
HIPPOKRATESE VANNE

Kas Hippokratese vande kirjutasid pütagoorlased?

Vandetekst
(Tekst: Eesti Arstide Liit):

1. Vannun Apolloni ja Asklepiose ja Hugieia ja Panakeia ja kõikide jumalate ning jumalannade nimel,  

kutsudes neid ühtaegu tunnistajaiks, et mina tahan oma võimete ja otsuse kohaselt kinni pidada sellest 

tõotusest ja lepingust:

2. austada minule arstikunsti õpetanut nagu oma vanemaid, andes temale, kui ta raha peaks vajama, osa 

oma tulust ning pidades tema järglasi oma vendadega võrdseiks ning õpetada nendele, kui see nende soov 

peaks olema, seda kunsti tasuta ja lepinguta;

3. lasta neid osa saada nõuandest ja õpetusest nagu lepingu allakirjutanud ja arstliku seaduse järele vande 

andnud õpilased, teistele aga õpetust mitte andes.

4. Mina tõotan anda korraldusi ainult haige kasuks vastavalt oma võimetele ja arusaamisele, ma tahan neid 

säästa kahjust ja ebaõiglusest.

5. Mina tõotan mitte kellelegi anda surmavat ravimit, kui mind ka seda teha palutaks, samuti luban, et mina 

ei anna ka sellekohast nõu.

6. Samuti ei anna ma ühelegi naisele abordivahendit.

7. Pühalt (puhtalt) ja vagalt tahan ma oma elujärge ja oma kunsti hoida.

8. Luban mitte kasutada nuga, ka mitte kivivaevuste korral, vaid tahan selle kõik jätta nende meeste hooleks,  

kes selle töö oma peale võtavad.

9. Igasse majja tahan ma sisse astuda haigele kasutoomiseks ja hoiduda kõigest ebaseaduslikust, eriti haige 

kahjustamisest ning eriti sugulisest vahekorrast nii naiste kui meestega, vabadega ja orjadega.

10. Mida ma ka ei kuuleks ravimise käigus või ka väljaspool ravitoiminguid inimese elu kohta, mida mingil  

juhul ei tohiks levitada, hoian ma oma teada, veendumuses, et niisuguseist asjust kõnelemine on halb.

11. Kui ma sellest tõotusest kinni pean ega seda ei riku, siis saagu mulle osaks edu nii elus kui ka kunstis,  

austus inimeste poolt tulevates aegades. Kui ma murran tõotust ja valet vannun, saagu mulle osaks kõik 

vastupidine sellele.

Hippokratese vanne vs arstivanne
Näib, et üldiselt  samastatakse arstivannet ja sellest johtuvat arsti  eetikat  Hippokratese 
vandega (kr k Όρκος του Ιπποκράτη, ld Hippocratis iusiurandum, ingl Hippocratic Oath, pr 

Serment  d’Hippocrate,  sk  Eid  des  Hippokrates).  Ajaloolisest  vaatepunktist  pole  selline 

samastamine mitmetel põhjustel korrektne: 

1. antiikne  algtekst  ja  kaasaegsed  versioonid  ei  lahkne  mitte  ainult  Jumala(-te) 

nimetamises, vaid ka põhimõtete arvus ja keeldudes;
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2. Ludwig Edelstein (1902-65: The Hippocratic Oath: Text, Translation, Interpretation 

(1943)), NSDAP pärast USA-sse asunud  (1933) meditsiiniajaloolane, leidis, et on 

alust omistada teksti koostamine (4.sajand eKr) Pythagorase koolkonnale; 

3. Euroopas hakati alles 16.sajandil Hippokratese vandega ametipädevust kinnitama 

(1508  Wittenbergi  Ülikool),  mis  ei  olnud  ega  saanud  üldlevinud  praktikaks: 

1928.aastal vaid 19%  USA meditsiooniõppeastustest lasid lõpetajatel vanduda, 

4. USA-s praktiseeritakse alternatiivina  Maimonidese vannet  (Moses Maimonides 
(1135/38-1204)),  mis  näib  olevat  Immanuel  Kanti õpilase  Marcus  Herz‘i  poolt 

koostatud.

Seega vande sisu on muutunud ja alati pole vannutamist otstarbekaks peetud.

