
KAIDO PAJUMAA

Aντινόμος

Ma  ei  ole  kindel,  et   kas  end  koolitajana  määratlenud Kaido  Pajumaa 

arvamust Postimehes - Kas jumal  on olemas?   (20.12.2011 15:20) –   peaks 

tõsiselt  võtma.  Sest  raskused  algavad  ainuüksi  zhanri  määratlusest:  kas 

tegemist  on  väikese  eneseirooniaga  või  meelelahutusliku small  chat’iga. 

 Pealkiri  ja  enesetutvustus  valmistas  ette  vähemalt  viie  traditsionaalse 

jumalatõestuse reinterpretatsiooni lugemisele. Selle asemel esitab “koolitaja” 

nõukogude-aegse  algkooli  õpiku  naeruvääristava   ”teadusliku”  ateismi 

tasemele  sarnanevaid  kujutlusi,  mida  garneeritakse new-age‘i  müügijutu  ja 

Hollywoodi  kvant-mütoloogiaga.   Siiski  järjekordse  tähtkoolitaja   Descartes’i 

nn belletristlik tsiteerimine (fiktsionaalne) tegi ignoreerimise võimatuks.

Mis on usklikkus (jumalakartus)?

Pajumaa kirjutab:

Kõik  inimesed  on  usklikud.  Mõned  meist  usuvad  sellesse,  et  

jumal  on  olemas.  Mõned  sellesse,  et  jumalat  ei  ole  olemas. 

Mõlemal juhul on inimene usklik, uskudes millessegi, mida ei saa 

ümber lükata ega ka tõestada.

On  loomulik,  et  inimene  seab  assotsiatiivselt  sõnu  ja  mõisteid 

perekondadesse elik  klastritesse.  Usk (substantiiv)  –  uskuma (actio 

ehk  tegevus)  –  uskuja  või  usklik  (actor –  tegija).  See  on  üsnagi 

paralleelne  saksakeelsele  seeriale  (Glaube,  glauben,  Gläubige),  ent 

siiski  täisti  erinev  inglise  keelest,  milles leksiline  assotsiatiivsus on 

tasalülitatud: faith,  believe,  worshiper. Siiski  juba  lapsepõlves  õpib 

vähemalt osa inimesi, et selline similitiivsus võib olla pealiskaudne ja 

eksitav. Näiteks: tarkus – targutama – tark.  
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Tõestamine ja kummutamine kuulusid  antiigis dialektikasse ehk   see,  mille 

kohta  kaasajal  öeldakse,  kas esituskontekst või demonstratsioon  (ebarangelt 

nn  tõestus-teooria)  ning  nende  diskursiivsus  muutis  need  ühtlasi 

ratsionaalseteks  protseduurideks.  Sellisel  viisil  saadud,  kas  positiivseid  või 

negatiivseid,  teadmisi  nimetatakse eesti  keeles muuhulgas  tõekspidamisteks 

või veendumusteks. Viimastest on võimalik teha samm uskumise juurde, ent 

sisulises mõttes on tegemist eeldustelt  kahe erineva sisuga toiminguga, kui 

räägitakse religiooni pooldajatest ehk uskujatest ja teatud faktidest tuletatud 

abstraktsioonide tõeks pidamisest (Näiteks mõned füüsikud on realistid, teised 

füsikalistid  jne,  suurem  osa  näib  huvituvat  ainult rakendustestja  on  neis 

küsimustes – mis peitub füüsiliste nähtumuste taga – ükskõiksed).  Religiooni 

puhul ei puutu tõestamine asjasse. Enamgi, tuum selles seisnebki, et teatud 

asju  ei  ole  võimalik  seletada  –  need  on  üle  loomuliku  maailma  või  selle 

tõlgendamise reeglite ehk üleloomulikud. Samas on need neile ignoreerimiseks 

liiga  olulised  ja  seetõttu  nimetataksegi  sellistele  lähtekohtadele  ehitatud 

õpetusi religioonideks.

Kiri heebrealastele (UT, Hb 11:1,3):

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna 

läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.

Seega religioon astubki areenile seal, kus loomulik mõistus jääb hätta 

hädatarvilike  põhjenduste  andmisel.  Võib-olla  vajadusest  leida 

orientiir, kuidas elada, mille alusel otsustada õige ja väära üle. Samas 

ei  ole  see  suvaline  vaid  ikkagi  tingitud  maailma olemasolu  tõigast, 

mille põhjus ja selles esineva-kujundava jõu (liikumise) algpäritolu ja 

pärisloomus ei ole meile meelte varal nähtav, üheselt antud.
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Teiselt  poolt,  kui  me  lähtume  ratsionaliseerimata  ajenditest,  mille  alusel 

inimene ajuti toimib, siis võiks usu nimele pretendeerida samuti lihtsameelsus, 

küündimatus,  vaimuhaigused,  alkoholi  või  uimasti-joove,  afekt  jne.  Kõikidel 

neil  puhul  usub  inimene  end  käituvat  õigesti,  käitumisajendeid 

ratsionaliseerimata. Ent neid seisundeid oleks ülekohtune nimetada uskudeks.

