
                      E esti filosoofia V I aastakonverentsi teesid 
              
   Locke, substants ja surematus 

           Roomet Jakapi 
Ettekande ajendiks on John Shand’i artikkel „Innate Ideas and Immortality in Descartes and 

Locke“  (Locke Studies 2004, Vol. 4, lk 47-58). Descartes’i  ja Locke’i  filosoofilisi  süsteeme 

kõrvutades  uurib  Shand,  millises  seoses  on  kaasasündinud  ideede  õpetuse  omaksvõtt  või 

tagasilükkamine ning hinge surematuse põhjendamine. Seejuures omistab ta mõlemale vaate, 

et inimhing  on  surematu,  ja  arutleb,  kas  või  kuivõrd  kummagi  positsioon  kaasasündinud 

ideede  küsimuses  toetab  hinge  surematuse  doktriini.  Ettekandes  leitakse,  et  see  arutelu 

tugineb kontseptuaalsele vaegusele Locke’i asjassepuutuvate vaadete tõlgendamisel. Nimelt ei 

tee  autor  Locke’i  surematusekäsitluse  uurimisel  vahet  maisest  kehast  väljunud  hinge  ja 

surnuist  üles  tõusnud  inimese  kontseptide  vahel.  Kui  Descartes’i  puhul  pole  tõesti 

märkimisväärset  alust  kahelda,  et  ta  mõistis  hinge  substantsina,  mis  on  loomu  poolest 

surematu, siis Locke’i vaated antud küsimuses on sootuks erinevad sellest, kuidas Shand neid 

paista  laseb.  Ettekande  lõppeesmärgiks  ongi  näidata,  kuidas  täpselt  avalduvad  Locke’i 

filosoofilised mõisted ja positsioonid tema arusaamades inimese surmajärgsest eksistentsist. 

 
 
Mõtlemise formaliseerimise ja diagrammide tulemise õpetus Descartes'il 

  Rainer Kivi 
René Descartes'i peetakse uusaegse filosoofia esimeseks suuremaks süstemaatikuks. Siiski, 

erinevalt A ristotelesest aga ka hilisema Gottfried L eibnizi katsetustest nagu 

characteristica universalis, ei avaldanud ta loogika-alast teost. Leibniz, kuigi oli tuttav 

Descartes'i lõpetamata jäänud kirjatööga Regulae ad directionem ingenii, nentis, et Descartes 

ei jätnud järeltulevatele põlvedele käsitlust loogikast. 17.sajandi II poole kontekstis oli see 

ühtlasi rünnak kartesiaanliku natuurfilosoofia ja ülikooli-kartesianismi vastu. Kindlasti juba 

Boethiuse ajal tundis hilis-antiikne kooliharidus diagrammide rakendamist loogiliste 

instrumentidena. Regulae 12., 14., 15. reeglis seletab Descartes diagrammide otstarvet ja 

loetleb esialgsed juhised, kuidas neid arendada ja kasutada – mis seob teda varasema 

skolastilise traditsiooniga (quadrivium). Kuna 16.reeglis seletab ta mõtlemise 

formaliseerimise otstarvet ja viisi, kuidas notatsiooni tuletada-organiseerida, omades sellise 

viisil ühisjooni Leibnizi katsetuse ja 19.sajandi lausearvutuse arendajatega. Descartes 

justifitseerib diagrammide kasutamist ja formaliseerimist inimvaimu fakultatiivsusega: 

teadusliku uurimistöö nimel on teadlane kohustatud rakendama kõiki inimvaimu ressursse 

maksimaalselt - diagrammid mobiliseerivad kujutlusvõimet (ld imaginatio) ja 



formaliseerimine kontsentreerib mälu. Kuigi Descartes'i projekt on motiveeritud looduse 

seletamisest ja füüsika fundeerimisest matemaatiliste distsipliinide varal, kuna n.ö 

kontseptuaalne analüüs (lingvistiline traditsioon) pakub talle kas ebaproblemaatilist või 

