“Tänapäeval teavad inimesed kõige hinda ja mitte millegi väärtust.” Oscar
Wilde
Kas tead, kui palju maksab poes saiapäts? Või see iPhone, mida sa endale nii kangesti
tahaksid, sest sellel on kolm kaamerat? Oletame, et tead, vähemalt aimad suurusjärku. Aga
kui palju maksab inimelu? Aga kui palju maksad sina? Oled sa sellele mõelnud?
Tänapäeval on prioriteediks kasutegur. Mida suurem see on, seda parem. Aga kuidas
hinnata hindamatut? Võiks ju arvata, et kõik vastused on ette antud ja must valgel kirja
pandud. Siiski on asju, millele ei ole võimalik hinnasilti külge riputada. Vabadus, perekond
või elukogemus on vaid mõned näited pikast loetelust. Või ehk siiski? Näiteks sai 58aastasele
Põhja-Tallinna sotsiaalmajas elanud Vjatšeslavile elu hinnaks 40 senti. Nelja õllepurgi pärast
mindi toakaaslasega riidu ja tagajärjed on pöördumatud. Nii kujunesidki vaese mehe
väärtuseks tühised sendid. Ka Oscar Wilde on öelnud, et tänapäeval teavad inimesed kõige
hinda ja mitte millegi väärtust.
Inimesi jaotatakse kahte leeri - rikkad ja vaesed. Üsna lihtne on juba peale vaadates
selgeks teha, kes on kes. Esmamulje, mille põhjal kipume hinnanguid andma, on
subjektiivne. Tihtilugu kadestavad vaesed neid, kellel on vara. Rikka väärtus on aga
materiaalne. Ta saab endale lubada nii saiapätsi kui ka telefoni, kuid üheltki poeriiulilt ei leia
ta õnne. Ometi võib vaene olla rikas ja rikas vaene. Paulo Coelho teose “Alkeemik”
peategelase Santiago eesmärgiks oli leida varandus, kuid otsides õppis ta keeli ja leidis
armsama. Oma rännaku käigus jõudis Santiago järeldusele, et on oluline elada Oma Loo
järgi. Kuigi talle pakuti materiaalset kindlustatust, Santiago loobus sellest. Nagu kõlab
raamatus mõte, siis see, kes Oma Loo järgi elab, oskab kõike, mida vaja. Varanduse Santiago
ka leidis, kuid varandusest väärtuslikum oli Oma Lugu.
Tõsi on see, et ei loe, kui palju mõni asi maksab, vaid reaalne elu. Kas inimelu on
väärt rohkem kui 40 senti? Kas varandus ei ole pelgalt raha? Oleme tänapäeva kiire
elutempoga maailmas harjunud igale asjale külge panema hinnasilti, mõtlemata väärtusele.
See muudab meid pealiskaudseteks. Me hindame tihti pelgalt värvikat pakendit, mitte sisu.
Teame, et hinnal on väärtus, kuid oleme unustanud, et väärtusel pole hinda. Oscar Wilde on
veel täheldanud, et elu ei ole keeruline. Meie oleme keerulised. Elu on lihtne ja lihtsad asjad
on õiged. Vabadus, perekond, elukogemus - just neis peitubki väärtus.
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