamise
praktilist vajadust rangelt loogilise mõttekäigu abil: “nüüd hak-
kan valetama õppima — seda teeb terve maailma ja Jumal on mu
siia pannud, tähendab, ta tahab pettust. Aga tean, et hästi valetama
õppida on raskem kui neliteist eksami” (KL, 226). Viisakas käi-
tumine võrdub Hugo arusaamises millegi võltsiga: “suur laps aga
peab juba viisakas olema ja valetama õppima” (KL, 147); “vähe
piinlik olemine on kui sulle aga loetakse kõiksugu ilusaid ja arm-
said sõnu, sest naerda tahaks häämeelega. Ja enda suust ei tule
nad välja, sest sihilik valetamine on ikka hirmus raske asjakene”
(KK, 36).

Kompromissitu tõeotsimine avaldub ka igapäevaelu nähtus-
te hindamisel. Partneri valiku juures arutleb Hugo: “milline neist
on see õige ja igavene armastus?” (KL, 68). Tüüpiliselt Asper-
geri sündroomiga isikule kaldub Hugo jäigale mõtlemisele, mis
on fikseerunud teatavale kindlale ideele: “kui mul korra on pä-
he tulnud mõte, et eesel on roheline, siis ei muuda seda usku ka
see, kui ma kõikide maailma eeslite värvi tunneks; kui ma teisiti
sellest vastolust ei saaks üle, siis ma kas hakkaks kahtlema enda
nägemisvõimes, või nimetaksin halli roheliseks. Ja see on jonn,
nagu mu terve elu” (KL, 99–100).22

(Järgneb)

21“No interest in pretend play”; “No diplomacy or white lies”
(Baron-Cohen 2008: 80); “Can’t see the point of pretending” (Baron-
Cohen 2008: 81).

22“Truth-seeking” (Baron-Cohen 2008: 81); “a tendency to be conf-
rontational and rigid” (Attwood 2007: 119).
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Uurimus autismispektrist ja

Uku Masingust

Amar Annus

KEELELISED JA KOMMUNIKATIIVSED ERIPÄRAD

Ka keelekasutus ja kommunikatsioon on autistlikul isikul sage-
li eripärane — see takerdub sageli pisiasjadesse, mainib asjasse
mittepuutuvaid detaile, mõistab sõnade ja ütluste tähendust täht-
tähelt, võib olla raskusi metafooridest arusaamisega. Huumori-
meel võib olla eripärane või üldse puududa, seltskondlikest nalja-
dest arusaamine raskendatud (Attwood 2007: 75–76). Oma huu-
morimeele kohta ütleb Hugo ainult, et see ei lähe kokku teiste
omadega: “ma ei oska naljakaid asju nii rääki, et nad oleksid nal-
jakad. Ja kui ma kõnelen kivitõsiseid asju, siis on nad mu käsit-
lusviisis teistele inimestele naljakad” (KL, 182); “inimesi polegi
vaja, sest nemad on liiga targad ja ei hakka naerma kui tuul puhub
juustesse või siil läheb nagu vanamees must piip hambus külla”
(KL, 337).

Masingu eripärasest keelekasutusest on palju räägitud ja kir-
jutatud. Aspergeri sündroomiga isikule tüüpiliselt on Masingu sõ-
navara rikkalik, ta on produktiivne uudissõnade ja teistele aru-
saamatu tähendusega keelekujundite loomisel (Attwood 2007:
8. ptk). Üldiselt on autistlikud isikud vähese jutuga vähemalt se-

Algus eelmises numbris.
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ni, kui pole juttu nende erihuvidest. Kui Hugo lülitab sotsiaalse
maailma oma kanalitest välja, siis peatselt, ütleb ta: “tunnen isegi,
et unustan kõnelemise, viimaks ka oma “mõtete” edasiandmise
võibolla, viimaks tõestigi” (KK, 47).

Raskemate autismivormide juures esineb täielikku kõnevõi-
metust ja kajakõnet. Teiste või enese öeldud sõnade ja lausete
kordamine võib pakkuda autistlikele isikutele rahuldust.23 Hugo
lõpetab ühe oma kirja Liile sõnadega: “Kas Sa annad mulle an-
deks? Ma ei tea, ei tea — / hää oleks seda “lauset” korrata lõpma-
tuseni” (KL, 175).

Faktid moodustavad ühenduse autistliku isiku ja maailma va-
hel, seepärast peab ka vestlus inimeste vahel kulgema fokusee-
rituna mingile kindlale teemale. Hugo raporteerib oma oskama-
tusest seltskondlikult lobiseda: “olen vakka, sest inimesed rää-
givad nii, et ma enam aru ei saa” (KL, 83); “ei ole harjunud kõ-
nelema niisugust igapäist juttu kõnelemise enda pärast ja selle
puudumine on vahel väga “ebamugav” ” (KL, 158); “olen tüdind
kõnelemast ja ei saa aru, mis need inimesed räägivad ja räägi-
vad” (KL, 242).

Kommunikatiivsete iseärasuste juurde kuulub ka ebatavali-
ne silmakontakt. Üsna tavaline on, et autistlik isik ei vaata otsa
inimesele, kellega ta räägib. Samas võib ta pikalt vaatama jääda
inimest, kellega parajasti ei suhtle. Seda võib seletada väga üldi-
se autistliku omapäraga, nimelt suurte raskustega teha mitut
asja korraga (monotropism).24 Võib vaadata silma või rääkida,
ent mitte mõlemat korraga. Kanada autistlik neiu Carly Fleisch-
mann on kirjeldanud, et inimese palgesse vaadates näeb ta tuhan-
deid pilte või üksikkaadreid sekundis, mis põhjustab väga kiires-
ti sensoorse ülekoormuse justnagu digikaamera, mille mälu saab
täis (Fleischmann 2012: 365). Selles mõttes on autistlik silma-
kontakti vältimine puhas enesekaitse.

Autistlikule isikule on omane prosopagnoosia ehk oskamatus
lugeda inimeste nägudest emotsioone ja kavatsusi. Aju osa, mis

23“Echolalia” (Baron-Cohen 2008: 79).
24“Unusual eye contact” (Baron-Cohen 2008: 80); “Monotropism”

(Baron-Cohen 2008: 82).
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tegeleb emotsioonide reguleerimise ja äratundmisega, on mandel-
tuum ehk amügdala. Just see ajuosa on autismispektris isikutel
arenenud struktuurilises ja funktsionaalses mõttes ebatavaliselt.
Nõrk oskus lugeda kaasinimeste emotsioone nende näoilmete jär-
gi võib olla põhjustatud detailitajust — autistlik isik ei jälgi mitte
tervet näoilmet, vaid mingit osa sellest. Nt kulmu kortsutamine
võib olla osa ilmest, mis väljendab viha või siis hoopis hämmel-
dust. Kui vaatleja keskendub kulmule, siis ta ei pruugi mõista,
kumma emotsiooniga on tegemist (Attwood 2007: 130). Korra
väljendab Hugo oma suurt ebakindlust näoilmete tõlgendamisel
selliste sõnadega: “ega keegi ei tea, mis nägu inimene õieti inime-
ne on, — inimese nägu muudavad ta mõtted ja teine inimene näeb
teda jälle oma mõtteile vastavalt, nii et siin on ainult mingi veerle-
mine” (KL, 188). Inimeste näoilmete jälgimisel ja tõlgendamisel
tekib autistlikul isikul kergesti sensoorne ülekoormus, seega võib
võõra inimese otsa vaatamine tekitada ebamugavust ja isegi hir-
mu. Saabunud stipendiaadina Tübingeni, kirjutab Hugo sõbrale
sakslaste kohta: “ei või ka öelda, et inimesed oleks inimeste nä-
gu [---]. Näod on nii veidrad, et ma seinu vaatan tänavail, muidu
oleks vähe õudne” (KK, 125). Sellest lausungist võib järeldada,
et esimestel nädalatel või päevadel vaatas Hugo tänaval kõndides
inimeste nägudest mööda, kartes sensoorset ülekoormust.