kõrvalhuvi, on siiski võimalik tuletada lahus natuurfilosoofilisest avastusloogikast ehk 

meetodist üldisem arusaam korrektse mõtlemise õpetusest. Ühelt poolt liidab olemasolevad 

skolastilised elemendid diagrammide kasutamisest korra (ordo) ja hulga/määra (mensura) 

väljendamiseks, teiselt poolt formaliseerimise puhul pelgalt korrapärastab ja seletab juba 

oelmasolevat- välja kujunenud formaliseerimist matemaatikas. Mistõttu tuleb Regulae'd 

vaadelda kui matemaatilise metodoloogia ja matemaatika filosoofia-alase traktaadina, mille 

teadustegevust normeeriv eetos (intellektuaalse tegevuse printsiibid) kehtib loodusteadustes 

tänapäevani. 

„Filosoofia lõpp“ - filosoofia (lahtised) otsad 
(Märkmeid L.Wittgensteini „Filosoofiliste uurimuste“ ainesest) 

Ingrid Viinamäe 
Uus on mitte olemus, vaid mõni (keele) mäng. Ehk võiks nii sõnastada postmodernismi. 

Eri mängude,  vormide  kaudu  võib  jõuda  keeleni.  Keele  kaudu  – teadmiseni. Kuid kas see 

toimub kaude? Teadmine on tõesti selles suhtes kaudne. Kuid teadmine eristub mõtlemisest, 

mis kuulub vahetult olemuse juurde. Sest mõtlemise paradoks on, et võib mõelda seda, mida 

ei ole (§95). Mõeldes jõuame olematuseni, vaba või tühja kohani. 

Vahetult ehk mina-vormis  mõeldakse,  mida  mõeldakse,  kuid  ainult  teatakse  (mitte 

mõeldakse),  et  mõeldakse.  Teadmine  tähendab  mõtlemist.  Tähendamine  ei  ole  sama,  mis 

mõtlemine.  Mõttekus  on  keeles,  sest  keel  kannab  mõtet.  Keel  evib  ka  tähendust,  kuid 

tähendus  ei  kanna  mõtet.  Tähenduse  aluseks  olev  grammatika  ei  tunnista  filosoofilisi 

küsimusi, vasturääkivus pole selle, vaid mõtlemise probleem. Paradoks  laheneb, kui  jõuame 

keeleni, mis ei kanna mõtteid, vaid  tähendusi. Seda  juhul, kui  tähenduse „primaarsuse“  läbi 

eelistatakse  kasutust,  pragmaatikat.  Selles  aspektis  pole  sõna  kui  raha  tähendus  nagu  lehm, 

vaid kui ringlus (§120). See on objekti taanduvuse lõputu aspekt. 

Teine (tõsi) asja taanduvuse aspekt on tähendusetus, mis näib tulenevat sellest, et mõtlemise 

osiseid  ehk elemente  ei  kirjelda eksistents. Elemendid on mõtlemise  alged kõiges. Need on 

näiteks  hierarhia,  tegelikkus  kui  tõelus  või  ehtsus,  kriteeriumid  või  sümptomid,  kirjeldused 

või  signaalid jne.  Uus  on  Wittgensteinil  see,  et/kui  neist  ei  tehta  abstraktset  järeldust, 

elementide pluraalsus. Filosoofia ei anna lõplikku seletust, olemust – see on „filosoofia lõpu“ 

aspekt. 



Filosoofia otsa ehk algust kannab objekti taanduvus, olematu mõeldavus, eitus – võimalikkus. 

Otsad annab disjunktsioon, mille tekitab sama objekti erinev mõte. Mõtte, taju taandumatus ja 

objekti irrelevantsus disjunktsioonis. 

„Filosoofia lõppu“ väljendab „ja nii edasi“ (§208), mis pole puudulik nagu lühend, vaid keele 

immanentsuse väljendus. 

  

Allikas: 

Ludvigs Vitgenšteins „Filosofiskie pētījumi“ - „Minerva“,1997. 

