
Robin George Collingwood: The Idea of History

§ 1 Ajaloofilosoofia

See  raamat  on  essee  ajaloofilosoofiast.  Nimi  ‘filosoofia  ajalugu’  leiutati  18.sajandil 

Voltaire’i  poolt,  kes ei  pidanud selle all  silmas midagi  muud kui  kriitilist  või  teaduslikku 

ajalugu,  ajaloolise mõtlemise liiki,  mille  puhul  ajaloolane mõtestab enda jaoks ajalugu, 

selle  asemel,  et  kordab misiganes lugusid,  mida ta  vanadest  raamatutest  leiab.  Sama 

nime kasutati Hegeli ja teiste ajalookirjutajate poolt 18.sajandi lõpus; ent nad andsid sellele 

teise  tähenduse  ja  võtsid  seda  kui  universaalset  või  maailma  ajalugu  tähendavana. 

Kolmas selle fraasi kasutus on leitav mõnedel 19.sajandi positivistidel, kelle jaoks ajaloo 

filosoofia seisnes üldiste seaduste avastamises, mis valitsevad sündmuste käiku, mida on 

ajaloo asjaks üles loetleda.

Ülesanne,  mille  seadsid ajaloofilosoofiale  Hegel  ja Voltaire võinuks olla  tühistatud vaid 

ajaloo enda poolt, kuna positivistid  püüdsid teha ajalugu ümber mitte filosoofiaks, vaid 

empiiriliseks  teaduseks  nagu  meteoroloogia.  Iga  toodud  näite  puhul  oli  just  filosoofia 

kontseptsioon,  mis  valitses  ajaloofilosoofia  kontseptsiooni:  Voltaire’i  jaoks  tähendas 

filosoofia sõltumatut ja kriitilist mõtlemist; Hegeli jaoks tähendas see mõtlemist maailma 

kui  terviku  üle;  19.sajandi  positivismi  jaoks  tähendas  see  kindlapiiriliste  seaduste 

avastamist.

Minu kasutus mõistest ajaloofilosoofia erineb neist kõigist, ja selleks et seletada, mida ma 

selle all mõtlen, ma kõnelen esmalt enda filosoofia käsitusest.

Filosoofia on reflektiivne. Filosofeeriv vaim mitte lihtsalt  ainult  ei mõtle objekti üle, vaid 

alati,  kui  mõteldakse  mistahes  objekti  üle,  mõteldakse  samuti  omaenda  mõttest  selle 

objekti  kohta.  Filosoofiat  võib  seega  nimetada  teise  astme  mõtlemiseks,  mõtlemiseks 

mõtlemise  üle.  Näiteks,  leida  Maa  vahemaa  Päikesest  on  esimese  astme  mõtlemine, 

antud  puhul  astronoomia  asi,  avastada,  mida  me  täpselt  teeme,  kui  me  leiame  Maa 

vahemaa  Päikesest,  on  teise  astme  mõtlemise  ülesanne,  antud  näite  puhul  teaduse 

loogika või teooria jaoks.

See ei tähenda seda, et filosoofia on vaimu teadus või psühholoogia. Psühholoogia on 

esimese astme mõtlemine: see käsitleb vaimu samal viisil nagu bioloogia käsitleb elu. See 

ei tegele suhtega mõtlemise ja selle objektide vahel, see tegeleb otseselt mõtlemisega kui 

millegi  üsna  eraldiseisvana  selle  objektidest,  midagi,  mis  lihtsalt  juhtub  maailmas,  kui 
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fenomeni eriliik, tervik, mille üle võib arutada asja enese poolest. Filosoofia pole kunagi 

käinud mõtlemise kohta iseenesest, see on alati käsitlenud mõtlemise suhet selle objekti, 

ja on seega samavõrd huvitatud nii objektist kui ka mõtlemisest.

