
AJALUGU - METODOLOOGIA

Millisel astmel mõtleb ajaloolane?

Fiktsioonis  kasutatakse  erinevaid  vahendeid  narrateerimiseks  ja  huvitavamaks 

tegemiseks  –  tagantpoolt  ettepoole  esitamist,  finaali  keskele  asetamist  ja  algusega 

lõpetamist -, selleks et lõpptulemusena moodustuks  antropoloogiline normaaltelg  ehk 

consequentia eventorum, mis organiseerib sündmusi temporaalse suktsessioonina (t1,  

t2,..tn)  põhjus-tagajärg  alusele.  Ajaloolast  süüdistataks  sellise  esitusvõtte  puhul 

manipuleerimises,  kuigi  teiselt  poolt  on  raske  näha,  kuidas  muudmoodi  lahti  riietada 

manipuleeriva zhanri  – poliitilise propaganda – olemust,  mis dokumenteerimise asemel 

üritab luua sobivatest olemasolevatest osadest, sarnaselt võltsimisele, soovitava eseme. 

Varasest  antiigist  saadik  klassifitseeritakse  ἱστορίαι  kunstide  –  artes –  hulka,  kuigi 

valgustusest  alates  on  tehtud  märkimisväärseid  pingutusi  tõsta  historiseerimist  kui 

tõsiasjadest  jutustamist  scientia tasemele.  Probleem  on  eelkõige  selles,  et  loodud 

narratiivid  ei  allu  kontseptuaalsele  üldistusele  ehk  diskursuse  tõusule.  Enamgi, 

ajaloofilosoofia  kaldub olema teiste  distsipliinidega võrreldes  anomaalne –  motiivide  ja 

kirjelduse  struktuuri  asemel  minnakse  kultuuri  ja  tsivilisatsiooni  mõistete  juurde,  ning 

üritatakse lihtsa induktsiooni teel välja selgitada järgmist peatust või ajalise inimolemise 

τέλοϛ. Sellest vastavalt historitsismid (nt Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ja orgaanilised 

käsitlused (nt Oswald Spengler).
Ajalugu peetakse teadusena 1.astme mõtlemiseks (Robin George Collingwood). 

Ma  vaidlustaksin  sellise  teesi.  Ajaloolane on ise  harva  tunnistaja  –  ta  asetub  tekstide 

keskele  ja  üritab  ajaliselt  distantsilt  vastavalt  intuitsioonile  ratsionaalselt  tuletada 

sündmuste tähendust ja mõõtu.  Selline tegevus on juba abstraktsel alusel – ajaloolane 

üritab määrata alguse ja lõpu, põhjuse ja tagajärje, motiivi ja teo, paratamatu ja valiku jne. 

Ta võtab tükid ja hindab nende väärtust, ent selle käigus võib eksida, sõltumata ajalisest 

distantsist või selle kiuste. Loomulik, mõistlik ja loogiline on, õigupoolest, anomaaliad neis 

suhetes,  mis  inimesi  liidavad  ja  lahutavad  –  ent  see  on  ju  ajaloo  sisu!  Arusaam  elu 

mööduvusest, vahetus-käesolevas kasulikkuses, naudingus ja meelitavas, ajalised piirid 

otsuste  langetamisel,  määravad  sündiva.  Põhjused  jäävad  sellisel  kujul  väljaspoole 

ratsionaalset  rekonstruktsiooni.  Mis  kõige  tähtsam  –  ajaloolane  korrastab.  Ajalugu  on 

2.astme  mõtlemine!  Ent  tema  nõrkuseks,  erinevalt  filosoofiast,  on  arusaam  meetodi 
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(kirjeldusinstrumentaariumi) ja materjali vahekorrast. Ta ei saa tegelikult minna sündmuse 

ja tunnistuse vahekorra korrigeerimisele, isegi, kui see oleks tema võimuses, teeks see 

tema töö ületamatult töömahukaks, lõpuks ei tagaks seegi edu. Seega, astmelt seisavad 

ajalugu ja filosoofia kõrvuti, mistõttu samuti üldistamine sünteesina toimib neile tegelikult 

sarnaselt – metafilosoofia kujuneb samavõrd eseme sisuüldistuseks kui ajaloofilosoofia. 

Analüüs  või  reduktsioon  (taandamine)  seevastu  viib  filosoofia  loogikale  ja  ajaloo 

tunnistajate fragmentideni. 
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