 
Aeg ja aju 
Bruno Mölder  

Ettekandes vaagitakse aja kogemuse vahekorda ajus toimuvate protsessidega, mis on sellise 

kogemuse  aluseks.  Tegemist  on  ühe  variandiga  laiemast  sisu  ja  tema  kandja  vahekorra 

probleemist. Me kogeme aja kestust  (sündmuste kestmist, ajaliselt struktureeritud sündmusi, 

sündmuste ajalist järjekorda). Küsimus on selles, mis vahekorras on kogemuse sisus esitatud 

ajalised  suhted  ajuprotsesside  ajaliste  omadustega.  Selles  küsimuses  on  kaks  põhilist 

lähenemisviisi:  1)  esitatud  ajalised  omadused  on  isomorfsed  ajuprotsesside ajaliste 

omadustega; 2) esitus kannab „ajatemplit“, mis märgib esitatud sündmuse toimumise aja ning 

see ei pruugi olla vastavuses ajuprotsessi toimumise ajaga. Ettekandes kaitsen seisukohta, et 

kogemuses esitatud aja ning esitamise aja (ajuprotsesside toimumisaja) vahel isomorfism 

puudub. Lähtun arusaamast, et ajataju on konstruktiivne protsess, mille elementide järjekorda 

ei saa vahetult tuletada ei asetleidnud sündmuste ega ka kogetud sündmuste järjekorrast. 

 

John Rawls ja kosmopolitism  

K ristel Toom 

1. Mis on kosmpolitism (cosmopolitan justice)? 

Kosmopolitismi on  maailmavaade,  mille  üks  tuumikväiteid on järgmine: kõik  inimesed 

moodustavad  ühe  (ühtse),  moraalselt  võrdsetest  ja  üheväärtuslikest  liikmetest  koosneva 

kogukonna.1 On olemas ka kohustustepõhine  lähenemine  kosmopolitismile, mida  väljendab 

väide,  et  meil  on  moraalseid  kohustusi  kõigi  inimeste  ees,  mitte  üksnes meiega samast 

rahvusest või meiega samas riigis elavate isikute ees. Geograafiline ja kultuuriline vahemaa, 

poliitilised ja sotsiaalsed erinevused neid kohustusi ei vähenda ega muuda olematuks.  

 

                                                 
1 Definitsioon pärineb Eric Browni ja Pauline Kleingeldi artiklist „Cosmopolitanism”, avaldatud 2002, muudetud 
ja täiendatud 2006, kättesaadav:  http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/  



Võrdluseks:  Ka  liberaaldemokraatlik  maailmakäsitlus,  mida  esindab  John  Rawls,  lähtub 

eeldusest,  et  kõik  inimesed  on moraalselt  võrdsed  (moral egalitarism). Kosmopolitistlikust 

doktriinist eristab liberaaldemokraatlikku doktriini aga  seisukoht,  et  võrdsuspõhimõtet  on 

võimalik  tõhusalt  tagada  ja  ellu  viia üksnes  ühe  riigi  piires.2 See erinevus ongi vastuolude 

allikaks. 

2. Rawlsi seisukohad  

Rawlsi  seisukohad  rahvusvahelise õigluse osas sisalduvad raamatus „the Law of Peoples”  ,  

mis avaldati 1999. aastal.   

 

2.1 Olulisimad  eeldused:  

Rahvusvaheline kogukond (Society of Peoples) ei ole kokku leppinud ühes kindlas  (õigluse) 

doktriinis, mida peaks rakendama kõigile  rahvustele (nations) ühtmoodi. Sellise kokkuleppe 

puudumisega eristub rahvusvaheline kogukond selgelt siseriiklikust. Põhimõtteliselt  võiks 

selliseks,  rahvusvaheliselt  kehtivaks  doktriiniks  olla  ka  Rawlsi  enda  õigluskäsitlus.3 Kuid, 

nagu  märgib  Rawls,  puudub  rahvusvaheline  kokkulepe,  et just  selle  õiguskäsitluse  alusel 

peaks korraldama suhteid rahvusvahelises kogukonnas, nagu ei ole sellist kokkulepet ka ühegi 

teise õigluskäsitluse osas.  