See erinevus filosoofia ja psühholoogia vahel võib olla illustreeritud erineva hoiakuga, mis 

on nende distsipliinide poolt  omaks võetud ajaloolisest  mõtlemisest,  mis on mõtlemise 

eriliik,  mis  käsitleb  objekti  eriliiki,  mida  me  esialgselt  defineerime  kui  minevikku. 

Psühholoog  võib  huvituda  ajaloolisest  mõtlemisest;  ta  võib  analüüsida  vaimsete 

sündmuste  erinevaid  liike,  mis  leiavad  aset  ajaloolastes;  ta  saab  näiteks  väita,  et 

ajaloolased on inimesed, kes ehitavad üles fantaasiamaailma, nagu kunstnikud, kuna nad 

on liiga neurootilised, et elada toimekalt aktuaalses maailmas, ent, erinevalt kunstnikest, 

projitseerivad  nad  selle  fantaasiamaailma  minevikku,  sest  nad  ühendavad  enda 

neurooside  päritolu  lapsepõlve  sündmustega  ja  alati  lähevad  tagasi  ja  aina  tagasi 

minevikku tulutus katses lahti harutada need neuroosid. See analüüs võib edasi minna 

täiendavate detailideni ja näidata, kuidas ajaloolase huvi selliste võimukate figuuride nagu 

Julius Caesar vastu väljendab tema lapsikut hoiakut isa suhtes jne. Ma ei väida, et selline 

analüüs on ajaraiskamine.  Ma ainult  kirjeldan tüüpilist  juhtumit  punktueerimaks,  et  see 

keskendub tähelepanu ainult  subjektile  algupärases suhtes subjekt-objekt.  See pöörab 

tähelepanu  ajaloolase  mõtlemisele,  mitte  tema  mineviku  objektile.  Terve  ajaloolise 

mõtlemise psühholoogiline analüüs oleks täpselt samasugune, kui poleks üldse sellist asja 

nagu minevik, kui Julius Caesar oleks imaginaarne kuju ja kui ajalugu poleks teadmine, 

vaid puhas väljamõeldis.

Filosoofi jaoks pole tähelepanunõudev fakt minevik iseenesest, nagu ta on ajaloolasele, 

ega ajaloolase mõtlemine selle kohta iseendana, nagu on psühholoogi jaoks, vaid kaks 

asja nende vastastikuses relatsioonis. Mõtlemine selle seoses selle objektiga pole lihtsalt 

mõtlemine, vaid teadmine. Seega, mis on psühholoogi jaoks paljalt teooria mõtlemisest, 

mentaalsetest  sündmustest  abstraktsioonis  mistahes  objektist,  on  filosoofia  jaoks 

teadmise teooria. Kus psühholoog küsib iseendalt – kuidas ajaloolane mõtleb? -,  küsib 

filosoof endalt – kuidas ajaloolased teavad?, kuidas nad saavutavad mineviku adumise?-. 

Vastupidiselt, see on ajaloolaste, mitte filosoofide, asi aduda minevikku kui asja iseeneses, 

nimelt  näiteks,  et  palju  aastaid  tagasi  selline  ja  selline  sündmus leidis  tegelikult  aset. 

Filosoof ei käsitle neid kui asju iseeneses, vaid asjadena, mis on teada ajaloolasele, ja 

küsib, mitte, et mis liiki sündmused need olid ja kuna ja kus need leidsid aset, vaid mis on 
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neis sellist, mis teeb võimalikuks ajaloolaste jaoks nende tunnetamise.