Tuntud on ka see tõsiasi, et autistlikud inimesed ei tunne sa-
geli ära juba varem nähtud nägusid, mis peaksid neile tuttavad
olema. Üks meditsiinilaboris töötav autistlik naine on öelnud, et
ta peab nägema inimest u 15 korda, et teda näo järgi hakata ära
tundma (Grandin 2006: 69–70). Ka Hugo ei tunne mõnikord tut-
tavaid nägusid ära: “Sinu pildid pole ju Sinu nägu, vähemalt mit-
te seda nägu kuidas ma Sind näen” (KL, 135); “kõikide inimeste
nägude üle on varjud, igal on midagi puudu, midagi viga” (KL,
220).

Selleks et saada edukamaks sotsiaalses maailmas, võivad pal-
jud autistlikud isikud lugeda ilukirjandust ja vaadata mängufilme.
Mõnest võib saada isegi kirjanik, kes naudib oma reeglitel toi-
mivate väljamõeldud maailmade loomist.25 Väga paljudel siiski

25“Love of rule-governed fictional worlds” (Baron-Cohen 2008: 77).
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puudub sügavam huvi fiktsioonide maailma vastu, neid huvitab
ainult teabekirjandus või seda laadi kirjandus, mis toetub kuidagi
faktiliselt maailmale, nt ulme. Teistsugust maailma otsib autist-
lik isik vastukaaluks sellele maailmale, kus sageli kogetakse edu
puudumist sotsiaalsel lõimumisel ja sõprade leidmisel (Attwood
2007: 186).

Paljudel autistlikel inimestel on raskusi metafooride mõist-
misel, kuna nende taju tõlgendab keelt tähttäheliselt (Attwood
2007: 216–218). Kuna Hugol esineb sünesteetilist taju, siis me-
tafooride mõistmisel ja loomisel tal mingeid raskusi ei ole.26 Kir-
jades Liile ta siiski tunnistab, et tema tegelik huvi ilukirjanduse
vastu on üsna leige: “Ma loen aga vahel päevad ja ööd mõnd
raamatut araabiast, või isegi mõne indiaani keele grammatikat ja
leian, et see on kõige huvitavam lektüür, kuigi sääl pole ainustki
tapmist, ei keerulisi ja kuivi armulugusid ja hääd lõppu” (KL, 17);
“lugesin neil päevil jälle vähe omamaa “ilukirjandust” ja ma ei os-
ka ikkagi leida selles midagi” (KL, 65); “ “Ilukirjandust” ma luge-
da ei suuda ja teeb haigeks see mõista tahtmine ja mitte mõistmi-
ne, — kõige mõistlikumad on pildid ja muinasjutud” (KL, 141).
Paljudel Aspergeri sündroomiga inimestel on siiski huvi teadusli-
ku fantastika ehk ulmekirjanduse vastu.27 Kuna ulmekirjandusel
on teatav kujuteldav side tuleviku tegelikkusega, siis on sellel po-
tentsiaali autistlikku isikut kaasa haarata. Masing luges teadus-
likku fantastikat suure huviga ja hindas seda žanrit väga kõr-
gelt (Sommer 2003: 28–32).

HUGO SOTSIAALSE KÄITUMISE ERIPÄRAD

Autistlikul isikul tekib sotsiaalses olukorras sageli stress või pin-
ge, mis on tema seisundist tingitult paratamatu ja mida ei saa
muuta. Ometi ei pruugi ta mõista, et selle pinge allikas on tema
enda kognitiivsed eripärad, vaid võib selle tekitajat hakata otsi-

26Metafooride seose kohta sünesteesiaga vt Cytowic, Eagleman
2009: 8. ptk.

27“Interest in science-fiction but not in pure fiction” (Baron-Cohen
2008: 83).
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ma teistest, süüdistama teisi (Attwood 2007: 323). Kui see isik ei
saa õiget diagnoosi, ei pruugi ta elu lõpuni teada saada, mis te-
da sotsiaalsetes olukordades vaevab, ja projitseerida ebamugavu-
se põhjuse endast väljapoole. Ebamugavus, mis autistlikku isikut
sotsiaalses kontekstis vaevab, võib realiseeruda tema sotsiaalses
kriitikas.

Autismispektri seisundis inimesel võib olla raskusi leida sõp-
ru ja hoida neid, vastata sobival viisil teiste inimeste emotsioo-
nidele, samuti ühineda sotsiaalsete gruppidega. Nad võivad ol-
la sotsiaalselt tagasitõmbunud, kalduda valesti tõlgendama teiste
emotsioone ja kavatsusi, neil võib puududa tavapärane sotsiaalne
teadlikkus iseendast ja teistest. Autismispektris inimesed tunne-
vad ennast alati paremini asju üksinda tehes. See johtub tõsias-
jast, et nende sotsiaalne tegevus tugineb reeglite tundmisele, mitte
spontaansele kaasategutsemisele teistega.

Hugo kirjutistes pidevalt korduv motiiv on tõdemus, et tema
ise ei mõista teisi inimesi ja ka teda mõistetakse vääriti. Kirja-
des Liile võib märkida selliseid väiteid: “keeran Su sõnu ristipõi-
ki, ei saa aru, ei millestki!” (KL, 88); “nii ei saa ma kellegiga sõna
kõnelda ilma et see mind tüütaks. Ja inimesed leiavad mu vaiki-
mises arguse ja nõrkuse” (KL, 94); “ma ei saa midagi teha, sest
mina ei saa neist kuidagiviisi aru — inimesed on nii kaugel” (KL,
223); “olen võõram kui võõras maapääl, sellepärast, et ma mit-
te midagi ei mõista teistest inimestest. Ma neist aru ei saa” (KL,
237); “on ainult paar inimest, kellega võib istuda laua ääres, tei-
sed on sama hääd kui kännud, mis hiilgavad, mina neist enam ei
saa aru. Ja ma ei katsugi enam” (KL, 271); “ma ei tea midagi Su
hädadest, sest mis neist loen on nagu neljandaastme võrrandid või
kahekordsed integraalid, lahendatavad ainult eritingimusil” (KL,
293).28

On märkimisväärne, et Hugo ei püüa lahata teise inimese vai-
museisundeid mitte empaatiliselt, vaid süstemaatiliselt, justnagu
võrrandeid või integraale. Selline toiminguviis on just omane hü-

28“Difficulty reading emotions/intentions” (Baron-Cohen 2008: 80);
“Difficulties with emotion recognition”; “Difficulty seeing other’s pers-
pective” (Baron-Cohen 2008: 81).
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persüsteemsele ajule, mis vaimutundmise ülesandeid lahendades
on suhteliselt nõrk. Et sellised sedastused vastastikusest mõistma-
tusest ei ole deklaratiivsed ega võltsid, näitavad Hugo meelekibe-
dus ja ahastus, mis mõnikord selliste tõdemustega kaasnevad.

Hugo tajub teravalt enese erinevust teistest: “olen üks tühi-
paljas olend, üks võõrast maailmast tulnud inimene” (KL, 96);
“kõik on nii võhivõõras: inimesed, maa — olen nagu mingist
muust ilmast siia langend ja ei oska enam midagi siin pääle ha-
kata” (KL, 99); “kõik väljaspool on võõras” (KL, 211); “ma ei
harmoneeru maailmaga” (KL, 222); “midagi on katki mus, ma
ei tea, kus: mõistuses või tunnetes” (KL, 251); “ma pole enam
teiste inimeste sarnane” (KL, 257); “midagi on katki ja mul pole
mingit õigust end pidada normaalseks inimeseks” (KL, 260). Sel-
line erinevuse tajumine toob kaasa depressiooni, mille all Masing
kannatas palju ja millest ta annab teada juba noorpõlvekirjades
(KL, 188, 209, 224).

