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Mul on sinu arvamusest ükskõik, kui see just minu kohta ei käi.
Kurt Cobain
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„Armastus on tõsine vaimuhaigus.” 
Platon 

I 
Armastus võib olla parim asi, mida üks inimene oma elu jooksul kogeb. 
Ehtne, siiras, vastatud armastus, mis sinu maailma tõepoolest rapu-
tab. Mis paneb südame natuke kiiremini põksuma ja jalad natuke roh-
kem värisema. Armastus, mis paneb sind unelevalt silmapiiri vahtima 
ja aina armastatu järele õhkama. Armastus, mille nimel kaitsed oma 
kallimat kõikvõimalike ohtude eest. 

Tavaliselt on vaja kahte inimest, et saaks tekkida seesugune põhjatu 
imetlus – imetlus millegi vastu, mis on elustki suurem. Kuid mitte alati. 

Mõni aasta tagasi kirjutasin raamatu „Psühhopaadid minu ümber”. 
Pärast selle ilmumist olen saanud üllatavalt palju ettepanekuid kirju-
tada ka nartsissistidest. Esialgu ei pakkunud see teema mulle mitte 
mingisugust huvi. Peamiselt seetõttu, et nartsissism ja psühhopaatia 
on üpriski lähedases suguluses, ja tundus keeruline lisada midagi uut 
või teistsugust. 

Aja möödudes ja oma projektide kallal töötades hakkasin siiski mär-
kama kummalisi ilminguid, mis on omased tänapäeva ühiskonnale. 
Juhtumusi, mida oli ausalt öelda raske mõista. Ja leidsin end juurdlemas 
üpriski ebaharilike küsimuste kallal – koos paljude teistega, kes olid tei-
nud samasuguseid tähelepanekuid. Meie seas oli hakanud levima enne-
nägematu fenomen. 
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Aja jooksul hakkasid huvilised aina tihedamini uurima: millal sa 
nartsissismist raamatu kirjutad? Viimaks küsis ka keegi, kellele ma 
vastu ei suuda panna – sa tead, kes sa oled –, ja ma süvenesin, küll 
mõnevõrra vastumeelselt, sellesse teemasse. Kuid pärast põhjalikku 
uurimistööd mõistsin, et olin äkitselt leidnud vastused tervele hulgale 
veidrustele, mis üle ilma maad võtavad. 

Isiksusehäirete hulka kuuluv psüühikahäire nartsissism* on saanud 
oma nimetuse Narkissose (või Narcissuse**) järgi. Kreeka mütoloogias 
oli Narkissos ilus noormees, jõejumal Kephisose poeg. Narkissos oli nii 
imekaunis, et igaüks armus temasse hetkega. Probleem peitus aga sel-
les, et ta põlgas ära kõik, kaasa arvatud nümf Echo, ja pidi karistuseks 
armuma omaenda peegelpilti. 

Müüdi ühes variandis – neid on muidugi mitu – hääbus Narkissos 
tiigi ääres oma peegelpilti imetledes. Viimaks muutus ta kuldsete ja val-
gete kroonlehtedega lilleõieks, lilleks, mis sai tema järgi nimeks nartsiss 
(amarülliliste sugukond).

Ükskõik, milline lugu ka kõige tõepärasemalt (!) kõlab, oli vaene 
Narkissos teadaolevalt esimene, kes säärase tugeva enesearmastuse 
käes vaevles. Aga kuna tema näol on tegemist müütilise tegelasega, 
 julgen uskuda, et juba tol ajal oli nartsissism teada-tuntud probleem. 
Müütidega kipub see ju niimoodi olema: need räägivad millestki, mida 
inimesed on juba nagunii märganud. 

Oleme sellega kokku puutunud, nii mina kui sina. 
Inimesed, kes katkematult iseendast vatravad; kes kuulutavad, et 

teavad kõike ja oskavad kõike, on näinud kõike ja teinud kõike; kes usu-
vad, et on väärt ainult parimat, kes peavad end kõigist teistest paremaks, 

* Nartsissistlik isiksusehäire kanti 1980. aastal psühhiaatriliste diagnooside 
DSM-klassifikatsiooniregistrisse (DSM ehk Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders on Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni väljaantav psüühiliste 
haiguste klassifikatsioon). (Toim)
** Rooma nimekuju. (Toim) 
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ilusamaks ja edukamaks; kes endast 500 pilti klõpsivad, parimate välja-
valimisega ränka vaeva näevad ning liialt väheste laikide peale vihasta-
vad. Nad käivad moega kaasas, tahavad olla nähtaval – paistavad olevat 
valmis peaaegu kõigeks, et tõepoolest silma paista. Neid nörritab edu 
viibimine ning nad muutuvad nõudlikuks ja lapselikult pahuraks, kui 
elu nende tahtmist mööda ei veere. 

