
FILOSOOFIA AJALUGU

Mitu minutit jalutas Sokrates?

Socratica: Sokratese müüt

Esa Saarineni  (sündinud 1953) eesti keelde tõlgitud  „Filosoofia“ (soome k 2004; 

eesti  k  2007)  alustab  Sokratese  figuurist.  Ehkki  on  ilmne,  et  filosoofia  ei  alanud 

Sokratesega,  enamgi  tema  panus  filosoofilisse  liikumisse  polnud  olulistes  tunnustes 

võrreldav Pythagorasega, kes lõi filosoofia kui institutsionaalse distsipliini (organisatsioon 

ja  põhikiri).  Sokrates  oli  ühelt  poolt  Platoni  dialoogide  tegelane,  kes  siiski,  ilmselt, 

väljendas Platoni käsitust, teiselt poolt legendaarne Ateena kodanik, kes suupruukimise 

pärast surma mõisteti.

Sümbol meelsuskurjategijast või isegi psühhohuligaanist, kui soovite. Seega, pigem 

casus politicus.

Müüdi genees

Miks  jäi  ta  vaatamata  eelnevatele  ja  järgnevatele  mõtlejatele,  kelle  panus  oli 

konkretiseeritav, ikoonina pildile?

Kas selle pärast, nagu Saarinen ekslikult kirjutab, et paistis nooremas eas silma (st 

üleulatuvalt)  vaprusega? Platoni  dialoogideski  ei  tõuse Sokrates esile kui  sõjaheeros – 

Charmides’es mainitakse, näiteks, et ta seisis nii nagu kõik teised rivis.

Võib olla vastus peitub hilisemas Lääne tsivilisatsiooni läbivas filosoofia ja religiooni 

pinges.  Mõlema  valdkonna  puhul  eeldati,  et  nähtava  taga  peitub  midagi  olemuslikku, 

puhast.  Kristlikus  religioonis  võetakse  väited  näivusest  elik  meelelisusest 

transtsendentsest omaks usulausetena (Hb 11:1-3):

Usk  on  loodetava  tõelisus,  nähtamatute  asjade  tõendus.  Selle  kohta  on  ju 

esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala 

sõna läbi,nii et nägematust on sündinud nähtav.

Neist  otsustest  saavad  kõigutamatud  postulaadid  ehk  dogmad  (kr  δόγμα 

„otsustus“).  Filosoofia puhul leitakse ühiselt,  et intellekti  operatsioonide varal  on arukas 
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eeldada olemuslikku, seaduspärast nähtava taga, ent järeldused ei saa kunagi olla üleliia 

julged.

Sokratest süüdistati 

1. uute jumaluste sisseviimises,

2. noorsoo rikkumises.

Keskaegses  kõnepruugis  hereesias.  Renessansi  ja  uusaegses  rahutuses,  kus 

Rooma kirik üritas saavutada kontrolli feodaalsüsteemi kui õigusliku mehhanismi üle ehk 

tõusta teokraatliku Roomani,  st  pontifex maximus‘est  – Rooma ülempreestri  tiitel,  mille 

Julius  Caesar,  Suetoniuse kirjelduse  kohaselt,  korruptiivselt  iseenesestmõistetavusega 

üles  ostis  (nii  palju  siis  „sõdurpreestrist“)  –  pidi  saama järgmine õiguslik  haldamisaste 

pärast printsipaati, mille Caesar, Cicero sõnade kohaselt (Vt De Officiis), enda jaoks tegi, 

pöörduti  tagasi  Logosele saatuse  poolest  paralleelfiguuri  –  Sokratese  –  poole  kui 

filosoofilise liikumise, mis samuti Tõe tõstis Saatuse altaril esimesele kohale, märtri juurde. 

Neis  oludes  esilekerkinud  konfliktid  olid  esmajoones  doksastilist  laadi  ehk  poliitilised. 

16.sajandil  kui  kirik  lõhenes  poliitilistel  ajenditel  põhivooluks  ja  protestivateks 

kogukondadeks, hakati enam tähelepanu pöörama kirjasõna levikule, st konflikt hargnes 

samuti episteemiliseks opositsiooniks. Passiivne protest vormus hariduselus mitte ainult 

Marcus Tullius Cicero eelistamiseks Julius Caesari ees, kuivõrd sellisel viisil vabariiklik 

(konsensuslik,  väärikate  demokraatia)  meelelaad  seati  ettepoole   keisrivõimu 

(varanduslik-päritav,  monarhia),  ehk  vabamõtlemise  ikooniks  sai  mitte  Aristophanese 
„Ülemsofist“,  vaid  Platoni  süüta  surmasaadetud  „Ülemhereetik“ Sokrates.   Etteheitena 

meelsuskuritegude jälitamise vastu.