Niisiis  filosoof  peab  mõtlema  ajaloolase  vaimu  üle,  ent  nii  tehes  ei  dubleerida  ta 

psühholoogi  tööd,  sest  tema  jaoks  pole  ajaloolase  mõtlemine  vaimsete  fenomenide 

kompleks, vaid teadmise süsteem. Ta mõtleb samuti mineviku üle, ent mitte sellisel viisil, 

et  dubleerida  ajaloolase  tööd:  sest  minevik,  tema  jaoks,  pole  sündmuste  seeria,  vaid 

teadaolevate asjade süsteem. Seda võib teisiti väljendada öeldes, et filosoof, nii kaua kui 

ta mõtleb ajaloo subjektiivse külje üle, on epistemoloog, ja nii  kaua kui ta mõtleb selle 

objektiivse külje üle on metafüüsik; ent selline viis seda esitada oleks ohtlik tuues kaasa 

arusaama, et tema töö epistemoloogilisi ja metafüüsilisi osi saab käsitleda eraldi, ja see 

oleks  viga. Filosoofia ei saa eristada teadmise uurimist selle uurimisest, mis on teada. 

Selle võimatus järgneb otseselt filosoofia ideest kui teise astme mõtlemisest.

Kui  see  on  filosoofilise  mõtlemise  üldine  omadus,  siis  mida  ma  pean  silmas,  kui 

kvalifitseerin  mõiste  ‘filosoofia’  lisades  ‘ajaloo’?  Mis  mõttes  on  olemas  spetsiaalne 

ajaloofilosoofia, mis erineb filosoofiast üldiselt ja mistahes muu asja filosoofiast? Üldiselt 

on, ehkki mõnevõrra ohtlikult, omaks võetud, et on erisused filosoofia kehamis. Suurem 

osa  inimesi  eristavad  loogikat  või  teadmisteooriat  eetikast  või  toimimisteooriast;  kuigi 

enamus  neist,  kes  teevad  eristusi  nõustuksid  samuti,  et  teadmine  on  mõnes  mõttes 

tegevuse liik ja seda tegevusena nagu see on uuritud eetika varal (või sisaldab viimane 

seda)  on  teatav  teadmise  liike.  Mõtlemine,  mida loogik  uurib  on  mõtlemine,  mis  seab 

eesmärgiks tõe avastamise ja seega tegevuse näide, mis on suunatud lõppsihi suunas ja 

need on eetilised kontseptsioonid.  Tegevus, mida moraalifilosoof uurib on tegevus, mis 

baseerub teadmisel või veendumusel, mis on vale või õige, ning teadmine või veendumus 

on  epistemoloogiline  kontseptsioon.  Seega  loogika  ja  eetika  on  ühendatud  ja  tõeliselt 

jagamatud,  ehkki  nad  on  distinktsed.  Kui  on  olemas  ajaloofilosoofia,  pole  see  vähem 

vahetult ühendatud teiste eri filosoofiliste teadustega kui need kaks on ühendatud teine-

teisega.

Me peame seejärel  küsima, miks ajaloofilosoofia peab olema eriuurimuse teema, selle 

asemel, et olla määratletud üldises teadmise teoorias. Läbi Euroopa tsivilisatsiooni kulu on 

inimesed mõelnud  mõnevõrra ajalooliselt, ent me sageli reflekteerime tegevuste üle, mida 

me viime läbi kaunis kergelt. Ainult raskused, mida me kohtame, on need, mis sunnivad 

meile  omaenda  pingutustest  teadlikku  olemist  nende  ületamiseks.  Seega  filosoofia 

uurimisaine, kui eneseteadlikkuse organiseeritud ja teaduslik arendamine, sõltub aeg-ajalt 
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eriprobleemidest milles, mistahes hetkel, inimene leiab eriraskuse. Vaatamaks teemadele, 

mis  on  eriti  silmapaistvad  teatud  rahva  filosoofias  mistahes  nende  ajaloo  perioodil 

tähendab leida osutus eriprobleemidele, missugustele nad tunnevad vajalik olevat kogu 

enda vaimuenergia. Perifeersed või subsidaarsed teemad  näitavad asju, milles nad ei leia 

eriraskusi.

Kaasajal, meie filosoofiline traditsioon läheb tagasi pideva joonena eelkristliku 6.sajandi 

Kreekani ja sel ajal oli mõtlemise eriprobleemiks matemaatikale aluse panemise ülesanne. 