1. punkt näitab, et mitmed kaasaegsed meditsiinieetika probleemid pole igavesed Lääne 

kultuuriruumile  ega  pärine  järjekestvast  arstikunsti  praktiseerimisest,  vaid  on 

õigustusvalikud  pärast  moraalseid   valikuid  (nagu  osundab   hippokratese  vannete 

paljusus). 2.  Hippokratese (Ἱπποκράτης ὁ Κῷος 460-370 eKr) kuulumine pütagoorlikku 

traditsiooni on võimalik,  st  temaga vande nime sidumine pole meelevaldne ja võis olla 

hellenitele üldiseks moraalseks lähteks.  3.  Lääne-Rooma insiigniate  loovutamisest  kuni 

20.sajandi  alguseni  on  kristlik  kirik  kujundanud  keskse  autoriteedina  Euroopa 

ühiskonnakorraldust,  USA on  võrdlemisi  vabakiriklik,  mistõttu  religiooni  nõudlikkust  on 

peetud piisavaks.

Kas abort ja eutanaasia on meditsiinieetika päristeemad?

5. lauselõigus tõotab arst mitte mingil moel kaasa aidata patsiendi surmale – ei teo ega 

nõuga.  Eutanaasia  küsimus  on  leidnud  siin  selgelt  eitava  vastuse.  6.  lauselõigus 

tõotatakse  mitte  sekkuda  loote  eluvõimalustesse  meditsiiniliste  vahenditega.  Näib,  et 

ainuüksi  vandeolemusega on need toimingud lükatud meditsiinisfäärist  välja.  Edelstein, 

seevastu, leiab nende kahe teesi põhjal, välistades teisi, et teksti koostamise taga pidi 

seisma pütagoorlik vennaskond, kuivõrd mitte ühegi teise filosoofilise kooli puhul ei eitatud 

selgelt enesetapmist ja elukahjustamist. Näiteks ei Vana-Kreeka ega Vana-Rooma õigus ei 

kaitsnud loote õigusi, enesetapp oli Vanas-Roomas väärikas viis tervislikke ja sotsiaalseid 

ummikseise lahendada. Siiski Edelstein ei arutle siit edasi mitte teoloogilisest argumendist 

eluvormide vastastikusest seotusest ja Jumalas osalemisest – Jumal on nii elu põhjus, ent 
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mitte ainult algpõhjustana -, vaid alalise maailma koos- ja alalhoidjana – vaid pütagoorlike 

sümbolitega antud kohustustest  lähtuvalt.  Meil  on jumalate  ees kohustus olla  jumaliku 

elemendi  –  vaimu  –  tõttu  elukaitsjateks  siinpoolses  maailmas,  vastasel  korral  meid 

karistatakse, mees ja naine on kohustatud jätkama kultust – andma järeltulijaid, et jumalad 

saaksid  nende  läbi  täita  enda  kohustusi  maailma  ees.  Paraku  selline  arutlemisviis  ei 

kohusta  ilmtingimata pütagoorlast  hoiduma vastutulemast  teiste,  näiteks uskmatute  ja 

teiseusuliste, soovidele.

Edelsteini argumendid

Järgnevalt asub Edelstein oma teesile järk-järguliselt kinnitust otsima. Jaotab teksti kahte 

osasse: 1. kohustused õpetajate suhtes ja 2. erinevate haiguste ravivõtted.

7. tekstilõik tundub Edelsteinile ähmane – mida tähendab puhtalt ja vagalt? Ja leiab, et 

selliste nõudmiste poolest olid tuntud ainult pütagoorlased, kes läbi askeesi uskusid end 

puhastuvat ja saavutavat intuitiivse tunnetuse või kontakti  – γνώσις’ega – kõike läbistava 

jumaliku  vaimuga.  Siiski  erinevad  müsteeriumid  seadsid  kõrgeid  nõudmisi  neid 

läbiviivatele  preestritele  kaua  enne  Pythagorast.  Seega  oli  arusaam  puhtusest  ja 

vagadusest lähtuv varasemast hellenite jumalate kultusest.  Pigem osutab see tekstilõik 

arsti  erilisele  jumalikule  rollile  olla  elu  kaitsjaks,  mis,  samas,  sobib  pütagoorliku 

elukäsitusega.  8.tekstilõigu  puhul  möönab  Edelstein,  et  see  kattub  pütagoorlaste 

jaotusega, mille kohaselt meditsiinil oli kolm aladistsipliini – 1. dieetika, 2. farmatseutika, 
3. kirurgia. Kuivõrd pütagoorlased hoidusid vägivallast, elu kahjustamisest, milleks noa 

kasutamine vältimatult oli, siis, Edelsteini hinnangul, polnud kirurgia arstile omane ravivõte. 