Mõtled ehk, et selles kõiges pole ju midagi uut. Vanasti mõtlesime: 
milline nõme tüüp! Kuid nüüd kergitame vaevu kulmu. Igapäevane asi ju. 

Perekonnad, kes end lõhki laenavad, et naabreid ületada. Vanemad, 
kes kinnitavad lastele, et nood saavad kõigega hakkama, sest on loomu 
poolest võrratud. Suunamudijad, kelle ainus saavutus on sotsiaal-
meedias järjest uuemate hilpudega eputamine. Kui kaua on need asjad 
niimoodi olnud? 

Koolilapsed, kes ei pea õppimist vajalikuks, kuna usuvad, et teavad 
niigi kõike. Hinded langevad, kuigi nõudmised on pidevalt väiksemaks 
muutunud. Inimesed, kelle elu juhivad vähese elukogemusega pere-
liikmed. Teismelised, kes pere puhkuseplaanide üle otsustavad. Emad, 
kelle teismelistel lastel on kallimad autod, kui neil endal. 

Üliõpilased, kes ideoloogiliste vastastega debateerimise asemel suuri 
lärmakaid kampasid moodustavad, et vastumeelne kõneleja käratsedes 
vaikima sundida. Inimesed, kes kuulutavad avalikult, et on valmis mil-
leks iganes – sõna otseses mõttes milleks iganes –, et õnnestuda. Õnnes-
tuda millega, võiks küsida. 

Võib-olla osalemisega tõsielusaates, mis sisaldab nii alastust kui ka 
käitumist, mis oleks vaid paar aastakümmet tagasi igaühe ära ehma-
tanud. 

Normaalsus on saanud täiesti teistsuguse näo. Sidemed nartsissis-
miga on ebameeldivad, kuid siiski ilmselged. Kõike ülaltoodut võib 
nimelt pidada selgeteks nartsissistliku käitumise ilminguteks. Kuid 
mõnikord on vaja korraks kõrvale astuda, et märgata mustrit. Ja siis 
saab pilt äkitselt selgeks. 
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Olen veendunud, et peame üksteisele toeks olema, kui asjad hak-
kavad kiiva kiskuma. Mõistagi, mida varem, seda parem, ja enamik 
meist muidugi nartsissismi ei harrasta. Kui julgeksime võimalikult kii-
resti tõstatada probleemid, mis võivad asjad eksiteele juhtida, saaksime 
aidata kaasa ka selle mustri murdmisele. 

II
Psühholoogide üpriski üksmeelse arvamuse kohaselt moodustavad 
kliiniliselt diagnoositud nartsissistid üks kuni kaks protsenti meie rah-
vastikust. Kuid küsimuses puudub siiski täielik konsensus. Teadlased 
pakuvad erinevaid numbreid. Psühholoogid on omavahel tülis, sest ei 
suuda saavutada üksmeelt. Kuid ütleme siis üks-kaks protsenti. Polegi 
nii palju, võiks arvata. Üks protsent on ju kaduvväike hulk. Peaaegu 
nagu arvutusviga. Teisest küljest tähendab see, et minu väikeses Rootsis 
elutseb 100 000 kuni 200 000 nartsissisti. 

Kogu laia maailma peale tähendab säärane protsent 70 kuni 140 
miljonit nartsissisti. Kuid tuleb eristada nartsissistlikku isiksusehäiret 
(NPD) ja nartsissistlikku käitumismustrit. Nartsissistlikust käitumis-
mustrist räägime inimeste puhul, kes ilmutavad selgeid nartsissistlikke 
tendentse, kuid ei ole saanud kliinilist diagnoosi. Hiljem toon näiteid 
nähtusest, mida olen otsustanud nimetada nartsissistlikuks kultuu-
riks. See tähendab, et nartsissistlikud tendentsid levivad ühiskonna eri 
tasanditel. Üks selline näide on suurenenud keskendumine iseendale. 
Kui uskuda rahvus vahelisi teadlasi, on nende inimeste arv läänemaa-
ilmas pigem kümne protsendi juures, võib-olla rohkemgi. Mõni ütleb 
15–20 protsenti. 

Korruta see maailma rahvaarvuga ja usun, et sul hakkab pea ringi 
käima. 