Ka on koostöö  on  rahvaste  vahel  nõrgem  kui kodanike vahel riigisiseselt. Mistahes 

õiguskäsitluse,  sealhulgas liberaaldemokraatliku, ellurakendamise eelduseks on aga  teatud 

institutsioonide ja koostöövormide (basic structure) olemasolu ning toimimine.    

Kõigis  ühiskondades  on  olemas  piisav  võimekus  (sufficient array of human capabilities), 

rajamaks õiglased institutsioonid.   

 

2.2 Neile eeldustele toetab Rawls oma järeldused:   

Majanduslikku ebavõrdsust rahvaste vahel ei saa tingimata pidada ebaõiglaseks; väide, et 

olemasolevate rahvusvaheliste struktuuride kaudu pannakse vaesemad ja mahajäänumad 

ühiskonnad teistega võrreldes halvemasse olukorda, ei vasta tõele; inimese sündi vaesesse 

ja/või ebademokraatlikku ühiskonda ei saa tingimata vaadata kui moraalselt juhuslikku fakti, 

mille tagajärjed vajaksid parandamist; rahvusvahelise õigluse teooria (Law of Peoples) 
                                                 
2  Vt  Michael  Blake’i  artiklit  „International Justice”,  avaldatud  2005.  Kättesaadav: 
http://plato.stanford.edu/entries/international-justice/  
3  Koosneb kahest põhilisest printsiibist: kõigile peab olema võrdne kohtlemine ja isiklikud vabadused niivõrd, 
kuivõrd  need on  ühildatavad teiste samade õigustega; sotsiaalset ja  majanduslikku  ebavõrdsust  tohib  lubada 
tingimusel, et sellest ebavõrdusest saavad kasu ühiskonna vähim kindlustatud liikmed  ja tingimusel, et kõigile 
on  ausatel  tingimustel  tagatud  võrdne  ligipääs  ametitele  ja  ühiskondlikele  positsioonidele.    Rawlsi    õigluse 
käsitlus ilmus esialgselt 1971. aastal, raamatus „Theory of Justice”  ning seda võib pidada liberaaldemokraatliku 
ühiskonnakorralduse kirjelduseks ja selle aluste põhjendamiseks.    



eesmärk ei ole mitte  tagada kõigi inimeste heaolu üksikult, vaid tagada õiglus kõigi 

rahvusvahelisse kogukonda kuuluvate ühiskondade kui tervikuste  jaoks  ja nende 

ühiskondade  stabiilsus. 

 

3.  Rawlsi kriitikute vastuväiteid (eelkõige Charles Beitz ja Thomas Pogge):   

 

Inimese sünnikoht on juhuslik. Järelikult ei saa ka tema edasist saatust, näiteks seda, kui palju 

tal on õigusi ja vabadusi või milline on tema majanduslik heaolu, panna sõltuma tema 

sünnikohast. Kodakondsus on sama juhuslik fakt, nagu rahvus, sugu või pärilikud omadused.  

 

Ei olegi nõutav, et rahvusvaheline koostöö ja rahvusvahelised struktuurid (international basic 

structure) oleksid samasugused ja/või samal tasemel kui siseriiklikud. Piisab, kui on olemas 

võimalus (capacity) sellist koostööd teha, selle tegelik toimimine ei ole määrav.. Selline 

võimalus on aga inimsuhete puhul alati olemas. Veel, ka praegu toimib rahvusvaheline 

koostöö mitmetes vormides, eriti rahvusvaheline kaubandus. Samuti on olemas ja tegutsevad 

rahvusvahelised organisatsioonid (nt ÜRO ja Maailmapank)    

 

Rawlsi lähenemisviis ei ole järjepidev, kahjustades sellisel kujul liberalistlikku õigluskäsitlust. 