Ometi  võib  antud tekstilõiku  tõlgendada kui  nõuet  hoida  arstikutse  sotsiaalselt   kõrget 

standardit, kuivõrd χειρουργική tähendab sõnasõnalt käsitööd (χείρ käsi, ἔργον töö). Kuigi 

vabal  inimesel  (mehel)  oli  kohustus  teenida  armees,  sõltus  tema  väärikus   elatus-  ja 

tegevuslaadi loomusest.  Väärikas vaba inimene füüsilist tööd ei teinud. 9. tekstilõigust 

loeb Edelstein reetlikku pütagoorlust välja hoidumisest pederastiast ja abielurikkumisest. 

Ühelt  poolt  olid  pütagoorlased  ühed  vähestest  koolkondadest,  kes  selgelt  keelasid 

homoseksuaalseid suhteid,  teiselt  poolt  abielu mehe ja naise vahel oli  lepinguline ning 

selle  range  pidamiseta  ei  olnud  võimalik  olla  õiglane.  10.tekstilõigu  seob  Edelstein 

pütagoorlaste vaikimiskohustusega. Ent ka müsteeriumites osalejatel oli vaikimiskohustus 
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(seetõttu  on hellenite varjatud kultusest vähe andmeid) vastutasuks jumaliku usalduse 

eest.  Seega  nõutakse  siin  kõrget  usaldusstandardit,  mis  ei  pruugi  olla  tingitud 

pütagoorlaste  pühendunud  eluplaanist,  mis  hoidus  tarbetust  –  mh  rumalate  ja 

pealiskaudsete  inimestega vestlemisest  –  ja  keskendus  olulisele  ja  viljakale.  Edelstein 

dateerib vande 4.sajandisse eKr paralleelsete viidete põhjal Aristotelese õpilaste juures. 

Samas alles  antiigi  lõpp-perioodil,  neoplatonistikus  renessansis  (Iamblichos),   muutus 

vanne populaarseks ja üleüldiselt imetlusväärseks

Lõpetuseks järeldab  Edelestein esitatud argumentide põhjal, et Hippokratese vanne “on 

pütagoorlik  manifest  ja  mitte  meditsiinipraktika  absoluutse  standardi  väljendus.” 

Siinkirjutajale,  seevastu,  näib,  et  poleks ka moraali  ega eetikat,  kui  normide kehtimise 

puhul  võetakse  aluseks  see,  mida  inimesed  kalduvad  tegema  teadmatusest  või 

iseloomunõrkusest. Hippokratese vanne polnud õiguslik dokument ega olukirjeldus, vaid 

vanne jumalate ees, mis omakorda osundab, et  sisalduvad hoiakud olid hellenite seas 

jumalike eeskirjadena tunnustatud,  ja  sellisel  kujul  ei  saanudki  omada suhet  meditsiini 

praktiseerimisse,  kus  vandega  sidumata  arstid  võisid  anda   mürki  poliitikutele 

enesetapmiseks  ja  naistele  abortide  esilekutsumiseks.  Nende  vaadete  üldine 

aktsepteeritavus  ja  jumalikena  tunnustamine  ning  vande  pütagoorlik  päritolu  ei  räägi 

teineteisele vastu. Pütagoorlaste omaaegsed probleemid ei tulenenud nende elu- , õpetus- 

ja  seltsimisviisi   väidetavast  marginaalsusest,  vastupidi,  neid  vaadeldi  imetlusega,  vaid 

poliitilisest  aristokratismist,  mis  lähtus  arusaamast,  et  poliseid  peavad  juhtima  kõige 

õpetatumad ja üllamad.

Nõukogude arsti südametunnistus

Nõukogude Liidu arsti vandetõotus (1971)

Saades ülla kutse ja asudes arstina tööle, tõotan pühalikult:

1. pühendada kõik oma teadmised ja kogu jõu inimese tervise kaitseks, haiguste raviks ja ärahoidmiseks;

2. töötada kohusetundlikult seal, kus seda nõuavad ühiskonna huvid;

3. mõistes ohtu, mida kujutab endast tuumarelv inimkonnale, väsimatult võidelda rahu ja tuumasõja 

ärahoidmise eest;

4.  olla  alati  valmis  arstiabi  andma,  suhtuma  haigesse  tähelepanelikult  ja  hoolitsevalt,  hoidma  arstlikku 
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saladust;

5. täiendada pidevalt oma meditsiinilisi teadmisi ja oskusi, aidata oma tööga kaasa arstiteaduse teooria ja 

praktika arendamisele, kasutada vajaduse korral oma kutsekaaslaste nõuandeid ja olla ka ise alati valmis 

nõu andma ja abistama;

6. hoida ja arendada oma kodumaa arstiteaduse üllaid traditsioone;

7. juhindudes kogu oma tegevuses kommunistliku moraali  põhimõtetest; alati  meeles pidama nõukogude 

arsti kutsumust, vastutust rahva ja nõukogude riigi eest.