Kui vaatame, mis kliiniline nartsissism õigupoolest on, siis näeme 
muu seas, et säärastel indiviididel on ebarealistlik minapilt, nad on 
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enesekesksed, peavad end ainulaadseks, räägivad vaid iseendast, ei talu 
kriitikat ega negatiivset tagasisidet, ei hooli reeglitest ja ihkavad põhi-
mõtteliselt vaid tasu ja tähelepanu. Kõik teised – kõik – peaksid kohe 
ruumi tegema, sest siit tulen mina! 

Nartsissistid tahavad tegelikult näida täiuslikud, iseäranis teiste sil-
mis. Nad tahavad, et kõik peaksid neid kõige kaunimaks, targemaks, 
osavamaks, sportlikumaks ja trendikamaks, kõige jõukamaks ja kõige, 
kõige edukamaks ja õnnelikumaks inimeseks kogu maailmas. Prob-
leem on siiski selge: säärane eesmärk on nii ebaratsionaalne kui ka saa-
vutamatu. 

Järjest laiemalt leviv nartsissism ei oleks soovitav. Aga et küsimust 
tõsisemalt käsitleda, peame esmalt mõistma, kuidas säärane areng 
välja näeb. Edasi peaksime mõtlema praktiliste tagajärgede peale, 
mida üha enam maad võttev nartsissism meile kõigile kaasa tooks. 
Peaksime mõistma, kui suur see probleem tegelikult on. Sest kui me 
ei tea, millist probleemi on vaja lahendada, puudub ka vajadus lahen-
duse järele. 

Mõnda aega tagasi ei olnud linnamaastureid olemas. Ja siis oli neid 
vähe. Mõni ostis, istus kõrgel istmel ning tundis end mugavalt ja tur-
valiselt, kuna sealt avanes hea vaade liiklusele (kuigi ta ise blokeeris 
selle teiste jaoks). Oli hea teada, et kui teise autoga kokku põrkad, on 
sul suurem võimalus terveks jääda. Kellel polnud linnamaasturit, elas 
ohtlikult, sest riskis pidevalt sellega pihta saada. Põhimõtteliselt maksid 
linnamaasturite eest lõivu just teised juhid. 

Liiklusesse ilmus järjest rohkem linnamaastureid. Kõik taht-
sid ju end turvaliselt tunda ja head vaadet omada. Aga mis oli taga-
järg? Kütusetarbimine kasvas nobedasti, maakera ressursse tarvitati 
aina enam, heitgaase paisati õhku üha rohkem … Kui kõik sõidaksid 
linna maasturiga, kaoksid paljud esialgsed eelised. Seega oleme sattu-
nud lõksu. 
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Nartsissism funktsioneerib umbes samamoodi. Nartsissistide käi-
tumine toimib teiste arvelt – nagu linnamaasturite armee teiste liik-
lejate arvelt. Nartsissist tunneb uhkust, kui saab kähvata kellelegi, kes 
on teda solvanud. Samuti võib ta end pidada võrratuks tänu aupaistele, 
mille on tegelikult teeninud välja tema kamraadid. Ta võib luua endast 
cool’i pildi – player, kes kohtub hulga võimalike partneritega, kellel üks-
teise olemasolust aimugi pole. Nartsissist võib tunda end imelise ja fan-
tastilisena – kõigi teiste kannatuste arvelt. 

Mõni väidab, et me ei tule toime, kui enesekeskseid egoiste saab 
liialt palju. See on huvitav mõte: kui paljude nartsissistidega saab meie 
ühiskond hakkama, kui see fenomen nüüd veelgi laiemalt levima peaks 
hakkama? 

III 
Kuidas me siia jõudsime? on muidugi paeluv küsimus ning kõikehõlma-
vat vastust sellele ilmselt ei ole. 

Mõni süüdistab internetti ja sotsiaalmeediat, teised alalist arusaama, 
et peame end aina karastama, aina oma enesehinnangut tõstma. Sotsiaal-
meedia loojad tahtsid vaid head: ühendada inimesi ja võimaldada neil 
interneti kaudu oma elu jagada. Mõni arvab, et oleme alati olnud natuke 
nartsissistlikud, kuid alles nüüd saanud tööriistad, et see nähtavale tuua. 

Vanemad, kes on juba sünnist saati oma järeltulijaid printsessi-
deks ja maailmameistriteks nimetanud, on loonud uimase armaada, 
mis koosneb egomaniakaalsetest alasaavutajatest. Hiljem toon näiteid 
koolidest, kus on muuhulgas võrreldud kõrge ja tunduvalt madalama 
enesehinnanguga õpilaste saavutusi, ning tulemused on … huvitavad. 