Järjepidev ei ole Rawlsi käsitlus sellepärast, et näeb ette erinevad õigluse standardid n.ö 

riigisiseseks ja rahvusvaheliseks tarbimiseks. Liberaaldemokraatliku õiguskäsitluse 

eesmärgiks peaks alati olema indiviidide, mitte aga ühiskondade õiguste, vabaduste ja heaolu 

tagamine.       

 

4. Kokkuvõte 

Rawlsi argumentatsioon võimaldab küsimusele läheneda nii teoreetilisest kui praktilisest 

aspektist. Teoreetiline lähtekoht: kas Rawlsi seisukohad on põhimõtteliselt õigustatud?  

Praktiline lähtekoht: kas rahvusvahelised institutsioonid ja riikidevahelise koostöö praegused 

vormid ning muud olemasolevad tingimused üldse võimaldaksid ellu viia ühtset õiguskäsitlust 

kogu maailmas?   
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Mõningaid sõjafilosoofilisi mõtteid kaasajast  

          Robert Sinimägi  

Paratamatult  kerkib  mõttesse,  kuidas  ikkagi  aegade  jooksul  inimese  reaalses  mõtlemis-

protsessis  on  toimunud  relvakonfliktide  või  sõdade  pidamise  mõtte  areng,  mis  on  viinud 

selleni, nagu see nüüd uuel tasandil on jõudnud meie tänasesse päeva. Aastasadu on see olnud 

üheks  tõsiseks  filosoofiliseks  probleemiks.  Ka  see,  kuidas  sõjafilosoofiline mõte  kajastub 

kaasajal.  

"Relvakonflikt  või  sõda"  oma  tegelikkuses  on  nähtus,  mida  me  semiootilises  süsteemis 

tähistarne erinevates loomulikes ja formaliseeritud keeltes sõnamärkidega - "sõda, sota, war, 

Krieg, voina jne." - andes nendele sõnamärkidele konkreetse - ühesuguse tähenduse ja mõiste 

sisu.  

Sõjafilosoofias  eesmärgistatud  tegevus  väljendub  sõdimistahtes.  Lahingus  eesmärgina 

käsitletav  filosoofiline  kategooria  on  sõjafilosoofias  vaadeldav  hoopis  teises  rakurssis,  sest 

sõjategevuse põhieesmärgiks on - hävitada vastane.  

Relvakonflikt või sõda on selline nähtus, mis oma olemuselt on väga keeruline isereguleeriv 

ja  samas  ka  jubitav  dünaamiline  protsess.  Relvakonfliktis  ja  sõjas  mängib  olulist  rolli 

põhjuste  ja  tagajärgede  omavaheline  tihe  seos  ning  samal  ajal  mõjutab  sündmuste  kulgu 

põhjuste  ja  tagajärgede  katkematu  vastastikkune  toime.  Küsimus on selles, kuidas me 

suudame  ja  kas  me  oleme  võimelised  sõjategevuses  toimuvat  ühtsust  ja  tema  arengu 

dünaamilisust  tunnetama  ning  kasutama. Mõttetegevuses  seostame  sõjas  kõiki  asetleidvaid 

nähtusi ruumi ja ajaga ning nendest kolmest komponendist (sündmus, ruum, aeg) lähtudes  - 

tuletame  põhjuse.  Seega  igasuguses  sõjas  sündmus,  ruum,  aeg  ja  põhjus  on  omavahelises 

http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism
http://plato.stanford.edu/entries/international-justice/


tihedas seos.  

Täna,  me  kasutame  endise  Eesti  Vabariigi  kaitseministri  A.  Ööveli  lennukat  ning  1öövat, 

seejärel poliitikute ja ajakirjanike poolt avalikkusesse paisatud tema sõnapruuki "me toodame 

- riigi  julgeolekut".  Antud  juhul  on  tegemist  eksitavate  sõnaühenditega.  Me  toodame 

materiaalseid väärtusi ja ei loo ega tooda, vaid kujundame vaimseid väärtusi.  

