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Mis on aksestoloogia?

Rainer Kivi, MA

Arvestades  tõika,  et   Theophrastos  (Θεόφραστος,  371–287  eKr)  oli 

Aristotelese  õpilane,  kes  hiljem  võttis  üle  Akadeemia  juhtimise,  esindab 

tema Inimtüübid sootuks  teistsugust  alusarusaama  inimloomusest  kui 

klassikaline aristotellik traditsioon. Aristotelese  Nikomachose eetika ja Magna 

Moralia,  mis  osaliselt  kattuvad,  on  abstraktsed  pärisfilosoofilised  käsitlused, 

mis  kontseptualiseerivad  vooruseetika  põhimõisteid,  meetodit  ja  elemente 

(õiglus, sõprus). Aristotelese eesmärgiks on anda alused hea elu teooriale, ent 

erinevalt  tema metafüüsilistest  teostest,  kuna sihiks  on  edukas  toimimine, 

peab  antav  üldkirjeldus  olema  tegutsemise  teooria,  mis  võiks  olla  aluseks 

loomutäiuslikule käitumisele ja ühtlasi õnnelikule elule. Aristotelese eetika jääb 

sellisel kujul üldiseks, klassifitseerivaks, määratledes ε δαιμονίαὐ  jaoks otsimis- 

ja taotlemisväärset. Theophrastos, seevastu, kirjeldab justkui loodusteadlase-

antropoloogina  selliseid loomusi,  kes  on  loobunud  vabaotsustuslikust 

meelevallast  enesekujunduslikult  loomutäiustuda.  Iga  tüübi  nimetus 

üldkontseptsioonina  annab  võtme,  kuidas  moraalse  hälvikuga  toimida  – 

võimaldades  äratundmist  ja  meelerahu – ning vältida moraalset  kahju,  mis 

võib  johtuda  pettumusest  või  eneseväärikuse  määrimisest.  Siiski  näib  neil 

kahte  liiki  lähenemisel  puuduvat  elementaarne  n.ö  pretseptide  aste,  mida, 

näiteks,  pakuvad Aisopose valmid.  Aisopost  (Α σωποςἴ ,  kr  k “lombakas”) ja 

Theophrastose eeldavad loomuse muutumatust, seetõttu võrreldakse Aispose 

lihtsakoelistes  mõistujuttudes salakavalat ja õelat iseloomu  röövloomadega, 

kelle  elatusviis  lähtub nende loomusest.  Aristoteles  näib uskuvat,  et  teatud 

piirides on kõigil vabadel agentidel (mitte-orjadel) otsustusjõud nii enese θοςἔ  

(komme) kui  θοςἤ  (iseloom) üle,  kuna Descartes näib eeldavat  passioonide 
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enesekasvatuslikus  kuvandis  inimese täielikku  meelevalda passioonide  (kui 

vooruse elementide) kujundamise üle – selleks tarvitseb inimesel ainult väga 

tahta  ja  kõvasti  töötada.  Aristotelese  ja  Descartes  määratlevad totaalset 

inimest, kelle teod on suunatud temale endale kui lõppsihile. Totaalne inimene 

on  vaba  hirmust  ja  üle  ebamugavustundest,  mida  keskkond  võib  tekitada. 

Aisopose ja  Theophrastose  eetos  on suunatud jõudeaja  eelist  mitteomavale 

inimesele,  kes  ei  ole  eraldatud  staatuse  ja  varandusega  igapäevasest 

võitlusest.   Theophrastosel on mühaklikkus või matslus (ingl tõlkes The Boor) 

üks  30  moraalsest  hälbe  tüübist.  Seevastu  Aisopose  maailm  on  veel 

lihtsakoelisem.  Inimesed  jagunevad  healoomulikeks  (ausad,  mittevalelikud, 

usaldusväärsed, lihtsad) ja pahelisteks – matslikkuse alla kuulub nii  reetlik, 

silmakirjalik, tänamatu kui ka õel, ning mis kõige olulisem – hea inimene peab 

õppima nendega ümber käima, kasutades igale tüübile kohaseid instrumente. 