Pidada end fantastiliseks ja edukaks juba enne töö alustamist – see 
on muidugi üks võimalus. Ja on selge: võib-olla on paljude eesmärk 
tunda end edukalt, selle asemel et seda tõepoolest olla? 

Mõlgutan mõtet, et võime olla saavutanud piiri, kui enesekesksust 
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hakkab juba liialt saama. Millal muutub hea enesehinnang edevuseks 
ja eneseimetluseks ning viimaks patoloogiliseks egoismiks? 

Ettevaatlikud peaksid olema ka need, kes võivad takerduda nartsis-
sistlikesse käitumismustritesse, ilma et oleksid tegelikult nartsissistid. 
Kuigi nartsissist võib tormata sisse ja võtta üle toa, vestluse või isegi 
terve ettevõtte, paljastub aja jooksul tema olemus. Teised ei salli teda 
enam. Kui nartsissist ei ohjelda oma ilmselget enesekesksust, reageerib 
ühiskond põlgusega. See on täielik vastand nartsissisti eesmärgile: tema 
ihaldab nimelt täielikku ja pöördumatut imetlust. 

IV
Enne kui jõuan nartsissistliku kultuurini, kirjeldan ja näitlikustan 
NPD-d (Narcissistic Personality Disorder), nartsissistlikku isiksuse-
häiret – häiritud vaimset seisundit. 

Ja siis on mul väljakutse teile kõigile: mõelge väga hoolikalt läbi, 
kuidas tahame ühiskonnana areneda. Millised inimesed tahame olla? 
Kes tahad sina olla? Mis võiks juhtida sinu elu ja arengut? Millise mulje 
tahad jätta neile, kellega alates tänasest kohtud? 

Võime valida selgelt nartsissistliku raja, mis on sillutatud edevuse, 
enesekesksuse, pealiskaudsete suhete, ahnuse, sotsiaalse eraldatuse, 
süüdistuste ja kaosega. 

Või siis hoopis teistsuguse tee. 
Tõemeelsuse, mis annab märkimisväärselt suurema vabaduse, kuid 

ka suure vastutuse. Vastutuse meie endi, meie perekonna, laste, kõige 
kallimate eest. Kuid ka vastutuse kogu ühiskonna eest. 

Säärast rada on raskem kõndida, kuid erinevalt nartsissistlikust 
nägemusest, mis on suures osas illusoorne, on see tõeline. Selle asemel 
et jahtida utoopilist täiuslikkust, võime püüda end pidevalt parandada. 
Muidugi, sel teekonnal pole lõppu, kuid see on tõeline. See on ehtne ja 
palju ausam sinu enda vastu. 
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See nõuab meilt ühte, nii minult kui sinult: peame seisatama ja hak-
kama niisuguste asjade üle mõtlema. Peame tõmbama pidurit ja tõsiselt 
juurdlema küsimuste üle, mis meid kogu ülejäänud elu mõjutavad. Sul 
on võimalik saavutada edu ja võib-olla isegi õnn, mõeldes vähem ise-
enda ja natuke rohkem teiste peale. 

Ja sellest käesolev raamat räägibki. 



ESIMENE OSA 

NARTSISSISM:  
SISSEJUHATUS



1
MIS ON NARTSISSISM? 
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„Armastame ennast rohkem kui teisi, kuid hoolime  
nende arvamusest rohkem kui iseenda omast.” 

Marcus Aurelius 

Nagu psühhopaatia, on ka nartsissism alati olemas olnud. See kuu-
lub Homo sapiens sapiens’i juurde. Nagu on olemas vaiksed inime-
sed ja valjuhäälsed kisakõrid, hommikuinimesed ja õhtuinimesed, 
kassi armastajad ja koeravihkajad ning nende vastandid – nii on ole-
mas ka nartsissistid. Evolutsioon on loonud selle fenomeni ja ilmselt 
on tulutu juurelda selle tekkepõhjuste üle. Võib-olla tahtis meie looja 
visata aegade alguses ühe julma nalja. Vaadake, saadan teile mõne oma-
pärase väljakutse, millega hakkama peate saama. Miks mitte üks Trooja 
hobune, kes on võtnud inimkuju? 

Jah, miks mitte? Inimrassi on tabanud hulk kõikvõimalikke prob-
leeme ja häireid. Nartsissism on neist vaid üks. 