Sõjategevusele  antud  hinnang  oma  olemuselt  kajastab  hindajate  vajadusi,  seega  tema 

püüdlusi  ja  eesmärke.  Teatavasti  XXI  sajandil  riikide  julgeoleku  nimel  riikide  ühendatud 

relvajõududega hakati võitlema "rahvusvahelise" terrorismi ilmingute vastu, mis sisuliselt on 

sõda tema kõige otsesemas tähenduses. See on sõda, mis täna oma olemuselt ja sisult ei mahu 

möödunud  sajandi  dogmadega  rüütatud  "sõja"  mõistesse  temas  osalejate ja territooriumi 

määramatuse tõttu.  

Kas  täna  "rahvusvaheline"  terrorism  on  eri  rahvuste  või  riikidevaheline,  neisse  otseselt 

puutuv,  kohustav  või  ühine  internatsionaalne,  internatsionalismi  põhimõtetel  rajatud 

moodustis. USA tegevus n.n. "terrorismi vastases" sõjas joonestus ilmekalt välja juba Michel 

Foucaulfi  1976.  aasta  16.  jaanuaril  peetud  teises  loengus  toodud  ühes  tema  tollal  esitatud 

postulaatis.  

Paratamatult  tuleb  tõdeda,  et  probleemide  probleem  - kuidas  relvakonflikte  ja  sõdu  hoida 

inimmõistuse kontrolli all.  

 

Nelik jaotus: aja ja tunnetuse neli mõõdet 
                                                    Mart Kangur 
Maailma  on  võimalik  filosoofiliselt  avada  teatava  nelikjaotuse  kaudu.  Neliku  jaotused 

seisnevad  järgnevas:  Esimene  on  see,  kuidas  kõik  neli  üksteist  hetkeliselt asenditena 

asendavad  või  välja  vahetavad.  Teine  on  see,  kuidas  kõik  neli  üksteist  alati moodustena 

moodustavad. Kolmas on see, kuidas kõik neli üksteist kestvalt järkudena järkavad. Neljas on 

see,  kuidas  kõik  neli  üksteist  silmapilkselt momentidena  läbistavad. Hetkelisus, alatisus, 

kestvus  ja  silmapilksus  on  ajalisuse  (ja  seega  olemise)  neli  asendit,  moodust,  järku  või 

momenti.   

 

Tunnetusena on hetkeline taju, alatine on mõte, kestev on tunne ja silmapilkne on intuitsioon 

(laename need mõisted C. G.  Jungilt). Taju on niisiis meie määratluses  see, mis  (teist)  taju 

hetkeliselt asendab. Mõte on see, mis (teist) mõtet alati moodustab. Tunne on see, mis (teist) 

tunnet kestvalt järkab, sellest pidevalt välja kasvab. Intuitsioon on see, mis (teist) intuitsiooni 

silmapilkselt läbistab.  



 

Igaüht neljast on võimalik sisemiselt kirjeldada mõistepaari abil. Kasutame siin  lähendusena 

kombinatoorikat,  kombineerides  mõisteid  “tõeline”,  “tõelisus”  (mis  laias  laastus  vastab 

ideaalsele,  mõttelisele)  ja  “tegelik”,  “tegelikkus”  (mis  laias  laastus  vastab  reaalsele, 

asjalisele). Taju oleks seega tegelik tõelisus, mõte tõeline tõelisus, tunne tõeline tegelikkus ja 

intuitsioon  tegelik  tegelikkus.  Paarilised  suhtuvad  vastavas  asendis,  mooduses,  järgus  või 

momendis samamoodi, nagu nood  vastavas  asendis,  mooduses,  järgus  või  momendis 

omavahel:  taju  puhul  on  tõelisus  tegelik,  mis  tähendabki,  et  tegelik  ja  tõelisus  hetkeliselt 

asendavad üksteist;  võib  ka  öelda,  et  sulanduvad.  Mõtte  puhul  on  tõelisus  tõeline,  mis 

tähendabki, et tõeline ja tõelisus alati moodustavad üksteist, võib ka öelda, et kattuvad. Tunde 

puhul tõeline ja tegelikkus kestvalt järkavad üksteist, võib ka öelda, et kaasavad. Intuitsiooni 

puhul tegelik ja tegelikkus silmapilkselt läbistavad üksteist.  

