
FILOSOOFIA

Kas filosoofia alus muutub?

20.mai 2010 Sirbi Tallinna Ülikooli rektori kõneluse puhul OSU professori  Thomas 
Kasulisega.
1.  Filosoofia  mõiste.  Siinkirjutaja  tähelepanu  köitis  esmalt  filosoofia  mõiste 

relativeerimine  nagu  sellel  poleks  ühist  lätet,  alust,  mis  järgnevaid  mõttesuundumusi 

käsitleb  vastavalt  kas  harudena  või  üldisema  jagatava  tunnuse  alusel  filosoofiaga 

samasse perekonda kuuluvatena.

On tõsi, et päris algusest peale on filosoofia mõistetud terviktaotluslikkuse varal – 

1. universaalse teadmisena
2. oleva – kosmose – kokkukuuluvusest, mis aitab ära tunda selle, mis on 

3. inimesele hea ehk õige eluviis – eetika.

Et ühel või teise inimese või traditsiooni puhul kerkib (1) esile metafüüsikana või 

eraldatakse  uurimuse  ese  muudest  traditsiooni  seostest  nagu  20.-21.sajandi 

ülikoolifilosoofias, ei murenda kuidagi alust ega võimalust kõiki sarnaseid taotlusi vaadelda 

põhimõtteliselt perekondlikult sarnastena.

2.  Tee  ja  μέθοδος.  Õpetusel  inimesest  ja  maailmast  (seega  ka  nende  sobivast 

vahekorrast, kus inimene on subjekt) on klassikaline ehk premodernistlik ja valgustuslik 

ehk  modernistlik  kuju.  Esimest  iseloomustab  holismi  taotlus,  teist  positiivne  ehk 

episteemiline sisu, kuna tervik tuleb (kui tuleb) kõrvalhuvina. Mõlemad puhul järgitakse 

reegleid  teatud  tagajärgede  esile  kutsumiseks,  kas  on  selleks  sotsiaalne  harmoonia 

(konfutsionism),  harmoonia  looduskeskkonnaga  (taoism)  või  individuaalsete  kannatuste 

ületamine (budism).

Nii  sinolise  kultuuriruumi  teed  kui  vahemerelisest  kultuuriruumist  lähtuv  judo-

hellenlikud  õpetused  on  metoodilised  –  teadmise  varal  üritatakse  jõuda  teatud 

tagajärgedeni. Mõlemas traditsioonis nimetatakse sellist teadmist tarkuseks.

3. Opositsiooni printsiip. Rektori teine küsimus on tervikuna filosoofiliselt huvitav, samuti 

põhjalik  vastus.  Kuigi  teistpidi  niivõrd  lai,  et  sisaldab  tervet  II  maailmasõja-järgset 

filosoofilist diskursust. Kas filosoof on konformist või kavalpää, kes alistub ühiskondlikule 

tellimusele või lingvistiline äbarik, kes ei suuda valida ja luua väljendusviisi, või väljendab 

filosoofia inimese olemust, kuivõrd on tõese taotlus?
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Professor sedastab: Aristotelesel oli õigus, kui ta ütles, et vasturääkivuse seadust ei  

pea tunnistama mitte seepärast, et see ütleb meile midagi maailma kohta, vaid et ilma  

selleta  poleks  võimalik  millestki  aru  saada,  teisisõnu,  me ei  suudaks  üldse  omavahel  

suhelda.

On  võimalik,  et  trans-skribeerimisel  ja  tõlkimisel  on  midagi  kaotsi  läinud. 

Opositsiooni printsiip (pro vasturääkivuse printsiip – ise ta sellele nime ei andnud) oli 

tema metafüüsika esimene alusotsustus, seega tema jaoks kirjeldas see maailma, milles 

elame. Seetõttu oli opositsiooni printsiip ühtlasi loogika esimene seadus ning siinkirjutaja 

leiab  sellise  konstruktsiooni  olevat  korrektse.  Kuivõrd  inimlik  tunnetuse  ei  ole  võimalik 

vastava arusaamata ja inimene kuulub maailma ontoloogilise entiteedina, siis kindlasti see 

printsiip ütleb meile “midagi” selle kohta, kuidas leiab aset subjekti ehk tunnetava inimese 

ja objekti ehk eseme, üldisemalt maailma, interaktsioon. Veel enam nõustumisväärne on 

selgitus, et vastava alusotsustuseta ei ole võimalik vaimudel üksteist mõista.
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