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Mida tähendab kriitiline uurimine?

0. Definitsioon.
“Einzelnen Verirrungen kann durch Zensur und den Ursachen derselben durch Kritik abgeholfen  

werden.  Wo aber,  wie  in  der  reinen Vernunft,  ein  ganzes  System von Täuschungen und Blendwerken  

angetroffen wird, die unter sich wohl verbunden und unter gemeinschaftlichen Prinzipien vereinigt sind, da 

scheint eine ganz eigene und zwar negative Gesetzgebung erforderlich zu sein, welche unter dem Namen 

einer Disziplin aus der Natur der Vernunft  und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleichsam ein  

System der Vorsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher vernünftelnder Schein bestehen 

kann, sondern sich sofort, unerachtet aller Gründe seiner Beschönigung, verraten muß.“ 

Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. 1988. II Bd s 612

1. Ad fontes!

Aastaid  õpinguid on mind veennud,  et  käsitluste  ja ülevaadete  lugemine võib  osutuda 

raisatud ajaks: need on tihti  pinnalejäävad, ebapõhjalikud ja lõppkokkuvõttes eksitavad. 

Kui  küsimuste  loomus  on  seda  võimaldanud,  siis  olen  alati  lähtunud  arvamuse 

kujundamisel allikatest või alustest. Mis viib mind siinkohal arutluseni ad fontes päritolu ja 

mõtte kohta.

Üleskutsel – Allikate juurde (tagasi)! –  on kolm kihti.

1.  1511.aastal avaldas Erasmus Rotterdamist programmilise kirjutise De ratione studii  

ac  legendi  interpretandique  auctores  liber (Uurimisviisist  autorite  lugemiseks  ja 

tõlgendamiseks), milles ta sõnastas tänase päevani kehtiva humanitaarteaduste standardi: 

Sed in  primis ad fontes  ipsos properandum,  id  est  graecos et  antiquos.  (Esmajoones 

peame me kiirustama allikate endi juurde, see tähendab kreeka ja vanade allikate juurde).

2.  Hans-Georg Gadamer  on osundanud, et humanismi alused olid müstilised.  Vulgata 

psalmides on tekstikoht, mis kõlab ladina keeles järgmiselt (Ps 42 (41).2): Quemadmodum 

desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus.  Eestikeelses 

Piiblis on selle paralleeltõlge: Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing 

sinu juurde, Jumal!  Eesti tõlkija on heebrea alust tõlgendanud laiemalt, kuna ladina  fons 

saab olla vaid allikas või läte ning ad fontes aquarum tõlge eesti keelde on allika vett.

3. Printsiibi ab initio ehk algusest peale teisendus: me oleme tõe huvides alati kohustatud 

minema aluse või elementide juurde ja sealt tuletama kohase arusaamise.
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Selle loetelu juurde olgu lisatud, et Erasmuse kontekst oli pedagoogiline, ta üritab välja 

pakkuda kriteeriumid, viisi ja autorid, mille alusel Juhendajal tuleks last õpetada, kuivõrd 

näib, et alustekstide tundmine on haritlaste jaoks antiigist peale enesestmõistetav olnud. 

Näiteks roomlaste hariduse juurde kuulus kreeka keele õppimine. Just seetõttu puuduvad 

suurel osal kreeka algupäranditel antiikajal tõlkeanaloogiad, neid hakati tegema hilisemal 

ajajärgul. Gadameri osundus on nii loogiku kui müstiku jaoks asjakohane. Loogik tegeleb 

enda intuitsioonidega, mis on puhtvaimsed, mõtlemise alust perspikuiteerides ta vaatleb 

enda olemist. Müstik seevastu saavutab sellisel teel kontakti emanatsiooni Lättega.

Ab initio on asjakohane nii kõigile filosoofidele ja matemaatikutele, kes puhtast vaimust elik 

ratsionaalsusest  loovad  distinktsioone  ja  hindavad  argumentide  üldist  pädevust,  kui 

teoreetiliselt  motiveeritud  kogemusteadlastele.  Mõlemad  mõtlemisviisid  on  alustelt 

aksiomaatilised, tuletades printsiibid, mille raames ja alusel opereeritakse.