 

Kui me kõiki nelja tajume, toome kogu neliku taju egiidi alla, siis see on kunst. Kui me kõiki 

nelja  mõtleme,  toome  neliku  mõtte  egiidi  alla,  siis  see  on  filosoofia.  Kui  me  kõiki  nelja 

tunne(ta)me, siis see on teadus. Kui me kõiki nelja  intueerime, siis see on  religioon. Kunsti 

puhul on tegelik teos ja  tõeline  teose  tähendus,  mis  igal  hetkel  üksteist  asendavad  või 

sulanduvad. Filosoofia puhul on tõeline mõiste ja tõelisus mõte, mis alati üksteisega kattuvad. 

Teaduse  puhul  on  tõeline  teooria ja tegelikkus empiiria,  mis  üksteist  kestvalt kaasavad. 

Religiooni puhul on tegelik rituaal ja tegelikkus numinoosne,  mis  üksteist  silmapilkselt 

läbistavad. 

 

Käesolev  vaade  nelikule  taotab  olla  filosoofiline, mõtteline,  ja  näidata,  kuidas  neli  üksteist 

alati moodustavad. Võib ka olla, et see vaade on kunstiline, poeetiline, ja näitab, kuidas neli 

üksteist hetkeliselt välja vahetavad. Igal juhul ei saa nelikule olla mingit välist vaadet mingilt 

viiendalt-kuuendalt-seitsmendalt positsioonilt. Neli sisaldavad ja peegeldavad üksteist otsekui 

monaadid,  taandumata  samas  mingile  ühtsusele.  Nende  koosolu  on  küll  tajutav,  mõeldav, 

tun(neta)tav  ja  intueeritav,  aga  ei  ole  iseenesest  tajuline,  mõtteline,  tunnetuslik  ega 

intuitsiooniline.  

 

 

 

Ise küljed  
Margus Ott 



 
1) Tajuliigutuslikud ringid. Iseduse esimene aspekt on tajuliigutuslikud ringid 

uexküllilikus mõttes. Olend tajub oma paarilisest mingeid teda huvitavaid aspekte 

(nt  tütarlaps  lilleõit)  ning  omakorda  rakendab  oma  tegevust  paarilise  punktidele, 

millele ta saab mõjuda (nt varrele). Nagu Cotterill jt. on näidanud, on tegutsemine 

siin  põhilisemgi,  nt.  bakteri  käitumist  saab  kirjeldada  pigem  nii,  et  ta  tegutseb 

mingil moel (liigub) ning hindab oma tegutsemise tulemust (nt. kas mingi aine 

kontsentratsioon kasvab või kahaneb) – see ongi tema tajuks, mille põhjal ta oma 

edasist  tegutsemist  reguleerib  (ujub  samas  suunas  edasi  või  vahetab  suunda). 

Ainult ühe tajuliigutusliku ringi puhul oleks olend oma paarilisest eristamatu.  

2) Tuntavad vahekorrad. Iseduse teine aspekt on tajuliigutuslike ringide vahekord 

ises. See moodustab olendi enese-tunde. Tajuliigutuslike ringide erinevuse põhjal 

eristub olend oma paarilistest. Niimoodi moodustuvad tajuliigutuslike ringide ühte 

otsa  kõrvutuvuslikud  (aegruumiliselt  eraldatud)  paarilised  ning  teise  otsa  olendi 

läbistuv  (kestvas  ajas  asuv)  isedus  ehk  „seesmus“.  Need  kaks  momenti 

moodustavad iseduse empiirilise ehk käesoleva telje.  

3) Vahekor ra reeglid. Ainult empiirilise teljega piirdudes oleks iseduse kirjeldus 

puudulik,  kuna  me  peaksime  valima  kas  välise,  objektivistliku kirjelduse vahel, 

mis aga ignoreeriks olendi enese-tunnet kui ilmnemise struktuuri taandamatut osa, 

või  sisemise,  subjektivistliku kirjelduse vahel, mis aga  ignoreeriks  teiste olendite 

omaolu ning nende tegutsemise spontaansust ja autonoomiat kogeva olendi suhtes. 