Hugo kirjeldab suuri raskusi suuremas sotsiaalses rühmas
hakkamasaamisega, mis toob kaasa rühmalise ühistegevuse pel-
gamise: “kõik inimesed on nii targad, nii praktilised, oskavad
kasuta juhust ja häid silmapilke, — ma ei oska ja kui ma pean
leidma mõne, siis otsin kõige halvema viivu millekski” (KL, 99);
“hirm on olla üksi hulga inimeste seas, kelledest ainult mõne tun-
nen. Ja on raske olla, kui kõik on rõõmsad nagu oleksid nad leid-
nud elueliksiiri ja ma olen nagu vares laululindude hulgas” (KL,
105); “inimesed on nagu tondid unenägudes, koledad ja hirmsad”
(KL, 107); “hirmus igav on olla, kuulda üldse, et inimesed kõ-
nelevad, teevad nalja hästi harva ja halvasti. Tüdimus tihti neid
nähagi, sest igalpool neid on” (KL, 134). Sellele lisandub kiiresti
tekkiv väsimus, mis kaasneb osalemisega sotsiaalsetes olukorda-
des, isegi neljasilma situatsioonides: “ma olen väsind, ajasin täna
tunni aega juttu [---] mulle tundub iga lobisemine nii koledasti
mõttetu, et parem oleks olla vakka” (KL, 223).29

29“Difficulty in coping in social groups (more than 1 to 1)” (Baron-
Cohen 2008: 80); “Difficulties turn-taking”; “Lack of reciprocity and
poor social skills” (Baron-Cohen 2008: 81).
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Hugo eelistab üksindust ja vajab seda nagu õhku, et olla tea-
tava aja pärast jälle sotsiaalselt suutlik: “ma ei taha, et oleks ini-
mesi mu ligi” (KL, 94); “kui ma üksi kõiki seda peaksin tegema,
vast oleks siis rahu” (KL, 110); “parem oleks ära olla — kusagil,
kus pole ühtegi inimest” (KL, 167); “ma ei taha näha ühtki ini-
mest, siis kui on olla halb” (KL, 232); “ma tahaksin olla üksi, kas
või mõne päevagi, aga ma ei saa seda kuidagi. Võib olla, et siis
hindaksin jälle enam inimesi, tunneksin endki inimesena, prae-
gu aga mitte” (KL, 253); “hää pole kusagil. Kõige vähem sääl,
kus on inimesi. Olen sel suvel harjund nii nendeta läbi saama, et
mind pahandab juba kui arukordsel õhtusel jalutusel keegi kusagil
tuleb vastu. Kui mul oleks selline meelevald nagu mõnel idamai-
sel kaliifil, laseksin tänavad teha tühjaks seks ajaks” (KL, 263);
“ “õnnelik” võib olla ainult üksi” (KL, 264); “olen kaua aja järgi
ja kauaks, päevaks üksi. Kuidagi on hulga kergem olla. Vahel on
kohe nii taevasselge, et ma kunagi ei saa elada seltsis inimese-
ga — olgu ta naine või mees” (KL, 331).30

Aspergeri sündroomiga isikule on üksindus kõige tõhusam
emotsionaalse taastumise vahend — nt oma magamistuppa üksi
jäetud lapsel kaovad kiiresti kõik sümptomid (Attwood 2007: 55).
Üksinduse saavutamiseks kasutab Aspergeri sündroomiga isik
mõnikord inimeste eemalepeletamise taktikat (Attwood 2007:
144). Hugo tundubki mõnikord tegevat midagi sellist: “inimes-
tega tegeledes katsun, [---] et oleksin otsekohe nende põlgus-
alune” (KL, 144 jj); “võiksin olla “deemonlik” — lahastades ja
purustades kõiki” (KL, 168).

Üksiolemise vajadusega kaasneb mõnikord hirmutav maail-
mast eraldatuse tunne: “õudne on vähe, tunda, et sul on müür
ümber ja igal asjal on müür ümber” (KL, 98); “maailm läheb pä-
ris ilusaks, aga sellega koos kasvab müür mu ja ta vahel” (KL,
202); “tean seda, et ei ela reaalses ilmas ja sellepärast on iga sel-
lesse sattumine viimane piin” (KL, 231); “olen hermeetiliselt su-
letud välismaailma vastu [---]. Maailmaga on hirmus vähe side-
meid” (KL, 245); “õige arst viiks mu hullumajja, sest vahel olen

30“Preference for solitude” (Baron-Cohen 2008: 80).
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juba üksi maailmas” (KL, 268); “üksiolemise tunne saab suure-
maks, aga ma räägin sellest vähem kui varem” (KL, 269).

Üksinduse ja eraldatuse tajust kujuneb ajapikku tühjusetun-
ne ja ükskõiksus, mida Hugo sageli enese kohta teada annab (KL,
90, 125, 144, 176, 209, 248, 310). Hugo kasutab ka sõnu “apaa-
tia” (KL, 213) ja “kivistumine” (KL, 253). Ühel korral võrdleb ta
oma vaimuseisundit poeetiliselt kõrbega: “on selline tühjus, mil-
les puudub iga liikumine, kõik tuuled ja värvid. Nii on kergem
olla ja kui mingi ese toob sümpaatia või antipaatia, siis ma ei taha
taga tegemist teha. [---] olen kõrb ja ootan ainult, millal aeg tuleb,
et ma saan oma olu teostada, matta liiva alla kõik, mis tuleb lähe-
dale ja mind kuidagi hakkab segama igaveses rahus” (KL, 245).
Üksindusest tekkiv tühjusetunne on seisund, mille üle Aspergeri
sündroomiga inimesed väga palju kaebavad.

Autistlikule spektrihäirele omane sensoorne ülitundlikkus
nõuab alatasa vaimu rahustamist, milleks on sobiv igapäevane
keskkond ilma liigsete liikumiste ja emotsioonideta. Ennustama-
tute ärritajate kõrvaldamisega luuakse turvaline maailm, milles
liigub ainult üks asi korraga. Hüpersüsteemne aju suudab mõtel-
da ja analüüsida ainult sellises olukorras (Baron-Cohen 2008: 65).
Liikumatu vaikus on vajalik enesekaitseks sensoorse ülekoormu-
se eest. Kuigi üksindus on paratamatu vajadus, tunneb Hugo loo-
mulikku tõmmet inimeste poole: “kuigi ma ei taha näha inimesi,
on ometi igav” (KL, 168). Ühendus maailmaga on katkendlik:
“olen nagu inimene, kes ühelt oksalt istub teisele ja nad siis saeb
enda alt ära” (KL, 261).

Mõistagi on kõiki sotsiaalseid oskusi võimalik õppida. Erine-
vus autistliku ja tundliku aju vahel on lähtekohades, mille need
annavad inimese elule. Autistliku isiku sotsiaalne küpsemine võ-
tab rohkem aega. Sotsiaalne rohmakus on noore Hugo puhul tuge-
vas kontrastis tema suurte teadmistega, kord on ta “rauk” ja kord
“baby” (KL, 200). Ta nimetab ennast “lapsik rauk või rauklik
laps. Viimast kuulsin küll juba seitsmeaastaselt enda kohta” (KL,
258). Hugo möönab, et “vaatamata tollele raugalikkusele” on ta
sotsiaalses mõttes ehk “esinemiselt” ikka veel “baby” (KL, 263).
Ta märkab seda ja see pahandab teda: “olles nii kaugel vihastab
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päris see babyks pidamine. Mu väljendused, hmjaa — nad võivad
ju seda paista” (KK, 84).

