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Kuidas mõista eesti filosoofiat?

Provisoorsed märkused

Ülo Matjuse ettekanne (15.aprill 2011 TÜ) jaotub viieks osaks:

1. Sissejuhatav osa, leheküljed 1-2.

2. Äratajate vähetuntud akadeemilised tööd, 3-4.

3. Poeedid, 5-7.

4. Heideggeri tõlkimise algus, 7-8,

5. Künnapase arvustused, 9-11.

Sellega  peakski  piirduma  „Eesti  filosoofia  võõrsil“!  Uut  või  originaalset  ei  jagu 

kuigivõrd.  Enamgi,  ülevaade  on  ajalooline,  st  deskriptiivne.  Ajaloolased  eristavad 

kirjanduse puhul allikaid käsitlustest, kuna lisatud „Allikate“ seas on vaheldumisi nii ühtesid 

kui teisi ja lõpuks ka tõlkeid, mida ei tsiteerita.

Põllul – eesti filosoofia
Filosoofilises  plaanis  leiab  viljakal  pinnasel  mõtlemine  aset  kahel  esimesel 

sissejuhataval leheküljel, milles Ülo Matjus pöördub tagasi Valgemetsas (aasta 2000 suvi) 

arendatud  amfiboolse  väljendi  „EESTI  FILOSOOFIA“ juurde.  Eesti  keeles  leidub 

õiguspoolest teisigi  nii  kõne kui  kirjakeelseid väljendeid,  mis sõltuvalt  kontekstist  viivad 

isesuguste otsuste ja käitumisvalikuteni.  Filosoofia ja teadus, siiski,  üldjuhul juhinduvad 

juba  2000  aastat  Aristotelese  Sofistlike  kummutuste (vt  Soph.  Elench,  4.   166a22) 

intellektuaalsest  eetosest  ja  väldivad  mitmemõttelisust  või  ähmaseid  väljendeid. 

Enamgi, antud väljendit tuleks pidada ebaproblemaatiliseks küsimustüübi määratlemisel, 

kuivõrd  ei  ilmne  universaalsena.  Me  kõneleme  samuti  prantsuse,  saksa  ja  vene 

filosoofiast. Kuna geograafilise või riikliku küsimuse asetuse puhul lisame -maa. Iseasi, kui 

mõistlikena väljendid  „Prantsusmaa filosoofia“ või  „Saksamaa filosoofia“ kõlavad. Sellisel 

puhul  näib  alati  olevat  tegemist  enamvähem ametlikult  heaks  kiidetud  arusaamadega, 
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mida  veel  20.sajandi  keskel  nimetati  lihtsamalt  vastavate  riikide  „ideoloogiliseks 

positsiooniks“. Seega kõnekeeleski kasutatakse „eestit“ eestilikkuse tähendusena.

Nüüd, mis on see „eesti“, pärib Matjus. Ja vastab: e t n i l i n e   e e s t l u s  j a / v õ i  e  

e s ti k e e l s u s.

Ma  leian,  et  filosoofia  ajaloo  tundmisest  antud  küsimuse  lahendamisel, 

tagasipöördumisel  Aristotelese praedicamenta-õpetuse juurde, olnuks ääretult  tulutoov. 

Võib-olla oleks kasulik vaadelda väljendit „eesti filosoofia“ predikaadi ja subjekti ühendina, 

mille  puhul  saab  nominaaldefinitsioon  vahetult  antuks  genus‘e  ja  differentia varal. 

„Filosoofia“ kui soomõiste ja  „eesti“  kui erisus. Eesti filosoofiast kõnelemisel räägime me 

endiselt  filosoofiast  eesti  eripäraga. Aristoteles tundis kümmet kategooriat.  Eesti  keeli  - 

olemus, arv, omadus, suhe, koht, aeg, seisund, omamine, tegevus, osaks-saamine 
(passioon). Filosoofial võib olla seda harrastava inimgrupi pitser, ja teadagi, inimkonda 

eraldavad suuremal-vähemal määral keelebarjäärid, mis sulgevad vahetutele mõjutustele, 

teistes  keeleringides  aset  leidvatele  aruteludele.  Matjuse  vastus  -“etniline“ –  viib 

kontseptuaalse  regressini.  Mida  tähendab  „etniline“?  Volga-sakslaste  kohta,  kes 

sõnakestki  saksa  keelt  ei  osanud,  öeldi  samuti  „etniline“!  Nad  kõnelesid,  lugesid  ja 

kirjutasid juba vene keeles. Seega jäävad nad saksa keelt kõnelejate suhtes teisele poole 

vahetut kontakti ja mõjutust.

Edasi, kes ütleb, kes on kes? Lennart Meri ema oli rootslane, kas seetõttu polnud 

ta  täielikult  etniline  eestlane?  Enamgi  selline  määratlus  on  ohtlik,  tuues  kaasa 

eksklusiooni kiusatuse, mis on eriti ahvatlev ebaõnnestunud inimestele, kes ilmajäetuna 

füüsilisest  ilmest,  vaprusest,  andekusest  või  mistahes  teistest  silmapaistvatest 

omadustest, üritavad „sügavate“ geneetiliste või rahvuslike entiteetide varal kellegi voorusi 

tasa lülitada.

Samas  ei  saa  eestilik olla  substantsiaalne.  Seda  toetab  samuti  predicamenta 

õpetus – kõik  kategooriad peale olemuse on aktsidentsid.  Väjendites  Eesti  teadus või 

eesti loogika, toob differentia elik predikaat kaasa subjekti olemusele välise seose. „Eesti  

teadus“ kaldub olema administratiivne mõiste, mitte teadust määratlev ja  „eesti loogika“ 

võib olla sõltuvalt kasutuskontekstist midagi lihtsalt loogika kui teaduse universaalsusest 

hälbivat. Seega predikaati  lisades loome me eristuse ja selle varal  kalibreerub kasutus 

täpsemalt. Samas kõneldagi filosoofia asemel „eesti filosoofiast“ kui tegevusnormist, teeb 

filosoofiast  ideoloogilise  ettevõtmise,  mis  saab  täis  olema  paraloogilisi pingeid  ja 
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parasoofiat nagu nõukogudeaegne ametlik retoorika.

Põlluääres

Klassikalise ärkamisajastu põlvkonna juurde kuuluvate  Ado Grenzstein’i ja  Harry 
Jannsen‘i panus on seni vähe tutvustamist leidnud, mis paneb aimama, et see külg Eesti 

ajaloost on üldiselt  läbi  uurimata,  millele  sugugi  ei  aita kaasa baltisakslaste mõtlemise 

eraldamine eesti filosoofiast.

Henrik Visnapuu ja Ilmar Laabani arutlused kontinentaalfilosoofiast tuleks lugeda 

pigem  eksistentsialistlikku  kirjandusliikumisse  kuuluvaks,  mis  oli  ajastule  valdav  – 

kirjanikud ambitsioneerusid olema filosoofid ja vastupidi – ja sellesse liikumisse arvati ka 

neid, kes sellele ägedalt vastu ajasid. Mitte-kutseline ei ole siin kuigi ajakohane määratlus.

Heideggeri tõlkimise teema ja Kuldvere kordavad mujal öeldut.

Ettekande  lõpp,  seevastu,  toetub  tekstuaalselt  Jüri  Palviste  ja  Vootele  Vaska 
Künnapase-arvustustele,  kuna  oleks  soovinud  rohkem  teada  nende  tegevusest 

akadeemiliste (ingliskeelsete) filosoofidena
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