Kui need kaks lähenemisviisi lülitada filosoofilise moraaliteooria üldpilti, kuhu 

Aisopos  õigupoolest  ei  kuulu,  siis  saab  vermida  järgmise 

üldistuse. Pythagorasest alates,  fikseerudes  Aristotelese  juures,  tegeleti 

eetikas  kui  filosoofilises  kommete  metateoorias  hüve  (hea-vooruslik-ilus) 

kui positio määratlemisega, mille poole tuleb püüelda, kuivõrd sihtmärki saab 

tabada ühtemoodi (õigel viisil) ning hälbida lõputul kombel. Seevastu Aisopos-

Theophrastose kasuistlik rahvamoraaliteooria, mille elemendid, ometigi, on 

võrdlustes  samuti  tunginud  eetikasse  (näiteks 

Descartes’i Hingepassioonides art.178)[1], väärib eraldi nimetust, milleks võiks 

olla aksestoloogia (άξεστος + λόγος – mühakas, mats ja mõiste, teadus) ehk 

õpetus madalatest iseloomudest ja nendega ümberkäimisest.
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Jan Steen - *De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig: al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn (1664)

Milline võiks olla selle õpetuse printsiip elik esmalause, mis väljendab taolise 

lähenemise eripära ja praktilist tagajärjele suunatust?

Ning milline on selle suhe normatiivse eetika üldprintsiipi?

Kuidas  sobib retsiprokatiivsesse üldpilti  Aisopose  eesti  tõlke[2]61.valm 

– Inimene, kes lõhkus kuju?

-  Inimene  ümmardas  aastaid  tulutult  kuju  kodualtaril,  saamata  jumaluselt 

leevendust  hädadele.  Meeleheitele  viiduna  viskas  ta  kuju  vastu  seina, 

purunenud iidoli peast voolas välja kuld, mis lahendas hädalise mured.  Loo 

moraal on järgmine:

“ei halva inimese austamisest tõuse mingit tulu, teda pekstes saad kasu hoopis 

rohkem!”[3]

Kaotanud igasuguse kannatuse ebaõiglaste, positsioonist ülbistunud ja vaimselt 

keskpäraste inimestega, on kerge leida ühendustee emotsionaalse impulsi ja 

selle  pretsepti  vahel.  Ometigi,  iseenesestmõistetavalt,  ei  sobi  selline 
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ebavõrdne kaasinimese kohtlemine kokku kaasaja üldtunnustatud humanistliku 

elukäsitusega, mis nõuab kõigi inimestega väärikat ümberkäimist isegi siis, kui 

vastaspool  käitub  türanlikult,  vaenulikult,  on  saanud  hakkama  äärmiste 

vaenuaktidega  –  sotsiaalse  tasalülitamise,  laostamisega,  rõhumisega, 

laimamisega, füüsiliste rünnakute organiseerimisega jne. Ilmselt  pole eetikal 

midagi  ühist  austuse  teesklemisega  inimese  suhtes,  kes  on  sooritanud 

eelloetletud  nimekirja  kuuluvad  teod.  Küll  aga  tuleks  abinõude  valimisel 

lähtuda teo ja  inimese eristamisest.  Mis  muidugi  ei  tähenda,  et  inimene ei 

peaks  vastutama  õigusrikkumiste  eest  ning  ei  peaks  olema  mistahes  

kogukonda puudutavatelt positsioonidelt kõrvaldatud.

[1] Ja siin on selline erinevus, et selle asemel kui mats tunneb kaasa sellele, 
kes  kaebleb,  kuna  ta  arvab,  et  halb,  mida  kaebleja  kannatab  on  väga 
ebameeldiv, on kõige suursugusemate inimeste kaastunde peamiseks objektiks 
nende nõrkus, keda nad näevad kaeblemas.

[2] Aisopos. Aisopose valmid. Tõlk. Kaarina Rein. TÜ Kirjastus. 2005

[3] Lk 34

Pilt*: Vein  paneb  pilkama,  vägijook  lärmama,  ja  ükski,  keda  see  paneb 
taaruma, pole tark. (Õp 20:1)
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