Hästi on teada Masingu filosoofiliselt kriitiline suhtumine
“tervesse mõistusesse”, mis tema jaoks oli pealiskaudse mõtle-
mise võrdkuju. Terve mõistus ja paindlikkus on sotsiaalselt dü-
naamilise käitumise jaoks kahtlemata väga olulised. Autistlikel
isikutel on tervele mõistusele piiratud ligipääs, sest see ei koos-
ne ainult faktidest, vaid ka üldistustest, kontekstiteadlikkusest ja
sotsiaalsest avatusest. Selle tõttu Aspergeri sündroomiga isikud ei
tea, kuidas elada oma elu nii, et teiste inimestega lävides ei tekiks
suuri probleeme (Gillberg 2003: 41–42). Hugo paneb imestades
tähele, et sama tegu või sõna ei mõju erinevates kontekstides üh-
temoodi. Kontekstist arusaamisega on ta suurtes raskustes: “Sama
teo või sama mõttega ollakse korra rahul, korra mitte. Ja sellepä-
rast pean olema tuulelipp, korra nii, korra mitte. Ja siis leitakse
halb olevat, et olen tuulelipp. Ja siis on ring valmis” (KL, 117).

Kurtmised vastastikuse mõistmatuse üle suhetes kaasinimes-
tega on Masingu kirjutistes sagedased. Hüpersüsteemsele ajule
ongi omane kognitiivse empaatia nõrkus. Ühes oma küpse ea ene-
serefleksioonis püüab ta tagantjärele nimetada oma lapsepõlve
eripärasid, neist aru saada ning oma erinevust teistest sõnadesse
panna:

Muidugi, minu veaks on olnud jällegi see, et olen samuti pidanud
teisi omataolisiks. Pidanuksin olema siis — targemana, täiskasva-
numana — teadlik, et nad erinevad minust, aga see erinemus on
vaid sub specie aeterni täiskasvanumus, muidu ta on vaid erine-
vus, millele selles maailmas ei hakka juurde väärtust või puudust:
ta ei sisalda targemust inimesetundmise mõttes. (MT, 98.)

Oma erinevuse üle mõtiskledes viib Masing selle ajast väl-
ja, igaviku valgusesse ning peab võimalikuks, et sotsiaalses maa-
ilmas hakkamasaamiseks on tema kognitiivsed oskused pigemi-
ni allapoole keskmist. Baron-Cohen kirjutab, et süsteemne vaim,
nagu seda esindab Aspergeri sündroomiga isik, soovibki astuda
välja aja piiridest, et otsida ajatuid seaduspärasusi, reegleid ja tõ-
desid, mis ei ole seotud ainult praeguse hetkega, vaid on esinenud
ka minevikus. Vähemalt looduslike ja füüsikaliste seaduspärasus-
te hulgas võib olla igavesi valemeid, mille kehtivuse piirid pole

248



Amar Annus

ajaliselt piiratud (Baron-Cohen 2011: 110). Masingu filosoofias
väljendub see selgesti sõnastatud tõdemuses, et juba 19-aastane
Hugo vaatab maailma igaviku pilgu läbi ehk sub specie aeterni-

tatis (KK, 8) ja selliseks jääb tema hoiak elu lõpuni.

HUGO KÄSITLUS SOOERINEVUSTEST JA
ARMASTUSEST

Hugo on teadlik, vähemalt mõnikord, oma enesekesksusest:
“olen endast tüdind ja see on vist too kõige rumalam tüdimus
maailmas üldse. [---] näed jälle see “mina”, “mina” — tea mitu
protsenti see teeb välja mu sõnatagavarast?” (KL, 242). Enese-
kesksus on autismispektrile omase vähese kognitiivse empaatia
teine külg, kontrolliva käitumise abil soovitakse maailmas keh-
testada oma süsteem.31 Sellega käib kaasas oma arvamuse jäik
pealesurumine, mida ka Hugo tegi: “inimesed leiavad üldse, et ma
viimasel ajal kole kategooriliselt kindlaks olevat läind” (KL, 30);
“ma kõigi inimeste tarku arvamisi julgen nii kurjasti kritiseeri-
da” (KL, 223). Sellist hoiakut kaldub Hugo isegi kogu meessoole
üldistama: “mees aga tahab panna valitsema oma teadmise” (KL,
185).

Masingu kirjutiste lehekülgedel leidub väga palju arutlusi
sooliste erinevuste teemadel. Oma essees “Naistest” on ta loonud
isegi stereotüüpse kuvandi, mis on justkui abstraheeritud mõne
üksiku kohatud naise põhjal (vt Masing 1995). Masingu mõtle-
mise tugevus oli detailide eristamine, mitte üldistamine. Soolised
erinevused olid Masingu mõtlemises viidud süsteemi nagu iga
teadmine.32 Siiski ei olnud Masing misogüüniline, vaid pigemi-
ni Frauenlieber, kes naisi tegelikult lausa jumaldas (vt Alavainu
2010). Tema kurjad märkused naiste kohta on põhjustatud sellest,
et teise sugupoole esindajad ei käitunud nii, nagu Hugo soovi-
nuks näha. Teatavatel hetkedel tunnistab ta seda ka ise: “olen ter-
ve eluaja naisi vihand küll, põhjused nüüd kuidagi saavad selgeks.

31“Self-centredness (me, me, me)”; “Bossy, controlling behaviour”
(Baron-Cohen 2008: 79).

32“Sex differences in typical cognition” (Baron-Cohen 2008: 81).
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Pean neist lugu liigapalju ja pole rahul kui mu ebajumalad ei vas-
ta ideaalele” (KL, 331). Sama hoiak rakendub ka muude inimeste
kohta — noor Hugo isegi ei kaalu inimeste mõjutamist, vaid kir-
jeldab: “inimesed ei vasta mu fantaasiale ega nõuetele ja siis ma
jätan inimesed” (KL, 281). Selline kategooriline suhtumine viib
mõistagi ainult suuremasse üksindusse.

Ka kirjad Liile on suhteliselt omapärane lembekirjandus, sest
Hugo räägib nendes peamiselt iseendast, ta ei küsi adressaadi
emotsioonide kohta midagi, rääkimata komplimentide tegemi-
sest, kuigi aeg-ajalt esineb isikupärases stiilis meelitusi. Noor
neiu võis kindlasti segadusse sattuda nende ebatavaliste armas-
tuskirjade lugemisest (vt KL, 238–239). Hugo pole kindel, kas
isegi oma ideaalnaist kohates suudaks ta olla piisavalt empaatili-
ne: “tõtt öelda, kui tuleks siia taevast või maalt mu “ideaal”, ega
ma talle ei oskaks olla hää ega ei suudakski. Sest see vaimline
pidalitõbi, hinge vähjahaigus ei lase” (KL, 333).

Positiivne käsitus armastusest tekkis alles küpsemal Masin-
gul. Hugo seevastu avaldab sugudevaheliste suhete kohta järgmi-
seid mõtteid: “armastus see on ainult ilus unenägu, seebivull, mis
puruneb!” (KL, 96, vrd 257); “Ma ei tea, mis inimesed mõtle-
vad armastuse all, aga mul on tunne, nagu puuduks mul see täit-
sa” (KL, 258); “ma ei usu, et oleks naist, kes mind ei tüütaks ära,
eriti siis kui ma teda igapäev pean nägema” (KL, 270).

Küpsemas eas Masing kirjutab ükskord: “Armastus on mürk
[---], mis muudab mehe uueks. Mitte kogeda mõttetusi pole enda-
pett siis, vaid nende hulljulge ignoreerimine” (MT, 130). Sotsiaal-
ne maailm koos oma “mõttetustega” ei paina enam inimese meelt,
vaid ta võtab selle avasüli vastu. Armastus on võti, mis muugib
lahti autistliku isiku kookonliku kesta ja avab ta maailmale, isegi
kui ainult ajutiseks. Selline akt võib seestpoolt vaadates tunduda
“hulljulge”, kuid saab teraapiliselt väga oluliseks.