Kohustun seda vandetõotust täitma kogu oma elu aja.*

Kelle ees vastutas nõukogude arst?
Mis  või  kes  oli  nõukogude  arsti  vande  ese,  mille  ees  vastutati  ja  mis  lõi  siduvaid 

kohustusi? Eelviimasest lausest ilmneb, et selleks on riik, st need, kes vastavalt lõpetasid 

diplomiga  meditsiinikooli  ja  sõlmisid  töölepingu,  nagu  on  ilmne  esimesest  lausest, 

eeldatavalt  ajavahemikul   1972-91  (?),  vastutasid  Nõukogude  Liidu  ees.  Ühtlasi, 

okupeeriva riigi kadumisel on äralangenud Kohustaja imaginaarne kuju, st arstide tegevust 

jäid reguleerima ainuüksi  seadused. Kui klassikaline Hippokratese vanne anti jumalate 

ees, mida hiliskeskajast kohendati kohustuseks Ainujumala ees ning selle pidamise alusel 

kujutleti taotlevat arstitegevuses jumalate soosingut, kuna üleastumise-ebapuhtuse korral 

tabasid  sanktsioonid möödapääsmatult  järel-elus,  siis  nõukogulik  moraalne  kohuslikkus 

saab olla sanktsioneeritud ainult nn avaliku silma poolt. Mitte-ilmsel pole mingit rolli, mis 

tekitab küsimuse, kuidas õieti verifitseerida tõotuse pidamise vaimsust.

Kui klassikaline hipokraatiline vanne, mille Ludwig Edelsteini uurimuse kohaselt koostasid 

pütagoorlased  (Kas  Hippokratese  vande  kirjutasid  pütagoorlased?),  oli  ühtlasi 

usutunnistus,  siis  antud  teksti  puhul  kerkib  küsimus,  kas  tegemist  saab  olla  üleüldse 

moraali  ilminguga  või  taandub  vandetekst  nõukogude  elik  kommunistliku  moraali 

deklaratsiooniks.

Vanne vs deklaratsioon

Mida tähendab legistlik-materialistlikus mõtlemissüsteemis pühalikkus-püha? Klassikalises 

sakraalne-profaanne (idealistlikus) vastanduses seisab püha maailmaga transtsendentses 

vahekorras,  ilmnedes  Looja  vastutulekuna  kehalises  maailmas,  mida  näiteks 

pütagoorlastele  kehalisuskäsitlusele  lähedalseisvad  gnostikud  nimetasid  Laibaks.  Kui 
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transtsendentset ei  ole, siis mis on püha? Ainuke võimalus sellist  laialivalguvat mõistet 

päästa näib peituvat emotiivses teoorias – legismi püha on ühelt poolt kõnekas kokkulepe, 

teiselt poolt õigustamata tõesekspeetav uskumus, mis ärgitab täitma loetletud põhimõtteid. 

Ent kas neil propositsioonidel on olemas moraalne tähistus, st need kuuluvad meditsiini ja 

haaravad arstikunsti praktiseerimise kohustusi?

Kõigepealt  võetakse  kohustus  kogu  energia  ehk  kõik  jõupingutused  anda  meditsiinile, 

mida siin, tuleb tähele panna, käsitatakse kui inimeste tervisekaitset. Tervis kui tasakaal on 

looduslikult antud, meditsiini kui oskus säilitab ja kaitseb seda. Selline arusaam käib  vana 

ladina  vanasõna  jälgedes  –  medicus  curat,  natura  sanat  morbos.  Ilmtingimatut 

elukaitsmist,  erinevalt  hipokraatilisest  vandest,  sellest  ei  ilmne.  Teise  punktiga 

kohustutakse  parteile  ehk  riigi  administratsioonile  alluma  töölepingute  vastuvõtmisel. 

Kolmanda  punktiga,  näib,  keeldutakse  osalemast  militaarsetes  konfliktides  võitlevate 

armeede  relvakandjatena,  kuigi  teiselt  poolt  võiks  sellest  välja  lugeda  luba  sekkuda 

meditsiiniliste vahenditega nende eludesse, kes partei hinnangul lähendavad globaalset 

konflikti. Sellisel kujul on tegemist pigem deklaratiivse kui moraalse lõiguga, märguandega 

võimalikule  konflikti  poolele  austada  Genfi  konventsiooni  meditsiiniabi  osutamisest. 

