
FILOSOOFIA

Kuidas läheneda filosoofiale?
Filosoofia ajalugu kui intellektuaalne biograafia

2002.aastal valmistasin ette sissejuhatavat loengukursust filosoofiasse, mille puhul 

tuli vältimatult valida viis, kuidas ainet korrapäraselt esitada. Filosoofia ajalugu ülikoolide 

distsipliinina  on  kujunenud  intellektuaalsete  biograafiate  seeriaks,  kuigi  akadeemilise 

tegevuse olemusse kuulub vältimatult tõsiasi, et see on alati kollektiivne: teadustegevuse 

kandepinnaks on teadlasgrupid ning filosoofia oli  üle kahe aastatuhande üldformaadiks, 

milles  eriteaduseid  määratleti.  Ehk  filosoofia  lugu  on  antiikajal  pütagoorlaste  ühingu, 

sofistide koolide (sh Akadeemia, peripateetikud, stoikud jt – just nii neid linnade avalikkus 

mõistis,  kuna  filosoof  vs  sofist  on  hiljem Sokratese  legendi  alusel  kujunenud  liigitus), 

keskajal kloostrite,  universitas‘te, uusajal lisandunud vabaharitlaste sõpruskondade lugu. 

Ometigi  nende  kollektiivseid  ehk  intellektuaalsete  tegevuste  summade  nimetused  on 

kujunenud pejoratiivideks: Aristotelese, Platoni ja kirikuisade õpetuste põhjal moodustatud 

üldfilosoofiline  diskursus  –  skolastika –  on  liberalistlikus  (progressiivne  maailmapilt) 

mõtlemishälbe  üldnimetus.  Enamgi,  juba  päris  alguses  nimetati  pütagoorlasi  sektiks, 

Pythagorast  petiseks ning  hilisemas  antiigis  ei  teinud  väljaspool-seisjad  filosoofidel  ja 

sofistidel  vahet.  Nimetuse  –  filosoof  –  valik,  määratles  õigupoolest  Sokratest  ja  tema 

õpilasi,  eelneva traditsiooni  suhtes, st  kellega (Pythagoras st  Suur-Kreeka  ehk  Itaalia 

suundumus) sooviti tunda lähedust.

Diogenes Laertios jutustab, et filosoofia pärines kahest allikast:

a) Thales‘elt, kes rajas Joonia mõtlemiskoolkonna ja

b) Pythagoras‘elt, kellest lähtus Itaalia elik Suur-Kreeka mõtlemine.

Sellele vaatamata lõhestuti alaliselt mõju ja õpilaste pärast võitlevateks poolteks, 

sildistades ennast Tarkuse pool seisjateks ja vastaspoolt eksitajateks.

Jäänud on see, mille üle ei  ole mõistlik vaielda. Mõtlejad, kelle mõju ajaloos on 

olnud  vaieldamatu  ja  veel  enam  need,  kelle  tekstid  –  mõtete  summa  –  on 

huvitundmispunktiks säilinud ja ligipääsetavad. Ning veel enne teatud arusaam distsipliini 

piiridest,  oodatavast  rangusest.  Mis võib olla  nn histoorilise petitio  principii  juhtum: me 

tõmbame piiri – inklusiooni-eksklusiooni – lähtuvalt arusaamast, mis põlvneb valikualuselt 

autorilt-tekstilt-traditsioonilt.  Väärtusarusaam, mis võib olla enesereklaami produkt, mitte 
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ratsionaalsuse  vmt  läbikaalutud  valikukriteeriumite  tulem,  antakse  edasi  kasvatusega, 

(omandatakse mitte-kriitiliselt). 

Seega, isegi järelduse kui protseduuri laitmatus ei välista põhjendamata otsustust, 

kuna alus on jäetud väljapoole kahtlust.

Niisiis  on  suur  hulk  mõtlejaid  kui  koordinaate  ajaloost:  varasema  aja  puhul  on 

mõned suured nimed, ent olematud tekstid, kuna hilisemast ajast võib olla rohkelt tekste, 

kuna aga nimi  on vahepeal  kaotanud kõla (peamiselt  marksismi interpretaatorite puhul 

kohatav).  Kõiki  ei  jõua mainida, kõik ei  ole ka ilmselt väärt nimetamist  ning mõningate 

puhul on küsimus nende filosoofiasse kuulumises, kuna filosoofia mõiste teeb aja jooksul 

läbi muutusi: Isaac Newton arvati veel 18.sajandil natuurfilosoofide sekka, ent kaasaegne 

filosoofia ajalugu võtaks  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica  refereerimisel üle 

kas teadusajaloo või füüsika ülesandeid.