Loomupärase kognitiivse empaatia vähesus autistlikus spekt-
ris avaldub oma tegude ja sõnade mõju vääras hindamises teis-
tele inimestele. Noor Hugo räägib teistele inimestele piinlikkust
ja nõutust tekitavaid asju, ning on hämmingus reaktsioonide üle,
mida ta ei mõista: “inimesed ei lase mind üldse enam kõnelda,
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sest siis öeldakse: “Nää, kui närviline ta on!” ei vastata midagi,
tehakse tark nägu ja hakatakse omavahel teisist asjust kõnelema.
Nad on ju vast õigusega mulle vihased, sest ma sorin nende süda-
metes ringi ja leian säält ainult tolmu ja tuhka nende sündimisest
saadik” (KL, 79); “kui ma siis naerdes, tihtipääle vilistades ja kõi-
giti lõbusas tujus neile seletan, et kõige targem, mis inimene teha
võib on end üles puua või ära uputada, siis peaksid Sa nende nä-
gusid nägema. Ma ei tea miks nad siis nii heitunud ja nii löödud
on. Vahel on neist päris halegi, iseäranis siis kui ma ideaale lõ-
hun” (KL, 131).33

Autistlikud isikud kaitsevad väga sageli ustavalt teisi, keda
nad arvavad ebaõiglaselt kannatavat. Seega ei ole nad külma sü-
damega psühhopaadid, kes tahaksid teistele haiget teha. Vastupi-
di, kui nad avastavad, et on teinud kellelegi tahtmatult haiget, nt
solvanud, siis võivad nad olla šokeeritud ega mõista, mis nende
tegevuses selle põhjustas. Tavaliselt ei tunne nad ka viise, kuidas
juba tehtud kahju heastada. Neil ei ole tegelikult kavatsust teisi
pahandada. Autistlikul isikul on raskusi kognitiivse empaatiaga
teiste tundeid, mõtteid ja käitumist mõista ja ennustada (Baron-
Cohen 2003: 137–138).

Seetõttu tehakse targasti, kui vaimuseisundeid Hugole fakti-
dena sõnastatakse. Hugo kirjutab Liile: “ma ei mõista miks mu
kiri ajas Su nutma” (KL, 327). Samas, kui Lii oma emotsioone
sõnades väljendab, reageerib Hugo adekvaatselt: “mul on päris
häbi iseenda ees, et Sulle niipalju vaeva olen teinud” (KL, 70).
Hugo vaimutundmine areneb ja ta mõistab, et oma arvamusi ja
nägemusi ei pea alati teistele jõuliselt peale suruma: “olen targe-
maks ja kavalamaks läinud, ma ei ütle enam oma arvamisi ja lasen
rääkida teisi inimesi, neid jõuda tulemusile ja otsusile, mis mulle
paistavad naiivid” (KL, 131).

Sotsiaalsuse õppimise vajadust ei pruugi autistlik isik ise
mõista, sest faktide ja reeglite teadmine on talle palju olulisem
kui sotsiaalne kooskõla teistega. Kirjades väljendab Hugo suurt
vastumeelsust sotsiaalsuse sunniviisilise õppimise vastu: “ma pa-

33“Poor at anticipating the consequences of own actions on others’
feelings” (Baron-Cohen 2008: 80).
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rem kannatan ei tea mida kui seda, et mu naine mind õpetaks alati
õieti riietuma või end õieti seltskonnas ülal pidama” (KL, 332).
Sotsiaalsuse õppimine käib Hugo arvates veidrate reeglite järgi:
“püüan end vaid selles veenda, et kõik on mäng vaid ja, et mida-
gi ei tule võtta tõsiselt” (KL, 247). Elu jooksul õpib autistlik isik
kõike sotsiaalsesse puutuvat paratamatult.

Palju kergem oleks autistlikul indiviidil sotsiaalses keskkon-
nas hakkama saada, kui inimesed ütleksid välja, mida nad tegeli-
kult mõtlevad. Puuduliku vaimuteooria tõttu on tal suuri raskusi
kaudselt edasiantava mõtte mõistmisel: “inimesed ei ütle mul-
le kunagi, mis nad must õieti arvavad” (KL, 216); “naised kunagi
pole otsekohesed” (KL, 254); “kahju, et ma ei oska hästi lugeda
ridade vahelt, ei mõista nii hästi kui peaksin. Umbes ma aru ju
saan, aga ka kui õieti seda ma küll ei tea” (KL, 315).

Võimetus spontaanselt teisi lohutada: “hirm on mõelda, et
Sa nutad, [---] must ei saa “hinge karjast” ma ei oska julgustada
ja rahustada inimesi, ega neid rõõmsaks teha — sõnadega mitte”
(KL, 171); “ma pole omil elupäivil kedagi tahtnud piinata [---],
kui see siiski on nii paistnud, siis pole mul ju mingit teed midagi
teha hääks” (KL, 211); “ma ei usu, et ma näiteks jalamurdnut tä-
naval läheksin aitamagi, sest pole kindel, kas see inimesele enam
veel valu ei tee, kas mul üldse küllalt võimeid on, et kedagi aida-
ta” (KL, 288); “ma peaksin Sind kuidagi trööstima, aga ma ei
oska ja sõnadest pole keegi söönuks saand” (KL, 288).

Aspergeri sündroomiga isik ei tea, kuidas parandada teise ini-
mese emotsionaalset madalseisu sõnade ja tunnete väljendamise
abil. Parim emotsionaalse taastumise vahend tema enda jaoks on
üksiolemine ning sama võib ta arvata ka teiste kohta. Sageli nad
ei oska sekkuda, nähes kaasinimesi kannatamas, sest kardavad, et
võivad teha vale asja ning olukord läheb sellega hullemaks (Att-
wood 2007: 308). Ühes kirjas Liile mainib Hugo, et korra tõesti
on ta suutnud ühe teoga inimese rõõmsaks teha (KL, 171). See oli
siis, kui ta tänaval ühe lillemüüjapoisi käest lilli ostis ja märkas,
kuidas viimane selle üle väga rõõmustas. See erakordne fakt, et ta
oli suutnud kellelegi heameelt teha, tegi Hugo isegi ekstaatiliseks.
Rääkides seda lugu oma õele, ei saanud Agnes Masing üldse aru,
mille üle Hugo selles loos nii ülevoolavalt rõõmustas:
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Kõnelesin korra õele sellest juhust, kus ma tolle poisi käest [---]
ostsin lilli ja oma hääst tujust ja vähemalt siis paistis, et talle see
absoluutselt arusaamatu oli kuidas inimene sellisel põhjusel võib
sattu niisugusesse tujju, ütleme ekstaasi. Võib olla, et tõepoolest
see päev oli aga üks tähtsamaid mu elus. — Sääl on see teise
mõistmine! (KK, 135.)

Aspergeri sündroomiga isikutel on raskusi emotsioonide väl-
jendamisega žestide, sõnade ja näoilmete abil. Nende tunnete väl-
jendused võtavad enamasti praktilise kuju — teiste aitamine iga-
päevastes asjades (Attwood 2007: 307).

HUGO SOTSIAALSE HAKKAMASAAMISE STRATEEGIAD

Aspergeri sündroomiga lapsed kalduvad üksi mängima ja teis-
te lastega koos mängimiseks välja pakkuma enda väljamõeldud
mänge. Kuulsast inglise lordlikust perekonnast pärit Clare Sains-
bury on kirjutanud raamatu Marslane mänguväljakul, et aidata
lapsevanemaid ja õpetajaid paremini mõista Aspergeri sündroo-
miga lapsi (Sainsbury 2009). Sainsbury sai teada oma Asperge-
ri sündroomist 20-aastasena. Mälestustele tuginedes kirjutab ta,
et oma harvadel katsetel teiste lastega mängida tavatses ta välja
mõelda väga keerulise loo või reeglitega mängu, millest ainult te-
ma täielikult aru sai ja milles teised lapsed pidid täpselt järgima
tema etteantud juhiseid (Sainsbury 2009: 84). Sellesarnase lapse-
põlveloo enda väljamõeldud mängust jutustab ka Uku Masing:

kord tahtsin, et mängitaks minu moodi. Minu mäng polnud aga
muud kui käte liigutamine ja keha väänamine võimalikult võima-
tult. Teised pidid tegema järgi ja siis kordamööda edasi; kes ei saa
tehtud, hakkab tegema ette teistele. [---] Aga sellest, kuidas see
ninatark plika deklareeris, et see pole kellegi mäng, sai jälle üks
trauma. Ma ei taibanud, miks see polnud mäng ja siis vanim ja
mõistlikem seletas põhjuse — seepärast, et see on mu oma välja
mõteldud. (MT, 82.)

