
ESSEE-TEEMAD

1.  ‘Mind vapustas kui  palju valesid olin ma lapsena tõene võtnud’,  Rene 

Descartes

2. ‘Kuid looduse vastu ei saa, see säilitab oma kindla ja muutumatu korra’, 

Benedictus Spinoza

3. ‘Inimesed eksivad kui arvavad, et nad on vabad’, Benedictus Spinoza

4. ‘Miks on pigem miski kui eimiski?’, Gottfried Wilhelm Leibniz

5. ‘Mitte  kellegi  teadmised  ei  saa  ulatuda  kaugemale  tema  kogemuse 

piiridest’, John Locke

6. ‘Uusi ideesid umbusaldatakse ja enamasti ka eitatakse ainult sel põhusel, 

et need pole veel üldlevinud’, John Locke

7. ‘Kõik inimesed kipuvad eksima ja enamikul inimestest on kas kire või huvi 

tõttu lausa kiusatus eksida’, John Locke

8. ‘Tõde on kõigi igatsus ent väheste mängumaa’, George Berkeley

9. ‘Mõistus on kirgede ori’, David Hume

10. ‘Esimene samm filosoofia suunas on uskmatus’, Denis Diderot

11. ‘Inimhinges ei ole kaasasündinud pahelisust’, Jean-Jaques Rousseau

12. ‘Sotsiaalne  inimene  elab  pidevalt  väljaspool  iseennest’,  Jean-Jaques 

Rousseau

13. ‘Inimloomuse jändrikust tüvest  ei  saa iial  midagi  sirget  teha’,  Immanuel 

Kant

14. ‘On ülimalt vajalik olla veendunud Jumala olemasolus ja pole põrmugi nii 

vajalik, et keegi seda tõestaks’, Immanuel Kant

15. ‘Nii  kaua  kui  me  alistume  soovidetulvale  koos  kõigi  sellest  tulenevate 

lootuste  ja  hirmudega,..,  ei  saavuta  me  kunagi  kestvat  õnne  ja  rahu’, 

Arthur Schopenhauer

16. ‘Millise  filosoofia  keegi  valib  sõltub  sellest  missugune  inimene  ta  on’, 

Johann Gottlieb Fichte

17. ‘Mis on mõistuslik, see on tegelik, ja mis on tegelik, see on mõistuslik’, 

Georg Wilhlem Friedrich Hegel
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18. ‘Ajalugu kordab end esmalt tragöödiana, siis farsina’, Karl Marx

19. ‘Usk on oopium rahvale’, Karl Marx

20. ‘Pole fakte on vaid tõlgendused’, Friedrich Nietzsche

21. ‘Südametunnistus piin on sündsusetu tunne’, Friedrich Nietzsche

22. ‘Õnne saladuseks on tunnistada endale, et maailm on kohutav, kohutav, 

kohutav’, Bertrand Russell

23. ‘Milles ei saa rääkida, sellest tuleb vaikida’, Ludwig Wittgenstein

24. ‘Sõna tähendus on tema kasutus keeles’,  Ludwig Wittgenstein

25. ‘Kõigist  olendeist  vaid  inimene,  kui  teda  kutsub  Olemise  hääl,  kogeb 

imede imet – olev on’, Martin Heidegger

26. ‘Ma olen ja kõik, mis ei ole mina on vaid nähtumuslikes seostes lahustuv 

nähtus’, Edmund Husserl

27. ‘Põrgu – see on teised inimesed’, Jean-Paul Sartre

28. ‘Maailm pole mitte see, mida ma mõtlen, vaid see, mida ma läbi elan’, 

Maurice Merlaeu-Ponty

29. ‘Kõik voolab’, Herakleitos

30. ‘Igaüks usub vaid omaenda kogemusi’, Empedokles

31. ‘Inimene on kõigi asjade mõõt’, Protagaoras

32. ‘Kõik on saav, miski pole olev’, Platon

33. ‘Platon mulle kallis, aga tõde on kallim’, Aristoteles

34. ‘Inimesed on head ühte moodi, halvad mitut moodi’, Aristoteles

35. ‘Nõrgad on pidevalt mures õigluse ja võrdsuse pärast. Tugevad ei hooli 

kummastki’, Aristoteles

36.  ‘Hinge tunned tegudest’, Thomas Aquinost

37. ‘Valitsejale  on  palju  parem  olla  kardetud  kui  armastatud’,  Niccolo 

Machiavelli‘

38. Issand, muuda mind karskeks, kuid mitte kohe’, Augustinus

39. ‘Sõnad  on  targa  mehe  väärtuse  näitajaks...  ja  rumala  jaoks  rahaks’, 

Thomas Hobbes

40. ‘Lombakad ei sobi tegema kehalist tööd, ja hingelt lombakad vaimset tööd; 

värdjad ja matsid ei ole väärt filosofeerima.’ Michel Montaigne
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