Giordano Bruno

Pajumaa jätkab:

Umbes 500 aastat tagasi  olid teadlased hädas. Võib öelda, et 

isegi  mures.  Nimelt  oli  kirikuvõim Giordano  Bruno juba 

tuleriidale  saatnud,  sest  see  kinnitas  Koperniku  väiteid  selle 

kohta, et Päike on universumi keskpunkt, mitte aga Maa. Sama 

olid  nad  valmis  tegema  ka  kõikide  teiste  teadlastega,  kes 

ketserlikult kiriku seniseid seisukohti kangutada püüdsid.

On  arusaamatu,  kuidas  internetiajastul  on  võimalik  nii  lohakalt 

mõelda. Üks klikk ja Britannica sisud on ligipääsetavad igale soovijale. 

Ma ei hakka siin taas esitama kangelase müüti, kelleks teda tõstsid 

muuhulgas markii de Sade’i taolised “vabamõtlejad”, vaid üritan tema 

elulugu vaadelda poliitilis-sotsiaalses kontekstis, kus pikemat aega oli 

küpsenud reformatsiooni  ja  traditsionalistide  konflikt,  mis  18  aastat 

hiljem  rebiski  30-aastase  sõja  käigus  Saksamaa  mitte  ainult 

sajanditeks  tükkideks,  vaid  tõi  kaasa  tsiviilelanikkonnale 

enneolematuid kannatusi ja riikliku hävingu.

Giordano  Bruno  (1548–1600),  tema  isa  oli  elukutseline 

sõdur, hukati Campo de’ Fiori’l 410 aastat tagasi, tema tuhk puistati Tiberisse. 

Saja-aastane  üldistus  pole  kirjutatud  ajaloo  puhul  õigustatud.  Siiski  võiks 

teada,  et  Bruno  oli dominiiklane,  preestriks  pühitsetud friaar  ehk  orduvend, 
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seega katoliku kiriku endine ametnik, tema peamine süü seisnes hereesias ehk 

usutunnistusele  vastupidiste,  mitekooskõlaliste  vaadete  levitamises. 

 (Analoogselt  –  kas  saaks olla  lojaalne ja  mitte-hukkamõistetav Eesti  riigile 

riigipalka saav ametnik, kes räägiks avalikult, et mingit NL okupatsiooni ei ole 

olnud!)

Muuhulgas  katoliku  usutunnistust  marginaliseerivate  hermetistlike  vaadete 

tõttu,  st  Bruno  modifitseeris  kiriku  õpetust  tagasivaadetega 

paganlikele antropomorfistlikele jumalikkuse piltidele. Samalaadsetega, millega 

Pajumaa vaidleb (taat taevas).

Brunole lisas kaalu see, et ta liikus õukondades – oli teretulnud nii Louvre’is kui 

Inglise  kuninga  residentsides.        Enesestmõistetavalt  andis  see  tema  isikule 

samuti poliitilise dimensiooni – ja sellega naasta Itaaliasse…?

See ei ole õigustus, vaid ma üles kutse mõistma toonase kiriku olukorda, mille 

(endine)  ametnik  laiendas  traditsiooni  ja  usutunnistust  lubamatul,  kiriku 

positsioonilt  naeruvääristaval  viisil.  Bruno  kosmoloogilised  vaated  mängisid 

seejuures  teisejärgulist  rolli,  paljud  teadusloolased  kahtlevad  üldse,  kuidas 

tema  vaated  said  mõjutada  matemaatilise  loodusteaduse  kujunemist,  sest 

observatiivse  astronoomiaga,  tänu  millele  läbimurre  sai  võimalikluks,  ta  ei 

tegelenud. Ning Bruno ei pidanud Päikest universumi keskpunktiks – ta uskus 

maailmaruumi, argumentideta, olevat lõpmatu ja keskpunktita.

Kirikuvõimud küll pidasid kohut, ent hukkamise viisid lähtuvalt seadustest läbi 

ilmalikud võimud.

Descartes’s deep throat

Lahenduse antud olukorrale pakkus välja Rene Descartes, kes 

tegi  kirikumeestele  ettepaneku:  «Jagame  maailma  ära.  Las 

meie,  teadlased,  tegeleme nende asjadega,  mida on võimalik 

mõõta ja tõestada. Selle nimetame teaduseks. Kõik see, aga mis 
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puudutab jumalat, ja mida ei ole võimalik mõõta ning tõestada, 

jääb  teie,  kirikumeeste,  pärusmaaks.  Selle  nimetame 

vaimsuseks».