Saunalapsed narrisid ja kiusasid Hugot tema kohmakuse ja
ebatavaliselt suure pea pärast. Kohmakus ja kehv koordinatsioon
on sageli autismispektriga laste tunnusjooneks: “jalad olid nii
nõrgad, et kui jooksmisel või kõndimisel varvas jäi kiviserva või
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mullakonara taha, kohe joonega kukkusin” (MT, 82).34 Samuti
väitsid teised lapsed vanemate eeskujul, et Hugo “pää on ülearu
suur nii pisikese kere kohta” (MT, 83). Ebatavaliselt suur aju ja
pea ümbermõõt oma eakaaslastega võrreldes on tõepoolest oma-
ne autismispektris lastele (Baron-Cohen 2008: 86–87).

Pidevad raskused sotsiaalsel suhtlemisel põhjustavad Hugo
emotsionaalse trauma ja inimpelguse.35 Hugo tunnistab avameel-
selt, et füüsiline ja asjade maailm huvitab teda märksa enam
kui teised inimesed: “pole ebahuvitamaid olendeid kui inime-
ne” (KL, 281; vrd KL, 279); “ma ei hinda inimesi enam kui pilvi
ja puid” (KL, 288); “niikaua kui pole inimesed ainsad olendid
maailmas võib maailmaga leppida” (KL, 334). Hugo viib inimesi
süsteemi ja jaotab neid erinevateks tüüpideks nagu taimi: “Mul
on alati kiusatus iga asja kuidagi abstrahheerida: kas me üldse
vaid mingid sümbolid pole” (KL, 41); “ma näen siin igas inime-
ses inimtüüpi” (KL, 94). Ühiskonnas, kus Aspergeri sündroomi
laiemalt tuntakse, püütakse luua võimalusi, et selle diagnoosi-
ga isikud jääksid sotsiaalse keskkonnaga loovasse ühendusse, ei
tõmbuks üksindusse ja opositsiooni kogu maailmaga.

Enese erinevana tajumine käivitab Attwoodi käsiraamatu järgi
neli peamist psühholoogilist reaktsiooni, mis on ühtlasi sotsiaal-
se kohanemise ja kompenseerimise strateegiad — 1) depressioon,
2) ülbe üleolek, 3) põgenemine fantaasiamaailma, 4) teiste jäljen-
damine. Need lapsed, kes kalduvad oma mõtteid ja tundeid enda
sees hoidma, võivad muutuda depressiivseks ja hakata ennast süü-
distama. Seevastu need, kes oma mõtteid vabamalt väljendavad,
võivad hakata teisi ja “süsteemi” oma hädades süüdistama (Att-
wood 2007: 23). Hugo eneseteated vihjavad kõigile neljale reakt-
sioonile.

Probleemid sotsiaalse haaratusega ja teiste poolt omaksvõtmi-
sega võib autistlikus spektris teismelistel ja noortel täiskasvanu-
tel tuua kaasa depressiooni ja teiste inimeste vastu suunatud vi-
ha (Attwood 2007: 20). Hugo depressioonist on juba juttu olnud,
kohati tunnistab ta alaväärsustunnet (KL, 74) ning meelekibedust

34“Dyspraxia” (Baron-Cohen 2008: 77).
35“Frequent faux-pas” (Baron-Cohen 2008: 80).
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inimeste vastu: “Olen üksi maailmas, olen ammu olnud, aga nüüd
see vaevab nii, et unetuid öid ei taha enam mõeldagi. Kibedust on
inimeste vastu, vahel niipalju, et mul on päris häbi. Võib olla, et
see kibedus on õigustatud, võib olla, mitte” (KL, 211).

Mõnikord kaldub Hugo teise kategooriasse, näitab oma kaas-
aegsetesse üleolevat suhtumist ja neab süsteemi: “on viive kus
olen nii üle inimeste ja ilma, et kõik, mis siin tehakse, kõneldak-
se ja mõeldakse on ainus suur naeruväärsus. Inimene eesel arvab,
et kõik teda teenib, et ta on looduse “viimane sõna”, aga ta tee-
nib samasuguse mõistusetu elajana seda ära neetud korda” (KL,
101). Seda “ära neetud korda” võrdleb Hugo väljasurnud saurus-
tega, kes samuti olid ebatäiuslikud. Nagu paljud Aspergeri sünd-
roomiga isikud on Masing teadlik oma kõrgetest intellektuaalse-
test võimetest. Samas ei suurenda arrogants kuidagi maailmast
ega teistest arusaamist, samuti nagu see mõistmatus, millega teda
kohtlevad teised.

Kolmas kohanemise strateegia on põgenemine fantaasiamaa-
ilma. Hugo ei hooli oma kaasaegsetest inimestest, kuid siiski ar-
vab ajuti, et mineviku inimesed elasid “inimeselikumalt” kui te-
ma kaasaegsed: “misantroopiast pole ma eluajal lahti olnud ja
sallin vaid kolme inimest”, kes on Mooses, Jesaja ja Nebukad-
netsar (KL, 14). Aspergeri sündroomiga lapsed võivad arenda-
da elavaid ja keerulisi fantaasiamaailmu, kus mõnikord paikne-
vad nende väljamõeldud sõbrad, kes kompenseerivad puuduvaid
sõpru tegelikus maailmas. Suhted kujuteldavate sõpradega on ala-
ti positiivsed, need sõbrad on kontrolli all ning alati kättesaada-
vad (Attwood 2007: 24). Hugo tunnistab, et tema leiutas endale
olematu naise:

Kui ma olin keskkoolis ja ülikoolis esimesil aastail, siis nagu sel-
les vanuses mees ikka, mõtlesin, et oleks elada tore kui mind keegi
naine armastaks, [---] nii ei hoolind ka must keegi. Võib olla, et
oli siiski mõni, aga need ei paistnud mulle silmi, sest mul polnud
niipalju taipamist. Ja siis, olgu seegi öeldud, kuigi mul vähe piin-
lik seda kirjutadagi, ma leiutasin endalle olematu naise, sellel oli
nimigi ja imelikul kombel leidsin hiljuti kusagilt ajalehest sellise
nime. Oli siis aseaineks; kui mind kellelegi polnud vaja, siis oli
mu loodud olendil mind ometi vaja. (KL, 250–251.)
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Kujuteldavate sõprade omamine pole ainuomane Aspergeri
sündroomiga lastele, aga just neil võivad olla sellised sõbrad ainu-
kesed ning kujuteldavate koostegevuste intensiivsus ja kestvus
võivad olla ebatavalised. Alternatiivse maailma otsingud võivad
panna lapsi huvi tundma mingi teise maa, kultuuri, ajalooperioo-
di või taime- ja loomariigi vastu. Sellest võib alguse saada erihu-
vi, nt geograafia, astronoomia või ulmekirjanduse vastu, nõnda et
inimene võib pikapeale leida koha, kus tema teadmisi ja võimeid
tunnistatakse ja hinnatakse. Attwood jutustab loo ühest Aspergeri
sündroomiga austraallasest, kes lapsena nägi raamatut Skandinaa-
viast ja sealsetest inimestest, mida ta hakkas endale ette kujutama
imemaa ja imeinimestena, asudes otsekui väljaspool kõike tutta-
vat universumit. Sellest arenes kauakestev erihuvi Skandinaavia
vastu, mis oli tugev veel täiskasvanueaski. (Attwood 2007: 25.)

