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Kuidas teeb filosoof asju?

Teadused  jagunevad  esemelt  vaimuteadusteks  ja  loodusteadusteks.  Näiteks 

materjaliteadusel, füüsika subdistsipliinil, on empiiriline ese, kuna filoloogil on tähemärgid, 

mis ometigi ei oma iseseisvat tähenduslikkust vaimuta, kes neid kasutab. Nii matemaatiku 

kui  filosoofi  uurimisese on abstraktne.  Mõlemad uurivad enda intuitsioone abstraktsete 

mõistete osas. Sedamööda on mõlemad distsipliinid ranged.

Antiigist  põlvnev  filosoofia  mudel,  mida  valitses  teadmusühtsusideaal,  st 

valdkonnad  pidid  üksteisega  olema  kohereeritavad,  kus  teadmine  oli  εὐδαιμονία  kui 

eesmärgi  teenistuses,  pretendeeris  inimvaimu  täielikule  tunnetamisele.  Konstruktiivsed 

koolkonnad vastandusid nn skeptikutele,  kes kahtlesid kas inimese tunnetusvõimes või 

sellise  ülesande  lõpuniviidavuses.  Religioon  kui  Ilmutus  oli  alternatiiv,  mis  ületas 

konstruktivistide  ja  skeptikute  vastasseisu  hoobilt.  Üleloomulik  või  loomulik  teadmine, 

mõlemad on aluseks võtnud:

1. elu pühaduse (Genesises Jumal – Püha – loob maailma ja annab elu – Seneca homo 

res sacra);

2. tõe (valetamise keeld 2Ms 20, 16 – Aristoteles alustab Metafüüsikat sedastusega, et 

inimesed pürgivad loomupäraselt teadmiste poole);

3.  inimese  sotsiaalsuse  kui  esmase  loomuliku  hüve (Genesise loomismüüt  – 

Aristotelese ανθρωπος φύσει πολιτικών ζώον);

4.  vägivallatuse  (2Ms  20,  13:  Sa  ei  tohi  tappa! –  Immanuel  Kanti kategooriline 

imperatiiv).

Väärtus-hierarhia  kehtestamisel on  religioon  olnud  edukam  kui  loomulikud 

teadmissüsteemid, mistõttu teadused ja filosoofia kui teaduste summa on senini suurema 

osa  ajast  opereerinud  religiooni  poolt  kehtestatud  väärtussüsteemi  kui  põhiraamistuse 

taustal argielu ja Aluste vahel.

Enamgi  nii  kreeka  filosoofia  lähtekoht  γνῶθι  σεαυτόν kui  ka  nn  Pauluse 

südametunnistuse  käsulauad  ehk  gnostiline  positsioon  kätkevad  arusaama  nende 

väärtuste sünnipärasest ehk intuitiivsest antusest.
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Naturalistlike  eelduste  puhul  isegi  kui  leidub  usaldusväärne  moodus 

põhiintuitsioonide tunnetamiseks, ei  ole võimalik leida kinnitust nende universaalsusele. 

Varjatult  kehtestub sellises vaates tugevama eesõigus, ning kõik muu kaasneb niivõrd, 

kuivõrd  eesõigust  tagatakse.  Ometi  ühiselulisus on sellises  süsteemis  raske,  seevastu 

üldkehtiv õigus jaotab hüve võrdselt ja teeb kogukonna tervikuna tugevaks.  Universaalne 

νόμος juhatab inimest omakorda gnostilise positsiooni poole, mille äärmus on naturalismile 

vastuvõetamatu, kuivõrd lähtub  erilisest mittekõigileavatud tunnetuslikust autoriteedist.

Üks  aga  näib  nii  loomulikule  kui  üleloomulikule,  nii  gnostilis-ratsionaalsele  kui 

naturalismile ühine -   teadmine ja tarkus seisneb põhjuste tundmises, kuivõrd ainuüksi 

sellisel viisil on võimalik vältida destruktiivseid tagajärgi.

Filosoof tegeleb ühelt poolt enda intuitsioonidega, opereerides abstraktsioonidega, 

mis üldisel, ometi rangel viisil kohalduvad inimesele, teiselt poolt taotleb üldinimlikku hüve. 

Filosoof teeb asju sõnade varal,  seega peab ta nende järele valvama, sarnaselt heale 

käsitöölisele, kelle tööd mõõdab toimiv ahi või lukustuv uks.