Esa Saarinen kirjutab: „oli tänavate jutupuhuja, iseõppijast veidrik, kes ei hoolinud  

rikkusest ega välisest edukusest.“

Selline kuvand jätkab faktidest eemalduvat müüti. Sokratese apoloogia põhjal peab 

olema  ilmne,  et  Sokratese  tegevus  algas  pärast  Delfi  oraakli  vastust  –  keegi  ei  ole 

Sokratesest targem! – ,  ent  selles veendumiseks ei  kõnelenud ta  kellega iganes,  vaid 

nendega,  keda  usuti  olevat  üle  keskmise  pädevamad.  Seega  ta  valis  vestluskaaslasi, 

võttes eelduseks, et need on targemad positsiooni tõttu, taandades ennast. Kreeka kliima 

lubab ka tänaval  päevavalguses vestelda,  ent  arvatavalt  kulgesid  need varjulistemates 

kohtades, ehkki tunnistajate juuresolekul.
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„Jutupuhuja“? Võibolla pole tõlge või toimetamine õnnestunud,  ent Sokratese puhul 

seisnes  vastaste  põrmustamine  just  nimelt  asjaolus,  et  rangelt  võttes  ei  teadnud 

vestluskaaslane millest rääkis. Seega ikka vastupidi!

„Iseõppijast veidrik“? Iga vanem inimene, kes oma kogemusest on osanud teadmisi 

koguda  ei  muutu  seetõttu  „iseõppijaks“,  teiselt  poolt  seisnes  eneseharimine  mitmete 

õpetajate  kõneluste  kuulamises.  Formaalne  koolitus  (astmete  kaupa)  oli  vahest  ainult 

pütagoorlaste vennaskonna raames tuntud.

„Veidrik“? Seetõttu, et ei hoolinud rikkusest ja edukusest? Võrdluses tünnis askeesi 

pidava  Diogenesega kuulus Sokrates kodanikkonna keskmise osa sekka, kelle õpilaste 

hulka  kuulus  samuti  aristokraat  Aristokles  hüüdnimega  Platon.  Sokrates  polnud  suure 

tõenäosusega rahvalikum kui  suurem osa reetoreid  ja  sofiste.  Ning  tänaval  ta  inimesi 

ilmselt ikka ei tülitanud, kuna pidas oluliseks vestelda tähtsamate kodanikega.

Saarinen  eksib  kui  arvab,  et  Sokratest  huvitasid  pelgalt  „arusaamad“. Dialoogis 

Pieteeditundest (Vagadusest) küsitleb ta Euthyphron‘i, kes valmistus kohtusse kaebama 

mõrvarist orja tahtmatult surmanud lihast isa, kuivõrd selline tegu rääkis vastu jumalikule 

õiglusele igas asjas parima äranägemise kohaselt õiglast kohtupidamist läbi viia. Küsimus 

on tegevuses ajendites – kas need on siirad ja tervemõistuslikud. Seega iga arusaam ei 

puutu asjasse, vaid ainult need, mis valikuid kujundades vormuvad tegudeks.

Literaadid ja sõdurid

• Ateenas oli siiski raske kuulsa paljasjalgse filosoofiga mitte kokku sattuda. Tol ajal  

oli linnaelanike arv tunduvalt väiksem kui tänapäeval, linna ühest otsast teise võis  

kõndida paari tunniga.“

5.sajandil  eKr  elas  Ateenas  erinevatel  hinnangutel  180-120  000  inimest,  neist 

kodanikke oli 30 000. Kodanikud olid täiskasvanud mehed. Maju oli avalike hoonete kõrval 

kokku ca 10 000, st iga majapidamise peale jaotus vähemalt 12 inimest. Ja nüüd kõige 

olulisem. Ateena diameeter, kui me ei arvesta valli, mis ühendas linna sadamaga, oli 1,5 

kilomeetrit. Ehkki arvesse tuleks võtta ka nõgusust ja tõusu, mis lisab distantsi, siis sellise 

vahemaa kõnnib inimene läbi 15 minutiga, „patseerides“  elik lonkides maksimaalselt 30 

minutiga.  Selleks,  et  linna ühes otsast  teise jõuda kahe tunniga peab linna diameeter 
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olema vähemalt 10 kilomeetrit, kuna noor või sportlik inimene kõnnib kahe tunni jooksul 

keskelt  läbi  12  kilomeetrit*.  Isegi  kui  me  lubame,  et  Sokrates  „jõlkus“ igapäevaselt 

Akropolist sadamasse suure müüri äärest, siis ikkagi jääb aega üle, sest sadamast linna 

oli 7 kilomeetrit. On elualasid, kus selline eksimine oleks loomuvastane ja võimatu puhtalt 

proportsioonitunde tõttu, näiteks sõdurite puhul, kes alaliselt arvestavad rännakul läbitud 

distantsi kulunud ajaga.

*Itaallane  Maurizio  Damilano läbis  sportliku  käimisega  1992.aasta  3.oktoobril  2  tunni 

jooksul maailmarekordiliselt 29572 m ehk pool kilomeetrit jäi puudu 30 kilomeetrist.
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