Mõned Aspergeri sündroomiga isikud võivad hakata looma
ilukirjandust, kus tema imaginaarsed sõbrad tegelastena esine-
vad. Üksinduse ja stressi tingimustes võivad need fantaasiamaail-
mad muutuda isikule nii reaalseks, et arstid hakkavad kahtlustama
skisofreeniat (Attwood 2007: 25–26). Sellist täielikku pagemist
kujutluste maailma, nt kui isik hakkab pidama ennast oma lem-
mikkirjanduse superkangelaseks, nimetatakse pettekujutluslikuks
häireks (delusional disorder). Intensiivne erihuvi võib hakata se-
gama päriselu (Attwood 2007: 191).

On tõsi, et Masing tundis suurt huvi nii ajas kui ruumis kauge-
te maade ja kultuuride vastu ning lähedust mõnega nendest roh-
kem kui kaasajaga. Ühe oma unistuse on ta välja kirjutanud ro-
maanis Rapanui vabastamine. Teine unistuste sihtkoht oli Kesk-
ja Põhja-Ameerika indiaanikultuurid. Üks irokeesi hõimu nimi
vallandas Hugos terve rea sünesteetilisi assotsiatsioone, nagu ta
kirjutab Liile: “Tuscarora, see on ühe indiaani suguharu nimi,
tundub mulle maailma ja igaviku sümbol, aga midagi ta ei üt-
le teistele inimestele” (KL, 215–216). Intervjuus, mille ta andis
1981. aastal, meenutab ta Guatemalas kõneldava kitšee keele õp-
pimist ja lisab sinna juurde: “Ma kavatsesin sinna minna ja ei
olnud kindel, kas ma sealt siis enam tagasi tulen. Siis ma oleksin
küll vist teises maailmas olnud” (Masing 1989: 2).
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Hugo puhul on märke ka neljandast adaptiivsest vahendist,
teiste jäljendamisest. Õigemini küll rollimängust, sest jäljenda-
mine on Hugo puhul tihedasti seotud kadumisega fantaasiamaa-
ilma. Hugo koduses kasvatuses rõhutati, et näitlemine ei ole usk-
likule inimesele kohane, tema sõnade järgi: “olen korra mängind
püha Antooniust ühes näidendis, ma ei julge seda kunagi enam,
sest õpetus, et “näitemäng on kuradi teenimine” rikkus siis nii
mu rõõmu, et ma ei julge” (KL, 321). Jäljendamine Hugo puhul
seisnes kirjandusest hangitud rollide võtmises, mida ta argipäeval
etendas. Näiteks selline lugu:

Keskkoolis juhtusin lugema kirjandust, mille järgi pessimism ja
küsitlemine to be or not to be iseendast tegi väärtuslikuks ning
imeteldavaks inimese. Ma siis otse demonstreerisin hästi silmi-
pistvalt kannatajat, kuni eesti keele õpetaja pärimine ühel vahetun-
nil näitas selle naeruväärsust. Poleks mind muutnud küll. Muutis
aga see, et paar klassivenda mind üsna kaastundlikult küsitlesid
ja ma neile vastasin: “Olete uudishimulikud nagu vanad naised!”
Öelnult sain aru, et olin näidelnud just võimaluse saamiseks ütel-
da neile nõnda, eeldanud, et mult küsitakse ja ma saan oma rollile
panna ülle kõik kirjanduses ettenähtud sõnarõivad. (MT, 105.)

Hugo kirjandusest võetud stsenaarium pessimistlikust kanna-
tajast lõppes kaastundlikele poistele nähvatud sõnadega. Edasi
polnud ta mõelnud, see lugu sai sellega läbi. Mõned aastad hili-
semas kirjas Kiivitile nimetab ta keskkoolis etendatud kirjandus-
likke rolle “maskideks”: “mul pole isu maske järgi, keskkoolis oli
neid tüütuseni palju, peaaegu iga raamatuga uus” (KK, 142). Järe-
likult, noor Hugo võttis paljud oma sotsiaalse käitumise mustrid
ilukirjandusest.36 Küpsema inimesena ta juba taunib sellist stra-
teegiat: “nüüd olen tüdind neist ja tahan olla nendeta enne kui nad
kleepuvad mu näo külge ja ma üldse neid enam ei saa ära” (KK,
142).

36Hugo võis ka oma loomulikus olekus meenutada mõnd tegelast
kirjandusest, või ei taha ta Liile oma rollimängimist tunnistada: “kui
ma keskkoolis olin siis mind hüüti kurva kuju rüütliks. [---] Võib olla
sarnadust on, aga milles just, seda ma ei tea. Nad mulle ei öelnud, ma
ei saa aru” (KL, 326).
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Hugo kasutas selgesti romaanidest võetud stereotüüpe oma-
enda sotsiaalse maski loomiseks, ja luges ilukirjandust, et saada
käitumissuuniseid igapäevaelu juhtumiteks. Tüüpiliselt kasuta-
vad sellist strateegiat Aspergeri sündroomiga tüdrukud (Attwood
2007: 46, 181–182). Hugo ei esitanud ennast rollist lähtuvalt mit-
te ainult koolis, vaid ka tänaval, nagu ta hiljem meenutab:

meesautorite unistuste järgi uskusin tüdrukuile meeldivat intelli-
gentsed poisid. Nende eeskujul siis käisin, müts ninani, pikkade
sugemata juustega pää tõstetud palitukrae sisse tõmmatud, igati
supervaimselt lohakas. Teadsin küll, et mind naerdi, aga olin veen-
dunud, et kord ometi juhtun vastu sellele õigele tüdrukule, kelle-
taolisist on juttu raamatuis. Sellest osast sain valla väga aegami-
si, kui üldse kunagi. Hiljem tuli piip, tuli koguni kepp ja taolised
veidrused. (MT, 105 jj.)

Teoloogiaüliõpilasena hakkas Hugo ennast ette kujutama te-
gelaskujudena Piiblist, Vana Testamenti omal nahal läbi elama,
nagu ta kirjutas Kiivitile37 — üksi olles on ta Koguja, koos teis-
tega rahutu Hiiob (KL, 213). Kokkuvõtvalt ja tülpinult meenutab
ta kõike seda küpsemas elufaasis:

Tähendab siis, et pool mu elu on kulunud võõraste viiside oman-
damiseks, nende rõivaste katsetamiseks ja kandmiseks. Teine pool
nende ültvõtmiseks, taibates, et ma kunagi ei omanda neile vasta-
vat mentaliteeti, sest olen võimetu seda taipama, võimetu oman-
dama maailma keelt. Paratamatult midagi on hakanud külge ja pü-
sib. (MT, 114.)

Tony Attwood kirjutab, et kui keegi Aspergeri sündroomiga
isik soovib saavutada sotsiaalset omaksvõtmist teiste poolt enese
esitamise ja näitlemise abiga, kasutades ettemääratud stsenaa-
riume ning kindlaid rolle, siis võib ta hästi varjata oma sotsiaal-
seid raskusi, kuid pole seejuures aus oma tegeliku loomuse suhtes
ega saa aru, kes ta tegelikult on. Tema isiksus on kindlaks määra-
tud rolliga, mille ta teatavas situatsioonis võtab, jäljendades neid,
kes on sellises situatsioonis edukad. (Attwood 2007: 321.) Nõnda

37“Vahel mõtlen, kas ma ei ela läbi oma nahal tervet VTi. Läind-
aastal oli veel Hiiobi trotsi, nii et ma meeleldi oleksin läind Jumalaga
kohtusse, nüüd on ainult Koheleti [= Koguja] väsind resignatsiooni ja
palvet, et Jumal ei tuleks mulle liiga lähedalle” (KK, 40).
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kujuneb isik teatavaks mängitavate rollide kollektsiooniks. As-
pergeri sündroomiga isikute seas on ka professionaalseid näitle-
jaid ja iseenesest on teatriõpe väga soovitatav sotsiaalse käitumise
õppimise vahend (samas: 83). Küpsemas eas Uku Masingu pare-
mat enesemõistmist peegeldab kasvõi see, et ta suutis ennast kir-
jeldada juba teisiti, oma lemmikkategooria botaanika terminoloo-
gias. Ta avastas, et sarnaneb kastaniga: “paistan eemalt vormikas
ja tegelikult olen vaid hõre sarikas pudedaid õisi, mis kogemata
juhtunud kokku” (MT, 80). Sotsiaalne maailm jääb Uku Masingu-
le palju raskemini mõistetavaks kui botaanika, tema kõigutamatu
otsus kõlab: “inimkond on armetum taimedest” (MT, 91).