Neljanda punktiga loobub diplomeeritud ja värvatud arst rangelt fikseeritud töökohustuste 

osutamise ajast – tal ei ole moraalset õigust keelduda tööst. Seejuures sõltub palju abi-

vajamise mõistest.  Ühtlasi  tuuakse sisse õiguskategooria,  mida tänapäeval  hõlmatakse 

patsientide  õigusega,  muuhulgas  õigus  terviseandmete  kui  usaldusmaterjali 

konfidentsiaalsusele.  Mistõttu  tuleb  ka  see  propositsioon  arvata  deklaratiivsete  lausete 

sekka. Viies punkt puudutab teaduskohustust. Näib olevat ainuke kõigist, millest kiirgab 

eredat  ja  selget  valgust!  Paradoksaalne,  ent  sellisel  viisil  võiks  seda  propositsiooni 

nimetada  isegi  kartesiaanlikuks.  Ka  kuues  punkt  on  deklaratiivne  –  pole  ilmne,  milles 

seisnevad “üllad traditsioonid”, samuti viidatakse vandevälistele võimalikele tekstidele või 

pärimustele,  mis  ei  puuduta  vahetult  meditsiini.  Parimal  juhul  võib  seda  moraalsest 

aspektist tõlgendada kui konformistliku positsiooni omaksvõttu, milles omakorda sisaldub 

pinge viienda punktiga. Viimane lause – eluaegne kohustus – on vastuolus tekstisiseste 

osutustega, mis seovad vande tervikuna kindla riigi, partei, aja ja ruumiga. Kui riik lakkab 

vanduja eluajal, siis pole võimalik võetud kohustust täita. Järelikult on antud kohutustust 

nõudev propositsioon vastuoluline ehk mõttetu.

Mis viib meid alljärgnevate küsimusteni, mis puudutavad vandumist, tõotamist, lubaduste 
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andmist ja vandemurdmist ehk perjuuriumit.
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Appendix II

Ladinakeelne tekst

HIPPOCRATIS IUSIURANDUM

Per Apollinem medicum et Aesculapium

Hygeamque ac Panaceam iuro deosque omnes

itemque deas testes facio me hoc iusiurandum

et hanc contestationem pro viribus et iudicio

meo integre servaturum esse:

Praeceptorem, qui me hanc edocuit artem,

parentum loco habiturum,vitam

communicaturum eaque, quibus opus habuerit,

imperiturum; eos item, qui ex eo nati sunt, pro

fratribus masculis iudicaturum artemque hanc

si discere voluerit, absque mercede et pacto

edocturum, praeceptionum ac auditionum

reliquaeque totius disciplinae participes

facturum, tum meos, tum praeceptoris mei

filios, immo et discipulos, qui mihi scripto

caverint et medico iureiurando addicti fuerint,

alium vero praeter hos nullum. Ceterum quod
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ad aegros attinet sanandos, diaetam ipsis

constituam pro facultate et iudicio meo

commodam, omneque detrimentum et iniuriam

ab eis prohibebo. Neque vero ullius preces

apud me adeo validae runt, ut cuipiam

venenum sim propinaturus neque etiam ad hanc

rem consilium dabo. Similiter autem neque

mulieri talum vulvae subditicium ad

corrumpendum conceptum vel fetum dabo.

Porro caste et sancte vitam et artem meam

conservabo. Nec vero calculo laborantes

secabo, sed viris chirurgiae operariis eius rei

faciendae locum dabo. In quascumque autem

domus ingrediar, ob utilitatem aegrotantium

intrabo, ab omnique iniuria voluntaria

inferenda et corruptione cum alia, tum

praesertim operum veneriorum abstinebo, sive

muliebria sive virilia, liberorumve hominum

aut servorum corpora mihi contigerint curanda.

Quaecumque vero inter curandum videro aut

audivero, immo etiam ad medicandum non

adhibitus in communi hominum vita

cognovero, ea siquidem effere non contulerit,

tacebo et tamquan arcana apud me continabo.

Hoc igitur iusiurandum mihi integre servanti

et non confundenti contingat et vita et arte

feliciter frui et apud omnes homines in

perpetuum gloriam meam celebrari.

Transgredienti autem et peieranti his contraria

eveniant.
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Kreeka tekst
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