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Sufiks -ism kontseptualiseeriva 

instrumendina filosoofias

Kreeklased asendasid märgistuse huvides arvsõnade kirjapildid tähtedega (α’-1, β’ –2, γ’-

3, δ’-4, ε’-5, ϝ’-6, ζ’-7 jne; ι-10, κ-20, λ-30, μ-40 jne; ρ-100, σ-200, τ-300 jne). Araablased 

lisasid  sellisele  tähistusprintsiibile  budistlikust  metafüüsikast  pärinenud  nulli.  Lääne-

Euroopa skolastikasse jõudis antiikne pärand läbi araabia kultuuriruumi.

Sufiks  –ism varal  moodustatud  tuletised  omavad  sarnast  ülesannet  ning  teatud 

vastandustes  suudavad  olla  õigustatult  ja  diskursuse  kontekstis  rahuldavalt 

kõikehõlmavad.  Näiteks:  monism-dualism  ontoloogias,  eksternalism-internalism 

teadussotsioloogias. Ometi sellise tähistamisviisi jõud ja otstarve on piiratud kontekstiga, 

st  eeldab  teatava  pildikirjelduse  omaksvõtmist.  Teadmist,  milliseid  seoseid  teatud 

vastandus hõlmab, milliseid suhteid silmas peetakse.  Interdiskursuslikult  võivad sellised 

tuletised  osutuda  püünisteks  ja  põhjustada  arusaamatusi.  Näiteks  mõiste  dualism 

märgistab terviku jaotamist kaheks teineteisele taandamatuks osaks. Parsism on dualistlik, 

erinevalt monistlikust islamist. Ometigi pole zoroastristide dualismil sisuliselt midagi ühist 

kartesiaanliku dualismiga, kuivõrd esimese puhul reaalsus on ühetaolisena jaotanud kahe 

jumaliku alge vahelise võitluse tallermaaks, teisel puhul eeldatakse inimese positsioonilt 

olemasoleva  taandumist  kahele  taandamatule  printsiibile  –  mõtlevale  (res  cogitans)  ja 

ulatuvuslikule (res extensa). Inimese positsioonist tehakse samm edasi vaimu ja mateeria 

eristuseks. Kus esimene jaotab jumalikku printsiipi, teine inimese asendit reaalsuse (res – 

realitas) suhtes. Edasi, kuigi  Pythagoras taandab olemise mittemateriaalsele monaadile, 

on ka tema inimese positsioon lõhestunud kahe alge vaheliseks võitluseks (σῶμα σῆμα), 

kus  keha  käsitleti  igavest  vaimu  ahistava  kestana.  Sarnaselt  Joonia  koolkonna  rajaja 

Thales oli  kirikuisa  Lactantiuse tunnistuse  kohaselt  dualist,  taandades  ühelt  poolt 

mateeria mitmekesisuse veele, uskudes, teiselt poolt, et jumaliku vaimu aktiivsus annab 

mateeriale  vormi.  Inimese  dualistliku  käsitluse  seisukohalt  kuuluvad  nii  Pythagoras, 

Thales, Platon kui Rene Descartes ühele positsioonile. Ometi nende seletusstrateegiad 

lahknevad  märkimisväärselt.  Descartes’i  maailmapildi  dualismiks  tähistamisega 

metafüüsilistes käsitlustes ei  peeta silmas pelgalt  kahte ontoloogilist või  antropoloogilist 

printsiipi,  vaid  mehhanitsistlikku  mateeria  käsitust,  mis  välistab  mittemateriaalse  toime. 
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Lõpuks, kuivõrd lõhestumine lihaks ja vaimuks on tuntud kõigile religioonidele, siis ühel 

hetkel võib sildistus dualism osutuda kõikehaaravalt laiaks ja sisutühjaks.

Seega sõna dualism kasutus ei ole interdiskursusliku osutuse poolest fikseeritud, erinevalt 

argimõistetest  nagu  laud,  aken,  sein  ja  lagi.  Sufiksi  –ism  tuletised  funktsioneerivad 

tähenduslikult  tingimusel,  et  me  kasutame  neid  kataloogmõistetena,  teatavate 

noolosutitena,  mis  näitavad  sõltuvalt  kontekstist,  ent  ei  kuulu  olemuslikult  näidatava 

juurde.

Studia Cartesiana Estonica (2009)