Kreeka filosoofia asetas selle niisiis pildi tsentrisse ja kui see arutles teadmise teooria üle, 

siis see mõistis sellena esmaselt ja peamiselt matemaatilise teadmise teooriat.

Sestsaadik,  kuni  möödunud  sajandini  (19.saj),  on  olnud  kaks  suurt  Euroopa  ajaloo 

konstruktiivset ajastut  Keskajal olid mõtlemise kesksed probleemid haaratud teoloogiast, 

ja filosoofia probleemid  kerkisid niisiis refleksioonidest teoloogia üle ja olid keskendunud 

inimese  ja  Jumala  suhtele.  16.sajandist  kuni  19.sajandini  oli  mõtlemise  peamine 

rõhuasetus hõivatud loodusteadustele aluse panemisega, ja filosoofia võttis enda peamise 

teemana inimvaimu, kui subjekti suhet asjade maailmaga enda ümber ruumis kui objekti. 

Kõikidel  neil  aegadel,  loomulikult,  inimesed  mõtlesid  samuti  histooriliselt,  ent  nende 

ajalooline mõtlemine oli alati võrreldavalt lihtne või isegi rudimentaarset liiki; see ei tõstnud 

probleeme, missuguseid see ei leidnud kerge lahendada olevat ja polnud kunagi sunnitud 

peegeldama iseenda üle. Ent 18.sajandil hakkasid inimesed mõtlema kriitiliselt ajaloo üle, 

nagu nad olid juba õppinud kriitiliselt  mõtlema välise maailma üle,  kuna ajalugu hakati 

vaatlema  kui  mõtlemise  erivormi,  kaunis  erinevat  matemaatikast  või  teoloogiast  või 

teadusest.

Selle  peegeldamise  tulemus  oli  see,  et  teadmise  teooria,  järgnedes  eeldusest,  et 

matemaatika või teoloogia või teadus, või kõik kolm koos, võiksid ammendada teadmise 

probleemi üldiselt, polnud enam piisav. Ajalooline mõtlemine omab omaenda iseäraustega 

objekti. Minevik, koosnedes ajas ja ruumis üksiksündmustest, mis enam ei toimu, ei või 

olla mõistetud matemaatilise mõtlemisega, kuna matemaatiline mõtlemine haarab objekte, 

millel pole erilist kohta ajas ja ruumis, ja see on just see eripärase ajalis-ruumilise koha 

õnn,  mis  teeb  neid  tunnetavateks.  Ega  saa  minevik  olla  mõistetud  teoloogilise 

mõtlemisega, kuna sellist liiki  mõtlemise objekt on üks lõpmatu objekt,  ning ajaloolised 

sündmused on lõplikud ja hulgalised (plural).   Ega ka teaduslik mõtlemine, kuna tõed, 

mida teadus avastab on tõestena teada, olles need leidnud vaatluse ja eksperimendi varal, 
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näitlikustatud selles, mida me tegelikult tajume, kuna minevik on haihtunud ja meie ideed 

sellest  ei  saa  kunagi  olla  verifitseeritud  nagu  me  verifitseerime  oma  teaduslikke 

hüpoteese. Teadmise teooriad, mis on kavandatud seletamaks matemaatilist ja teoloogilist 

ja teaduslikku teadmist  ei  puuduta seega ajaloolise teadmise eriprobleeme; ja  kui  nad 

pakuvad  end  kui  täielikke  teadmise  seletusi,  siis  tegelikult  nad  vihjavad,  et  ajalooline 

teadmine on võimatu.

See  ei  lugenud  nii  kaua,  kuni  ajalooline  teadmine  polnud  veel  end  peale  surunud 

filosoofide teadvusele, kohates eriraskusi ja seadistades eritehnikaid nende ületamiseks. 