Kaheksa koidutähte

Seega vältimatu ja tarvilik on teha valik, mis arvestab nii olnuid kui olemasolevat 

filosoofia mõiste käsitusi. Taandada filosoofide universum teatud algkoordinaatitele. Aastal 

2002 pakkusin ma välja 8 nime – didaktilise võttena kujuteldavas filosoofide universumis 

oli  kaheksa  koidutähte,  suur  hulk  esmajärgulisi  mõtlejaid (kellelt  tekstid)  ja  figuure 

(kellelt  tekste  ei  ole  säilinud  nagu  Sokrates),  rohkelt  teisejärgulisi  mõtlejaid,  enamasti 

eklektikud  ja  lokaalse  mõjuga,  lõpuks  kolmandajärgulised  tegelased,  kelle  mõju  on 

piirdunud filosoofia ajaloo seisukohalt efemeerse ajavahemikuga mõnes ajalis-ruumilises 

nn kontiiniumis.

Need kaheksa, kellest lähtumist pean ma kultuurilooliselt otstarbekaks, kuivõrd iga 

neist on justkui uks filosoofia oktagoonsesse hoonesse, on järgmised:

• Platon (427-347)

• Aristoteles (384-322)

• Rene Descartes (1596-1650)

• Immanuel Kant (1724-1804)

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

• Karl Marx (1818-1883)
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• Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

• Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

On ilmne, et mida vanem nimi, seda raskem on teda selle universumi genealoogiast 

välja kiskuda või kustutada. Küll aga on võimalik, et aeg muudab viimaste positsioone. 

Karl  Marx kui  materialismi  teoreetik  nõuab Hegelit,  samas niikaua,  kuni  vasakpoolsed 

parteid Lääne poliitilist süsteemi ilmestavad, pole tema langemist ette näha. Küll aga võib 

muutuda nii  Wittgensteini  kui  Gadameri  positsioon. Filosoofiline hermeneutika ei  pruugi 

vaatamata ideede köitvusele ja kaunidusele leida järgimist ning  analüütiline filosoofia 

võib lahustuda tõsiseltvõetavuse dilemmadesse, kus ühel hetkel ei soovita tunnistada end 

kuuluvaks selliste kogumike traditsiooni nagu Twilight ja filosoofia, Metallica ja filosoofia,  

Riidemood ja filosoofia jne.

Pean tunnistama,  et  mind ärgitas  selle  möödunud asja  juurde tagasi  pöörduma 

sissekanne blogis 20aastathiljem. Linnar Priimäel puuduvad kaks viimast nime ja juurde 

on lisatud  Aquino Thomas, Benedictus Spinoza, Friedrich Nietzsche, Albert Camus 
ning (?) Undo Uus.

Kõigepealt Aquino Thomas määratles end teoloogina, teiseks on tema mõtlemine 

sõltuv  Aristotelese kontseptuaalsest  nomenklatuurist.  Vaieldamatu Esimese Teoloogina 

on  ta  ometigi  filosoofina  järelkõndija.  Ma asetasin  ta  seetõttu  esmajärguliste  mõtlejate 

sekka. Friedrich Nietzsche ei olnud filosoof. Ta oli klassikaline filoloog, keda võib nimetada 

kaasaegse  kulturoloogia  kui  kultuurikriitika  rajajaks.  Ta  võiks  ka  olla 

kontinentaalsemiootika eelkäija. Peamiselt seetõttu, et tema käsitlusviis on ebafilosoofiline 

– loogikaga ei pidanud ta vajalikuks tegeleda ning tema teostes leidub mõtteid, mida võiks 

tõlgendada  kui  üleskutseid  alaliselt  vägivaldselt  rõhuda  naisi  ja  looduse  poolt  vähem 

eelistatud vaime.  Tõsi,  ka  Karl  Marxil leidub üleskutseid  vägivallale  või  õigemini  selle 

õigustamist, ent erinevalt Nietzschest käsitleb ta seda hädatarviliku instrumendina, teatava 

mööduva  faasina  selleks,  et  rõhumist  ja  vägivalda  kõrvaldada.  Sellise  motivatsiooni 

poolest  kuulub  ta  ilmtingimata  humanistide  sekka,  kuigi  soov  maailma  iga  hinna  eest 

muuta, nn sotsiaalne füsikalism jõule jõuga vastamise moel, langetas ta tagasi filosoofia-

eelsele  mõtlemisele.  Albert  Camus  oli  literaat,  tema  teoste  jõud  tuleneb  tugevast 

afiinsusest  fiktsiooniga  mitte  loogilisest  rangusest,  üldistuste  pädevustest  või 

reaalsuskirjelduste esindavusest.
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