
“Nova religio” ja Enn Kasak

Enn Kasaku peaaegu kuue aasta-taguse ööülikooli loengu „Mis tunne on olla loll?“ (2005) kordus 

püstitas taas küsimuse filosoofiliste kõneluste reeglite suhtes. Milleks kvalifitseeruvad puudulikul 

tasemel ettevõetud filosoofilised kõnelused või filosoofiale traditsiooniga kujunenud mõisteajalugu 

eirates arendatud sõnavõtud?

Parasoofia kui  pseudofilosoofia  ja  filosofistika kui  eksoteeriku  (mõtlemiselt  väljaspoolseisja) 

kommentaar?  Esmasel  kuulamisel  ärritas  mind  hea  filosoofiaga  kokkusobimatu  keelendamine 

(kontseptuaalne ebarangus).

Vahest  kõige  suurem  ebatäpsus  puudutas  Pater Tertullianust.  Selle  blogi  üks  esimesi 

sissekandeid selgitas, et paljudes õpikutes kirikuisale omistatav väide – credo quia absurdum – ei 

ole tema tekstidest leitav. Tegemist on pseudotsitaadiga. Kontseptuaalselt lähim väide esineb kujul 

credo quia impossibile (usun, sest on võimatu). 

Teiselt poolt refereeris Enn Kasak kirikuisa suvaliselt (kuula 5:10-7:20):

„Credo quia absurdum!  Kristus poodi risti, ma olen selle üle uhke, sest see on häbiväärne. Kristus 

tõusis surnust üles, ma usun seda selle pärast, et see on absurdne.“

Tertullianuse mõte teoses De carne Christi on järgmine:

“Jumala Poeg sündis: häbita, mis on häbenetav. Jumala Poeg (ka) suri: mis on täiesti usutav, kuna 

on ebasobiv (kokkusobimatu). Maetuna tõusis üles: mis on kindel, kuna on võimatu.”

Tertullianuse teose kontekst ei võimalda Kasaku tõlgendust.  Kirikuisal ei tundu selle teksti põhjal 

olevat  üldisemat  laadi  skeptitsistlikku  või  fideistlikku  (tõde  tõuseb  usutoimingust  ehk  vabast 

valikust)  kavatsust  osutada  inimlike  teadmiste  olemuslikule  tühisusele,  triviaalsusele  või 

kasutusele.

„Kui  ma millestki  aru  saan,  siis  see on rumalus“  (Enn Kasak)  asemel  viitab  Tertullianus  kahe 

tuhande aasta eest  factum est  ja  natura  konfliktile. Looduse seaduspära kui argine ehk loomulik 

kogemus taandub faktide ees. Varasem tõlgendub hilisema valguses. Fakt, et inimene surnust üles 

tõusis on tugevam kui seaduspära inimeste surelikkusest – see kinnitab Jeshua jumalikkust. Fakt, 

et ta sündis, see osutab (erakordsete võimete jmt tõttu) Logose jumalikule sigitajale. Tertullianuse 

arutluse sihikuks oli järeldus, et Jeshua hiilguses ilmnes Logos – Jumalinimene.

Kirjandus

Ööülikool – Mis tunne on olla loll?

Kivi, Rainer. Credo quia absurdum (SCE 2008)

Studia Cartesiana Estonica (2011)