Descartes oli erakordselt arukas inimene nagu mõni eesti maamees, 

kes uskus vaiksesse (mis ei tähenda vapruseta) eluviisi  kui inimliku 

heaolu  alusesse.  Arvatavasti  motiveeris  Pajumaad  seda  mõttelist 

tsitaati  kirjutama Descartes’ile  omistatav dualism filosoofias.  Tõsiasi 

on  aga  see,  et  koos  filosoofiaga  tekkis  ka substantsidualism.  Nii 

Pythagoras kui Thales, – vastavalt sellele, kas eelistate Aristotelese või 

neoplatoonikute filosoofia ajaloo käsitust, – olid dualistid.   Hiljem on 

tekkinud kaks fanaatilist leeri, keda kommunistid tavatsesid nimetada 

idealistideks  (valeks  pooleks)  ja  materialistlideks  (õigeks, 

valgustatud  pooleks).  Descartes  oli  lihtsalt  viimane  enne  nende 

leeride ületamatu vastasseisu tekkimist,  kelle vaated dualismist olid 

vähegi argumentatiivselt veel moodsad ja tõsiseltvõetavad, ehkki nn 

kahel  toolil  istumise  eest  on  teda  mõlemad  leerid,  justkui 

initsiatsioonietapi lahutamatu osana, materdanud.

Mingit ettepanekut Descartes kirikule ei teinud ja “vaimsust” ta ei defineerinud. 

Hea läbisaamine kirikuga oli eelduseks, et saanuks oma teadusele pühendatud 

eluga rahvaste intellektuaalse standardi tõstmisele kaasa aidata. Kusjuures ta 

tegi seda oma kuludega.

Kusjuures edukalt – Newton oli nooruses kartesiaan, kes õpetajat ületades viis 

füüsikat 200 aastaks edasi (kuni Einsteini üld- ja erirelatiivsusteooriate areenile 

astumiseni).   Tõsi, ta pidas teoloogiat standarditelt eraldiseisvaks teaduseks, 

kuna see hooldas Ilmutus-pärandit. Ja see oli ka kõik.

Lõpuks aga Immanuel Kanti antinoomiad originaalkeeles, millest võiks igaüks 

alustada,  enne  kui  võtab  taaskord  ette  kõige  äärmisemate  põhjuste  üle 

mõtlemise. Antinoomiateks nimetati alates antiigist vastanduvaid seadusi, mis 

on samatasemeliselt põhjendatud määral, mille puhul ei kaalu üks teist üle. 
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Kõik need seostuvad klassikaliselt ka nende ajenditega, miks osa filosoofe on 

olnud  teadusele  vaatamata  kas  agnostikud  (Kant),  deistid 

(valgustusfilosoofide Jumal) või religioossed (Newton).

Appendix

Antinoomiad (kokkuvõtlikult)

1.  Kosmoloogiline  antinoomia  (aeg-ruumi  kontiiniumi)  

kohta:

a. maailm on tekkinud, selle ruum on samuti lõplik,

b. maailm on igavene, sellel ei ole algust, aegruum on lõpmatud.

2.  Ontoloogiline  (natuurfilosoofiline  või  füüsikaline) 

antinoomia:

a. ainel on struktuur (substantsus) ja lihtosad (aatomid),

b.  aine  on  struktuuritu  (vormita)  ja  lõpmatult  jaguv 

(korpuskulism).

3. Determinismi ja vabaduse antinoomia:

a.  determinism kui kindlapiiriline põhjuslikkus nõuab ilmnevuste 

seletamisel paratamatult samuti tahtevabadust, mis on esimese 

alaliik,

b.  vabadust  (tahtevabadust)  ei  ole,  kõik  leiab  aset 

loodusseaduste alusel.

4. Teoloogiline antinoomia:
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a. universumi olemasolu nõuab kas selle osana või põhjusena 

Ülimat Olendit,

b. universumi olemasoluga ei kaasne mingit sellest väljaspoolse 

ega sisemise põhjustaja olemasolu.

 

Immanuel Kant: Transzendentalen Dialektik

(KrV A 426/B 454ff.):

1. „Die Welt hat einen Anfang in der Zeit, und ist dem Raum nach auch in 

Grenzen  eingeschlossen.“  –

„Die  Welt  hat  keinen Anfang,  und keine Grenzen im Raume, sondern ist, 

sowohl  in  Ansehung  der  Zeit,  als  des  Raumes,  unendlich.“

2. „Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen 

Teilen, und es existiert überall  nichts als das Einfache, oder das, was aus  

diesem  zusammengesetzt  ist.“  –

„Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen, und  

es existiert  überall  nichts  Einfaches in  derselben.“  (unendliche Teilbarkeit)

3. „Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher  

die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch 

eine  Kausalität  durch  Freiheit  zur  Erklärung  derselben  anzunehmen 

notwendig.“  –

 „Es  ist  keine  Freiheit,  sondern  alles  in  der  Welt  geschieht  lediglich  nach 

Gesetzen  der  Natur.“

4. „Zu der Welt gehört etwas, das, entweder als ihr Teil, oder ihre Ursache, 

ein  schlechthin  notwendiges  Wesen  ist.“  –

„Es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen, weder in der Welt,  

noch außer der Welt, als ihre Ursache.“
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