Ent kui see sündis, nagu juhtus, siis, laiaslaastus öeldes, oli 19.sajandil situatsioon selline, 

et  olemasolevad  teadmise  teooriad  olid  suunatud  teaduse  eriprobleemidele,  ja  pärisid 

matemaatika  ja  teoloogia  uurimisele  baseeruva  traditsiooni,  kuna  see  uus  ajalooline 

tehnika,  kasvades  üle  kõikidel   teistel  külgedel,  ei  läinud  arvesse.  Seega  oli  vaja 

eriuurimist,  mille  ülesanne  oli  selle  uue  probleemi  või  probleemide  grupi  uurimine: 

filosoofilised  probleemid,  mis  olid  loodud  organiseeritud  ja  süstematiseeritud  ajaloolise 

uurimise  olemasolu poolt. See uus uurimine võis õigustatult pretendeerida ajaloofilosoofia 

tiitlile ja just sellele uurimisele on käesolev raamat täienduseks.

Kaks  astet  on  uurimise  edenedes  vajalikud.  Esiteks,  ajaloofilosoofia  peab  olema 

väljatöötatud,  samas  mitte,  tõepoolest,  veekindlas   ruumis,  sest  pole  ühtegi  sellist 

filosoofias,  vaid  ainult  suhteliselt  isoleeritud  tingimustes,  võetud  kui  eriprobleemi 

eriuurimusena.  Probleem  nõuab  erikäsitlemist  lihtsalt  seetõttu,  et  traditsionaalsed 

filosoofiad ei tegele sellega ja see nõuab isoleerimist seetõttu, et on üldiseks reegliks, et 

mida  filosoofia  ei  kinnita,  seda  eitab,  nii  et  traditsionaalne  kannab  ühes  endaga 

implikatsiooni, et ajalooline teadmine on võimatu. Ajaloofilosoofia peab seepärast jätma 

nad rahule, kuni ta suudab üles ehitada sõltumatu tõestuskäigu sellest, kuidas ajalugu on 

võimalik.

Teine  aste  on  ühenduslülide  väljatöötamine  selle  uue  filosoofia  haru  ja  vanade 

traditsionaalsete doktriinide vahel. Mistahes lisa filosoofiliste ideede kehamisse muudab 

mõnel määral seda, mis seal juba oli, ja uue filosoofilise teaduse püstitamine tingib kõikide 

vanade ümberhindamise. Näiteks, moodsa loodusteaduse püstitamine ja selle filosoofiline 

teooria,  mis  tekkis  selle  üle  reflekteerides,  mõjutas  olemasolevat  loogikat,  tekitades 

laialtlevinud  rahulolematuse  süllogistliku  loogikaga  ja  asendades  selle  Descartes’i  ja 

Bacon’i  uute  metodoloogiatega.  Sama  asi  tõi  kaasa  tagasitoime  teoloogilisele 
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metafüüsikale,  mille  17.sajand  oli  pärinud  keskajalt  ja  tekitas  uued  Jumala-

kontseptsioonid, millised me leiame näiteks Descartes’i ja Spinoza juures. Spinoza Jumal 

on keskaegse teoloogia Jumal, hinnatuna ümber 17.sajandi teaduse valguses.  Seega, 

Spinoza ajaks polnud teaduse filosoofia enam ülejäänust eraldatud filosoofiliste uurimuste 

eriharu:  see  on  läbistanud  muu  ja  tekitas  kõiges  teadusliku  vaimus  käsitatud  täieliku 

filosoofia. Antud juhul hakkab see tähendama kõigi filosoofiliste küsimuste ümbersättimist 

tulemuste valguses, mis on saavutatud ajaloofilosoofia poolt kitsamas mõttes, ja see loob 

uue  filosoofia,  mis  on  laiemas  mõttes  ajaloofilosoofia,  s.o  täielik  filosoofia,  mis  on 

kujundatud ajaloolisest vaatepunktist.

Neist kahe astme suhtes peame olema rahul, kui see raamat esindab esimest. Mida ma 

siin üritan, on filosoofiline uurimusajaloo loomusest, võetuna eritüüpi või vormi teadmisena 

oma eritüüpi objektiga, jättes kõrvale,  antud hetkel,  edasimineva küsimuse, kuidas see 

uurimine mõjutab teisi filosoofilise uurimise valdkondi.