UKU MASING KUI ÜKS MEIE HULGAST

Lõpetuseks tundub väga oluline öelda seda, et selle uurimuse ees-
märgiks ei olnud näidata Uku Masingut kellenagi, kes on “seal,
nende teiste, autistlike isikute seas”. Pigemini oli mu kavatsus sel-
gitada tema omapära, et Uku Masing oli “üks meie hulgast”, eri-
nev, loov ja viljakas talent. Tema erinevuse aluseks oli pärilikkus,
tema vaim oli kokku ühendatud veidi teisel viisil kui tavaliselt.
Neid inimesi on palju, kelle erinevusi tuleb ära tunda ja keda loo-
val viisil ühiskonda lõimida. “Erinevus” ei ole sõnakõlks, see on
olemuslik, tegelik. Siinse uurimuse alguses korduvalt mainitud
Kim Peek tavatses end muude inimestega võrreldes tõdeda:

Teiste inimeste erinevuste äratundmine ja austamine ning kõikide
kohtlemine nii, nagu sa sooviksid, et nemad kohtleksid sind, võiks
aidata muuta maailma paremaks paigaks kõikide jaoks. Ei pea
olema puudega selleks, et olla erinev. Igaüks on erinev. (Treffert
2012: 125.)

Kahtlemata tundis Masing ennast Nõukogude elu totras ja nü-
ristavas argipäevas sageli üleliigsena. Baron-Cohen kirjutab, et
autistlik isik võib ennast hästi tunda ja produktiivne olla kesk-
konnas, mis teda hindab ja soosib. Näiteks toob ta Cambridge’i
ülikooli matemaatikaprofessori Richard Borcherdsi, Aspergeri
sündroomiga geniaalse matemaatiku, kellele sotsiaalne maailm
on üsnagi arusaamatu. Sellegipoolest respekteerivad teda kollee-
gid just sellisena, nagu ta on, tema karjäär on edukas ning arva-
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tavasti sellepärast ta ei kannata ka depressiooni all (Baron-Cohen
2003: 163–164). Üks noor Taani mees on Simon Baron-Cohenile
kirjeldanud seda nõnda:

Aspergeri sündroomiga inimesed on nagu soolase vee kalad, kes
on sunnitud elama magedas vees. Meiega on kõik hästi, kui meid
pannakse õigesse keskkonda. Kui Aspergeri sündroomiga isik ja
tema keskkond sobivad kokku, probleemid kaovad ja meil läheb
isegi hästi. Kui need kokku ei sobi, siis me tundume olevat puu-
dega. (Baron-Cohen 2003: 181.)

Nõukogude Eesti tegelikkus Uku Masingut ei soosinud ega
vajanud. On kahju, et Uku Masing ei saanud paremat osa oma
elust viibida vabas maailmas, kus ta oleks leidnud rohkem kollee-
ge ja mõttekaaslasi. Ta pidi seda tegema sovetlikus Eestis, mille
tulekut ja argipäeva on Ain Kaalep kirjeldanud selliste sõnade-
ga: “nuhkimine, reetmine, pugemine, valetamine ja ikka ja jälle
masendav lollus päev päeva järel; mis kõige hullem: harjumine
selle kõigega” (Kaalep 2009: 16). Stalinistlik argipäev lausa nõ-
retas paranoiast reeturite ja välismaiste agentide suhtes ja ka hil-
jem hoidis KGB igasuguse “teisiti” mõtlemise vaka all. Sellises
olukorras, kus kommunistlik partei tähendas normaalsust, aren-
das Masing enesele identiteedi tuleviku inimese ja võib-olla ka
transgalaktilise misjonärina, mida võib antud olukorras nimetada
loovaks kohandumiseks (vt Sommer 2003: 25). Ometi polnud see
asi, mida ta ise oleks tahtnud teha. Tema enda sõnadega:

Aga olgu siis, et tundsin oma erinevust ja üksildust, olgu, et sel-
line hoiak ka on tulevikuinimese — ma pole iial tahtnud olla ük-
sinda tähtsana omaette, vaid inimeste hulgas. Mitte juhina, vaid
osana aktiivsest kollektiivist, liikmena suures tervikus, mis kõike
suudab. (MT, 98.)

Vaevalt et Masing oleks oma erilisuse üle juurelnud sellise
intensiivsusega, kui tema savant’i võimed poleks olnud nii silma-
paistvad. Sobivas keskkonnas oleksid tema vaimsed võimed saa-
nud märksa parema pinnase ennast teostada. Filosoofilise meele-
laadiga paigutas ta oma erinevuse metafüüsilisele skaalale, välja-
poole aega. Ilmselt oleks ta leidnud enesele sobivama koha hoopis
teistsugusest ruumist, väljumata omast ajast. Provintslikus Nõu-
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kogude Eestis oli temale sobiva keskkonna leidmiseks väga vähe
võimalusi:

Aga mida vanemaks, seda enam paistab vist, kui armetu on minu-
sugune üksik oma kavatsustega. Keegi teda ei aita, ise ta ei jõua
kõike ja teab, et keegi teine ei tee seda, mis temale näib vajaline.
See tundub neile fantastiline või ebainimlik ja ometi neilt paigult
hargnevad uued rajad pilvedesse. (MT, 81.)

Uku Masing mõistis end “erinevana, oma meelest tulevaste
sajandite olendina” (MT, 98). Sellise tõekspidamise üle, et As-
pergeri sündroom võiks olla inimese evolutsiooni järgmine aste,
arutletakse mõnikord internetifoorumites. See on osa Aspergeri
sündroomiga kaasas käivast folkloorist. Nagu kirjutab Tony Att-
wood kokkuvõtvalt oma peatükis Aspergeri sündroomi diagnoo-
simisest: “Ühiskonnana me peame ära tundma väärtuse, et meie
multikultuurses ja mitmekülgses kogukonnas on Aspergeri sünd-
roomiga inimesi. Kokkuvõtteks, äkki me peaksime mõtlema ühe
täiskasvanud inimese märkuse üle, kes mulle väitis, et võib-olla
on Aspergeri sündroom inimese evolutsiooni järgmine aste” (Att-
wood 2007: 32). On raske uskuda, et inimkond võiks hästi elada
ilma sotsiaalse liimita, mis on empaatia ja mida autistlikel isi-
kutel napib. Samas ei suudaks inimsugu areneda ega elus püsida
ilma teistsuguste inimeste, süsteemsete mõtlejateta, keda inimes-
test enam huvitavad asjad ja loodusseadused. Siinses kirjutises
korduvalt tsiteeritud Colorado ülikooli professor Temple Grandin
on öelnud, et sellal kui teised ürginimesed koopas üksteisega lo-
bisesid, istus autistlik kogukonnaliige kuskil omaette ja disainis
kivikirve.

Käesolev uurimus on koostatud Tartu Ülikooli rahvusteaduste baasfi-
nantseerimise programmi osalise toetuse abiga.
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kannatajast (Ludlul bēl nēmeqi)” (2011, nr 4, lk 631–651, koos saate-
sõnaga, kaasautor Alan Lenzi).

264


