
Kurbus ja õnn
 nagu paarisrakend

K
urbus on üks põhiemotsioon, mida on tundnud 

meist igaüks. Kui lähtuda emotsioonide telje-

mudelist, võiksid kurbus ja rõõm olla ühe telje 

otstes. Parem oleks aga võtta iga emotsiooni 

eraldi, sest näiteks rõõm ja kurbus võivad olla ka korraga, 

isegi sama asja või olukorra suhtes.

Kurvastame, kui saame haiget, pettume, oletus osutub 

valeks, unistused ei täitu – kui tegelikkus ei kattu ooda-

tavaga. Kurvastus on lühiaegne tunne, mis on seotud 

kindla põhjusega ja järgneb kohe sellele – inimene teab, 

miks ta kurvastab. Kurvastamine on täiesti normaalne 

emotsioon ega mõjuta eriti meie elukvaliteeti, mistõttu ei 

pea seda alla suruma ega selle eest põgenema. 

Pikaajaline kurvastamine on kurbus. See on meele-

seisund: suruv, kurnav, masendav tunne, millega vähene-

vad rõõm ja aktiivsus. Kurbus mõjutab teatud määral 

eluga toimetulekut. Küsimusele, mis juhtus, ei oskagi 

kurvastaja kohe vastust leida. Kurbuse korral tuleks mi-

dagi ette võtta: minna metsa, mere äärde või sauna; tege-

leda spordi või kehalise tööga; leida huvitav tegevus; ka-

sutada sobivat aroomteraapiat; rääkida lähedaste või hoo-

pis võhivõõraga (on isegi väljend “rongiteraapia”, räägid 

võõrale kõik ära, vabaned ja rohkem ei kohtu); lugeda 

raamatuid või vaadata filme, mis on optimistliku lõpuga.

Kurbus võib omakorda üle minna kurvameelsuseks – 

depressiooniks –, mis on juba isiksuseomadus, psüühi-

kahäire, meditsiiniline diagnoos. 

Kurbus võtab üha laiema ulatuse. Sageli on üksindus 

kurvameelsuse põhjus ja süvendab seda. Kurvameelsus 

kurnab, takistab märkimisväärselt elamist ja inimene 

vajab abi. Hea oleks leida sobiv nõustaja või usaldus-

väärne inimene, kellel endal on olnud samasugune ko-

gemus, veel parem psühhoterapeut või psühhiaater. 

Kurvameelsus on viimastel aastatel, kus kõik justkui vä-

ga palju suhtlevad, üha rohkem levinud. Selline kiire ja 

pinnapealne suhtlemine on tegevus, mitte tegelik ini-

mestevaheline suhe. Kuidas saaksid aga lähedased kur-

vameelset aidata? Ühest vastust sellele ei ole.

Kord tahtis üks naine endalt elu võtta ja ütles mulle, 

et tal ei ole põhjust edasi elada. Küsimuse peale, milline 

oli ta lapsepõlv, rääkis ta sellest väga soojalt ja hästi. 

Küsisin, miks ta tahab oma poja sellest ilma jätta. Naine 

vaatas mulle suurte silmadega otsa, rahunes ja vastas 

kindlalt: “Ma EI TEE seda. Mul ei ole õigust.” Paari kuu 

pärast oli teisel naisel sama soov. Arvasin, et tean, kui-

das aidata. Algus oli samasugune, aga mu teisele küsi-

musele vastas ta: “Mis see minu asi on? Tal on isa, las 

kasvatab ja hoolitseb”, ja vaatas mind väga vihaselt, kui-

das ma üldse julgesin midagi nii kõrvalist küsida. 

Mis ühe puhul aitab, ei pea aitama teist.

Liigne aktiivsus ja eriti lõbusus on sageli kohatud ja 

võivad teise inimese kurvameelsust isegi süvendada. Põ-

hiline on empaatia: kuula ära, toeta, ole temaga, küsi, 

mida ta tahaks; kuidas saaksid abiks olla; millised võik-

sid olla võimalikud lahendused. Ole temast üks sammu-

ke eespool, emotsionaalselt kõrgemal, piltlikult käeula-

tuses. Kui see vahe on väga suur, võib tekkida lootuse-

tuse tunne: see on võimatu, ma ei suuda nagunii.

Paljud tahaksid kurbusest täielikult vabaneda, mõtle-

mata, et kurbusel võib olla ka teine külg: see väljendab 

tundlikkust, vastuvõtlikkust, peenetundelisust ja ava-

tud südant; see on midagi liigutavat ja tabamatut. Selli-

ne kurbus ei vaeva, vaid väljendab pigem naiselikku al-

get, ootust, unistusi, kokkukuuluvust, empaatiat. Õnn, 

armastus, rõõm ja õrnatundelisus sisaldavad väikese 

annuse pehmet kurbust.

Õnn ja kurbus on nagu paarisrakend, ei ole üht ilma 

teiseta. Ei saa tunda vaid rõõmu ja õnne ning mitte valu 

ja kurbust – viimaseid ei saa tõrjuda või nende eest põ-

geneda, ilma et sama juhtuks ka õnne ja rõõmuga. 

  TEKST Epp Veski, psühhoterapeut
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