§ 2 Ajaloo loomus, objekt, meetod ja väärtus

Mis on ajalugu, mille kohta, kuidas seda kirjutatakse ja mille jaoks, need on küsimused, 

millele  mõnel  määral  erinevad  inimesed  vastaksid  erinevatel  viisidel.  Ent  vaatamata 

erinevustele on vastajate vahel  suurel  määral  nõustumist.  Ja selline koosmeel  muutub 

tihedamaks,  kui  vastajad  on  allutatud  uurimustöö  põhjal  kujundatud  vaate  varal  heita 

kõrvale  need,  mis  tulevad  kvalifitseerimata  hindajatelt.  Ajalugu,  nagu  teoloogia  või 

loodusteadus, on mõtlemise erivorm. Kui see on nii, siis küsimused selle mõtlemisvormi 

loomuse,  objekti,  meetodi  ja  väärtuse kohta  peavad olema vastatud  isikute  poolt,  kes 

evivad kahte kvalifikatsiooni.

Esiteks,  nad  peavad  evima  kogemust  sellest  mõtlemise  vormist.  Nad  peavad  olema 

ajaloolased. Teatud mõttes oleme me tänapäeval kõik ajaloolased.  Kõik haritud inimesed 

on läbi teinud hariduskäigu, mis sisaldab teatud määral ajaloolist mõtlemist. Ent see ei 

kvalifitseeri neid andma arvamust ajaloolise mõtlemise loomusest, objektist, meetodist ja 

väärtusest. Sest kõigepealt, ajaloolise mõtlemise kogemus, mida nad niiviisi omandavad, 

on  ülimalt  pinnapealne,  ja  arvamused,  mis  rajanevad  sellel,  pole  seetõttu  paremini 

põhjendatud kui prantslastest loodud arvamus, mis põhineb üksikul nädalalõpukülaskäigul 
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Pariisi. Teiseks kogemus millestki, mis on saadud tavaliste hariduskanalite läbi, suhteliselt 

pinnapealsetena, on alati ka aegunud. Ajaloolise mõtlemise kogemus, niiviisi saaduna, on 

kujundatud õpikute põhjal ja õpikud kirjeldavad alati mitte seda, mis on parajasti mõeldud 

tõeliste  tegevajaloolaste  poolt,  vaid  seda,  mida  mõteldi  tõeliste  tegevajaloolaste  poolt 

kunagi minevikus, kui toormaterjal loodi sellest, millest õpikud on kokku pandud. See on 

samuti  ajaloolise  mõtlemise  printsiip:  s.o   ideed  loomusele,  objektile,  meetodile  ja 

ajaloolise  mõtlemise  väärtusele.  Kolmandaks,  ja  viimasega  ühendatud,  on  olemas 

iseäralik illusioon juhusena kõigil teadmistel, mis on omandatud tavapärase hariduse teel: 

lõplikkuse illusioon. Kui tudeng on in statu pupillari  mis iganes ainese suhtes, siis peab ta 

uskuma,  et  asjad  on  paika  pandud,  kuna  õpikud  ja  tema  õpetajad  võtavad  neid 

paikapandutena. Kui ta tõuseb sellest staatusest välja ja läheb asja uurimisega ise edasi, 

ta leiab, et midagi pole paika seatud. Dogmatism, mis on alati ebaküpsuse tunnus, kaob 

tast. Ta vaatab niinimetatud faktidele uue pilguga. Ta ütleb endale: ‘Minu õpetaja ja õpikud 

ütlesid mulle, et see ja see on tõene, ent kas see on tõene? Millistel põhjustel nad arvasid 

neid tõesed olevat ja kas olid need kaalutlused adekvaatsed?’ Teiselt poolt, kui ta tõuseb 