Nartsissismi puhul on oluline meeles pidada, et tegemist ei ole hai-
guse ega psühhootilise seisundiga, seda ei peaks seostama vaimse ter-
vise probleemidega. Sa ei saa õppida sellega elama, sa ei saa seda ravida 
tablettidega. Nartsissism on isiksusehäire. On oluline kohe aru saada, et 
seda pole võimalik ravida ega leevendada. Räägin edaspidi meetoditest, 
mida tavatsetakse kasutada, kuid usutavasti saab nartsissismi ravida 
sama hästi kui värvipimedust või kahetsusväärset fakti, et mõnele 
meeldib Rolling Stones. Asjad on lihtsalt nii, nagu need on. 

Wikipedia ütleb: Iseenda peegelpildist võlutud. Nartsissistliku isik
susehäire, NPD tunnusjoonteks on liialdatud iseteadvus, puudulik 
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enese tunnetus, liigkõrge enesehinnang, ülehinnatud minapilt, suur 
tähele panuvajadus ja vähene empaatiavõime. 

Psühholoogiaportaal Psykologiguiden ütleb nartsissismi kohta nii: 
Domineeriv joon on ülespuhutud minapilt; inimene peab end suure
jooneliseks, ülimuslikuks ja edukaks. 

Täpselt nagu paljude teistegi diagnooside puhul, kasutatakse ka 
seda sageli kergekäeliselt. Mõnikord piisab, kui keegi kontoris natuke 
liiga hoogsalt iseendast jahvatab, ja juba ongi ta üks paganama nart-
sissist. Muidugi võivad enesekesksed inimesed närvi mustaks ajada, ja 
muidugi on see üks nartsissismi tunnustest, kuid neid on veel. 

Nartsissismi harilikud tunnused 
Ebareaalne, suurejooneline minapilt 
Äärmiselt egotsentriline 
Räägib vaid iseendast 
Peab end eriliseks ja unikaalseks 
Arrogantne ja kõrk 
Kritiseerib ja mõistab hukka 
Ei pea reegleid oluliseks 
Tõstab alati esile iseennast 
On väärt parimat 
Väga tundlik kriitika suhtes 
Armastab võimu ja kuulsust 
Nõuab pidevat tunnustust 
Muutub agressiivseks, kui temas kaheldakse 
Valelik ja manipulatiivne 

Kõiki neid punkte saab võtta lahti väiksemateks komponentideks ja 
igasse punkti tasub eraldi süveneda; see võib selgitada midagi, mis võib 
mõnikord jääda vaid tunnetuslikule tasandile. Oled kindlasti kohanud 
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inimesi, kes saaksid nartsissismi diagnoosi, ilma et nad ise sellest tead-
likud oleksid. Oled kindlasti mõelnud: see tundub kummaline ja miks 
see vestlus nii veider on? Kas viga on minus? Võib-olla aitavad siinsed 
kirjeldused sul nendele küsimustele vastata. 

Pealegi – kui kuuled, et kedagi peetakse nartsissistiks ja see ei pea 
paika, saad sellest peatükist piisavalt teadmisi, et asi enda jaoks lahti 
mõtestada. Saad õppida mustrit nägema ka siis, kui sa ei ole psühho-
loog. 

Vaatame iga tunnust lähemalt 
Kui uurime iga tunnust natuke lähemalt, siis mõistame, et need klapi-
vad omavahel üpriski hästi. Mõned isegi kattuvad, olemata siiski täp-
selt samad. 

Ebarealistlik minapilt 
Mõnikord nimetatakse seda ka suurejooneliseks minapildiks. Ebarea-
listlik minapilt ongi täpselt see, mida arvata võib: nägemus iseendast 
ei vasta tegelikkusele. Säärane ebarealistlik ettekujutus võib avalduda 
muidugi mõlemat pidi: ka ääretult edukas indiviid võib end pidada 
hädavareseks. Realistlik tähendab ju, et miski vastab tegelikkusele. 
Kuid praegusel juhul räägime vastupidisest ilmingust. Ka üpriski äpar-
dunud indiviidid peavad end tõelisteks võidumeesteks. 

Üks kindel tüüp nartsissiste (kes päris sageli psühhiaatrite poole 
pöördub, osalt depressiooni ja osalt tunnustuseiha tõttu – erinevalt teis-
test nartsissistidest, kes arstidest eemale hoiavad) peab end ebaõnnes-
tunuks. Aga kogu maailm on süüdi säärases ebaõiglases kohtlemises. 
Nemad on ju ometi nii talendikad ja väärivad ülistust. Nad on tihti 
teiste peale kadedad ja usuvad, et nood on saavutanud oma edu mingil 
muul viisil, mitte tänu talendile või imelistele tegudele nagu nartsis-
sistid. 