2. Tekstikriitika skeem
Filosoofiat  on  vaevanud  päris  algusest  peale  üks  nähtus,  mis  süvenedes  muudab 

filosoofilise  tegevuse  enda  vastandiks  ja  elavaks  antiteesiks,  koondades  kateedritesse 

otsisklevate  inimeste  asemel  konformseid  priileivasööjaid.  Aristoteles alustab  käsitlust 

esimesest  filosoofiast  märkusega, et  kõik inimesed püüdlevad loomupäraselt  teadmiste 

poole.  Teiselt  poolt  täheldab,  et  inimesed  õpivad  jäljendamise  teel.  Soov  teada  ja 

konkurentsivõimeliselt  toimida leiab  aset  eeskuju  matkimise  varal.  Ent  on  ilmne,  et  nii 

teadvustatakse  endale  esmajoones  seda,  mis  on  juba  teada  või  mida  peetakse 

teadaolevaks,  mitte seda,  milline on teadmiste tekkimise ja eseme vahekord. Viimaste 

vahetust  vahekorrast  toitub  filosoofia  ning  just  see  näibki  olevat  Rene  Descartes‘i 
teadusloogilise mõtlemise kõige olulisem panus –  olulistes asjades mitte midagi hea 
usu peale omaks võtta, mitte midagi kiirustavalt järeldada. Küsimus ei ole usalduse 

väljateenimises,  vaid  alalises  enesevalvamises.  Kaasaegne  inimene  võib  end  ülistada 

kriitiliselt  mõtlevaks,  ometigi  kui  ette  tuleb  üksikasjalikku  süvenemist  nõudev  teema 

usaldavad suurem osa eksperte või teevad lihtsaid süllogisme ikkagi üldiselt omaksvõetud 

eelarvamustest lähtuvalt. Viimane peaks olema ainult juhul, kui muud abinõud ei ole, st 

see ei saa olla uusaegse kriitilise mõtlemise ajastu usus’eks. Filosoofias pole asi parem. 

Tähtedega  vaidlemine  on  mõnes  koolis  endiselt  halb  toon  ning  alaliselt  saadetud 
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naeruvääristamise  aluseks  langemise  ohust.  Kartesiaanliku  teaduse  eetos  põhineb  ad 

fontes  põhimõttel  –  teadmise  konstrueerimisel  või  kontrollimisel  minnakse  alusteni, 

probleem taandatakse intuitiivsetele punktidele, kus kahevahelolekul pole enam võimalust. 

Tekste vaadeldakse peegeldustena, kas individuatsioonidena või siis vastavalt koostajate 

hulgale nende vaadete kokkuleppena, ent teadmine käib eseme kohta, mistõttu hinnang 

tekstile sõltub rahuldavast võrreldavate intuitiivsete punktide kattumisest. Lihtsustatult on 

sellist  arusaama  teaduslikust  eetosest  võimalik  taandada  järgmistele  skeemidele,  mh 

kriitilisele kolmnurgale – triangula critica.

Teksti (textum) ja lugeja (recipiens) suhet on võimalik taandada kolmele laadile:

1.autoritaarne – ühesuunaline st tekst on autoriteet, mis määrab objekti käsitlemise või 

vaatlemise viisi.

2.epigoonne – kahesuunaline ehk passiivne dialoog,  teksti  uuritakse ja võrreldakse 

teksti esemega, detailides leiab aset täpsustamine, ent üldraamistusest ei väljuta. Sellele 

võiks vastata normaalteaduse paradigma.

3.kriitiline – komparatiivne, vastuvõtja teadvustab endale esmalt eset, luues kõigepealt 

provisoorse  ettekujutuse  esemest,  mida  asub  võrdlema tekstiga.  Oluline  on  seejuures 

eelarusaam, et tekst kujutab endast autori poolt valitud lähtepunkti, mõtete järjekorda, sisu 
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valikut  (kirjeldust),  mõtet  (intentsiooni  või  öeldatahetavat)  ja  teksti  tagajärge  vaimsele 

olukorrale. Läbikaalutlemiseta ühtegi väidet omaks ei võeta.

Glossaarium

ob iectum –  intersubjektiivselt  ligipääsetav teksti  ese,  kui  just  pole  tegemist  fantaasia, 

ainutunnistaja kirjelduse või müstilise elamusega.

textum – intersubjektiivse ob iectumi individuatsioon abstraktse mustrina.
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