üle õpilase staatuse jätkamata ainese edasi uurimist, siis ei vabasta ta end kunagi sellest 

dogmaatilisest  hoiakust.  Ja see teeb teda iseäranis  sobimatuks persooniks vastamaks 

küsimustele, mida ma mainisin. Mitte keegi, näiteks, pole ilmselt võimeline vastama neile 

halvemini  kui  üks Oxfordi  filosoof,  kes,  olles lugenud Suurt  Ajalugu nooruses,  oli  kord 

ajalootudeng ja mõtleb, et see ajaloolise mõtlemise nooruskogemus annab õiguse öelda, 

mida ajalugu on, mille kohta ajalugu käib, kuidas seda kirjutatakse ja mille jaoks see on.

Teine  kvalifikatsioon  neile  küsimustele  vastamiseks  on,  et  inimene  ei  pea  mitte  ainult 

evima  ajaloolise  mõtlemise  kogemust,  vaid  peab  samuti  olema  reflekteerinud  selle 

kogemuse üle. Ta ei pea olema mitte ainul ajaloolane, vaid ka filosoof; ja iseäranis tema 

filosoofilises  mõtlemises  peab  olema  pööratud  eritähelepanu  ajaloolise  mõtlemise 

probleemidele. Edasi, on  võimalik olla üsna hea ajaloolane (ehkki mitte kõrgema järgu 

ajaloolane) reflekteerimata omaenda ajaloolise mõtlemise üle. On isegi kergem olla üsna 

hea  ajalooõpetaja  (ehkki  mitte  kõige  paremat  õpetaja  liiki)   ilma  sellise  refleksioonita. 

Samal  ajal  on  oluline  meeles  pidada,  et  kogemus  tuleb  kõigepealt  ja  seejärel  selle 

kogemuse üle peegeldamine. Isegi vähimal  määral reflekteeriv ajaloolane evib esimest 

kvalifikatsiooni. Ta evib kogemust, mille üle peegeldada; ja kui tal palutakse reflekteerida 

selle üle, siis tema refleksioonid evivad häid võimalusi olemaks asja kohta. Ajaloolane, kes 
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pole kunagi töötanud palju filosoofia kallal  vastab tõenäoliselt  meie neljale küsimusele 

intelligentsemal ja hinnatavamal viisil  kui  see filosoof,  kes pole  kunagi  palju  tegelenud 

ajalooga.

Ma esitan seetõttu vastused toodud neljale küsimusele selliselt  nagu ma arvan, et  iga 

kaasaegne ajaloolane võtaks neid omaks. Siin saavad nad olema üldjoontes ja valmis 

vastused, ent nad kõlbavad meie ainese esialgsete definitsioonidena ja neid kaitstakse ja 

viimistletakse argumendi lahti kirjutamisel.

(a) Ajaloo definitsioon.  Iga ajaloolane nõustuks, ma arvan, et ajalugu on läbiuurimise 

(research)  või  järeleuurimise  (inquiry)  liik.  Mis  liiki  uurimus  see  on,  ma  veel  ei  küsi. 

Peamine  mõte  on,  et  liigilt  kuulub  see  sellesse,  mida  me  nimetame  teadusteks;  s.o 

mõtlemise vormid, mille puhul me küsime ja püüame neile vastata. Teadus üldiselt,  on 

oluline mõista, ei seisne selle kogumises, mida me juba teame ja korraldades seda ühte 

või teist liiki mudeliteks. See seisneb pürgimises millegi suunas, mida me veel ei tea  ja 

püüame seda avastada. Kannatlikkus asjadega, mida me juba teame, võib olla kasulik 

vahend selle eesmärgi suunas, ent see pole eesmärk iseeneses. See on parimal juhul 

vaid  vahend.  See  on  teaduslikult  väärtuslik  ainult  nii  kaua  kui  uus   asjade  seis 

(arrangement) annab meile vastuse küsimustele, mida me oleme juba otsustanud küsida. 