Niisiis, filosoof, selleks et väärida põhjuseid-tunnetava targa nime, peaks vältima 

vasturääkimist loetletud neljale põhipunktile.  Ja näib, et isegi vähenõudliku naturalistliku 

tark-olemise piiriks on νόμος kummutamine.

Heidegger ja tarkus

Heideggeri  õpetuse  puudujääkide  hõlmamiseks  on  antud  blogi-kontekst  eba-

ammendav. Ometigi on võimalik igaühel olla otsustajaks tema isiksuslikus integreedis ja 

aususes selle põhjal, millega ta kaasa läks, millises valguses ohvrikslangenud nägid teda. 

Küsimus on, kuhu  usalduse  piirjoon tõmmatakse, ent mulle näib, et filosoofia kui kõige 

intiimsema ja fundamentaalsema mõtlemise valdkonna puhul  polegi  probleemi võimalik 

teisiti püstitada. Ehk keda te endale ligi lasete!

Karl  Popper,  20.sajandi  kõige  väljapaistvam  teadusfilosoof,  kelle  kriitilisel 
ratsionalismil  on mitmeid ühisjooni  kartesiaanliku ratsionalismiga, oli  Heideggeri  kõige 

ägedamaid oponente. Veel väga vana mehena, kui teda juhtusid külastama filosoofilised 

austajaid, ärritas  teda äärmusteni alatu viis, kuidas Heidegger kohtles  õpetajat Edmund 
Husserli. Fenomenoloogia  rajaja  Husserl  tegi  endale  filosoofina  nime   tänu  suurele 
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töökusele – tema pärand on ülimahukas -,  ning juba  saksa kultuuriruumi väljapaistva 

Mõtlejana osutas ta Meistri autoriteediga ühele paljude pürgijate hulgast, Õpilasele, enda 

järeltulijale, aidates Martin Heideggeri rambivalgusse. 1927.aastal ilmunud Sein und Zeit‘i 

pühendas tänulik õpilane  “armsale õpetajale”. Majanduskriis  tagajärjena tõusid  võimule 

natsionaalsotsialistid, kelle puhul on kõnekas tõik, et selle juhtkonnast, Füüreri lähiringist, 

vaid propagandaministril Joseph Goebbelsil ja hilisemal relvastusministril Albert Speeril 
oli lõpetatud ülikooliharidus.

Karl Popper süüdistas Heideggeri selles, et saanud 1933.aastal Freiburgi Ülikooli 

rektoriks,  ta  mitte  ainult  ei  liitunud innukalt  natsionaalsotsialistliku revolutsiooniga,  vaid 

asus ümber lülitama endisi  suhteid.  Ta keelas juutidel,  muuhulgas  Edmund Husserlil, 
sissepääsu ülikooli ruumidesse ja raamatukokku. 1941.aastal, juba pärast Husserli surma 

1938.aastal, lasi  Sein und Zeit‘i  2.trüki tiitellehelt kustutada pühenduse, mis ilmus sinna 

alles  1950.aastal  tagasi.  Samuti  Heideggeri  afäär  oma  tudengi,  juuditar  Hannah 
Arendtiga,  kes  ei  saanudki  abielumees  Heideggerist  üle,  näitas  tema  ebaausust: 

1933.aastal lõpetas ta rektoriks saanuna  päevapealt üheksa aastat kestnud suhted, tegi 

aga antisemiitlikke märkusi Hannah’i uue poiss-sõbra kohta.

Karl  Popper  resümeeris  end nii:  Ma kutsun kõigi  maade filosoofe üles mitte  

kunagi  enam mainima Heideggeri  nime ega  rääkima mõne teise  filosoofiga,  kes  

kaitseb Heideggeri. See mees oli kurat. Ma pean silmas, et ta käitus kuratlikult oma 

armastatud õpetajaga ja tal oli kuratlik mõju Saksamaale.

* 

Võlgnen  selle  kirjatöö  idee  Marc  A.  Hight  (õpetlasvahetuse  stipendiaat  USA-st) 

kommentaarile  (Yes,  Heidegger  is  a  great  philosopher!),  mille  ta  paiskas  seisvasse 

doktoriseminari  õhku 30.novembril  2007 TÜ eetikakeskuses  (Märt  Põderi  ettekanne). 

Tegemist on formaalsel üritusel kõlanud mõttega, mis kommenteeris ettekandja meetodit, 

siin tsiteeritud sõna-sõnalt.
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