Just selle pärast algab kogu teadus meie enda teadmatuse tunnetamist: mitte üleüldisest 

teadmatusest, vaid teatava asja teadmatusest – parlamendi päritolu, vähi põhjus, Päikese 

keemiline  koostis,  viis  panna  pump tööle  inimese  või  hobuse  või  mõne  muu  kuuleka 

looma-poolse lihasjõuta. Teadus on asjadevälja selgitamine: ja selles mõttes on ajalugu 

teadus.

(b) Ajaloo objekt. Üks teadus erineb teisest selles, et selgitab erinevat liiki asju. Mis liiki 

asju  selgitab  ajalugu  välja?  Ma  vastan,  res  gestae:  inimolendite  teod,  mis  on  tehtud 

minevikus. Ehkki see vastus tõstatab edasisi kõikvõimalike liiki küsimusi, millest paljud on 

vastuolulised, siiski, kuidas iganes need võivad olla vastatud, need vastused ei kummuta 

väidet,  et  ajalugu  on  res  gestae-teadus,  katse  vastata  küsimustele  minevikus  tehtud 

inimtegudest.

(c) Kuidas ajalugu kirjutada? Ajalugu kirjutatakse tõendi tõlgendamise teel: kus tõend on 

ühisnimi asjadele, mida eraldivõetutena nimetatakse dokumentideks, ja dokument on üks 

asi, mis eksisteerib siin ja praegu, ja sellist liiki asi, et ajaloolane mõeldes selle üle, on 

võimeline  saama  vastuseid  küsimustele,  mida  ta  küsib  mineviku  sündmuste  kohta. 
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Siinjuures  samuti  on  suur  hulk  raskeid  küsimusi  küsida  nagu  –  millised  on  tõendi 

tunnused?-,  ja – kuidas seda tõlgendada?-. Ent antud etapil pole meil siin põhjust neid 

küsimusi tõstatada. Kuidas iganes need on vastatud, ajaloolased on ühel meelel, et ajaloo 

protseduur või meetod, koosneb olemuslikult tõendi tõlgendamisest.

(d)  Lõpuks,  mille  jaoks  on  ajalugu?  See  on  võib-olla  raskem  küsimus  kui  teised. 

Inimene, kes sellele vastab, peab reflekteerima laiahaardelisemalt kui inimene, kes vastab 

kolmele küsimusele, millele me oleme juba vastanud. Ta ei pea mitte ainult reflekteerima 

ajaloolise mõtlemise üle, vaid samuti teiste asjade üle, sest öelda, et midagi on millegi 

‘jaoks’, implitseerib eristust A ja B vahel, kus A on hea millegi jaoks ja B on see, mille jaoks 

miski on hea. Ent ma esitan ühe vastuse ja väljendan arvamust, mida ükski ajaloolane ei 

heidaks  kõrvale,  ehkki  järgnevad  küsimused,  mida  see  tõstatab,  on  arvukad  ja 

raskepärased.

Minu  vastus  on,  et  ajalugu  on  inimese  enese-tunnetamise  ‘jaoks’.  Üldiselt  arvatakse 

inimesele oluline olevat see, et ta peab tundma ennast: Kus teadmine ise tähendab mitte 

tema puhtpersonaalsete iseärasuste teadmist, s.o need asjad, mis eristavad teda teistest 

inimestest,  vaid  enda  loomust  inimesena.  Enda  tundmine  tähendab  esiteks  inimeseks 

olemise teadmist; teiseks, mida tähendab olla seda liiki inimene nagu sa oled teadmine, ja 

kolmandaks, mis tähendab olla inimene nagu sina oled ja mida keegi teine pole teadmine. 

Enese tundmine tähendab teada, mida sa suudad, ja kuna keegi ei tea, mida ta suudab 

teha,  kuni  ta  üritab,  siis  ainus  vihje  sellele,  mida inimene suudab teha,  on  see,  mida 

inimene on teinud. Ajaloo väärtus, seega, on, et see õpetab meid, mida inimene on teinud 

ja seega, mida inimene on.
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