Seetõttu  on  vaja  teist  telge,  mis  ületaks  empiirilise  kogemuse  selle  kogemuse 

tingimuste  suunas.  „Vahekorra  reeglid“  on  selle  ideaalse  ehk  „väesoleva“  telje 

esimene aspekt. See on tajuliigutuslike vahekordade ideaalne esitus ehk 

matemaatiline struktuur, millega tuuakse erinevaid olendeid moodustavad 

vahekorrad  ühisnimetaja  alla,  nii  et  nad  moodustavad  ühtekokku  Maailma. 

Eristatud  elemendid  on  üksteise  suhtes  samuti  kõrvutuvuslikud  nagu 

tajuliigutuslike  ringide  elemendid,  ent  mitte  füüsilisel ja empiirilisel, vaid 

metafüüsilisel ja transtsendentaalsel pinnal.  

4) Vahekord ise.  Väesolutelje  esimene  aspekt  küll  eristas  väesolevad 

struktuurielemendid,  kuid  need  peavad  olema  vahetult  ühendatud,  nõnda  nagu 

empiirilisel  teljel  olid  „seesmuses“  vahetult,  läbistuvalt  ühendatud  erinevad 

tajuliigutuste  ringid, moodustades  nende  tuntava  vahekorra  ehk  seesmuse.  Nüüd 

pole enam tegemist mingit olendit iseloomustava enese-tunde vahekorraga, vaid 



olemise enese vahekorraga, mida igasugune tundmine eeldab. See väesolutelje 

teine aspekt on eelmine aspekt n-ö „negatiivis“ nagu fotonegatiiv. See on n-ö ise 

ise.  

 

 
         Ristuvad riiud  

                                                          Andres Luure 
 

 
Ettekanne on kolmas osa Mart Kanguri, Margus Oti, Andres Luure ja Margus Mägi 

ühisetteastest  

 

Mart Kanguri nelikskeemi taga on fundamentaalne loogiline skeem, mis rakendub filosoofia 

ja elu kesksete probleemide lahendamisel.  

 

Skeem on analoogiline näiteks ühe Jungi nelikjaotusega: kunst vastab aistimisele, filosoofia  

mõtlemisele, teadus tundmisele ning religioon intuitsioonile. Filosoofia ja religioon on selles 

skeemis vastandid: puhas filosoofia mõtleb olemise vormi, puhas religioon intueerib, mis 

asjad on kõik, mis on. Vastandid on ka kunst ja teadus: puhas kunst aistib puhast läbielamist, 

puhas teadus tõlgendab seda, öeldes, kuidas asjad on. Vastandid kooruvad välja partnerite 

(filosoofia ja teadus) katsest riielda: ette jääb oma vastand kui partneri pahupool, mitte partner 

ise. Kui teadvuses on filosoofia, siis teised kolm on alateadvuses, mis jaguneb 

kõrvalteadvuseks, vastuteadvuseks ja allteadvuseks. Filosoofia allteadvuses on tema pahupool 

kunst, mis hoiab sümbolite ja mandalatena silme ees seda, millest filosoofia veel aru ei saa; 

filosoofia toitub kunstist. Filosoofia vastuteadvuses on religioon, mis ilmutab terviku kõik 

komponendid, saamata aru selle vormist; filosoofia mõtleb tervikut selle vormina, teadmata, 

mille vorm see on, sest ta on religiooni vastuteadvusse surunud. Filosoofia kõrvalteadvuses on 

teadus, mis tegeleb arusaamatu asjaga: aru saada võib ju ainult sellest, mis on aprioorne. 

 

Tüüpiline mees ja naine suhtuvad teineteisesse nagu filosoofia ja teadvus. “Religioon” on 

nagu mehe süüdistus naisele (mõttetu tundmine) ja “kunst” on nagu naise etteheide mehele 

(tähenduseta mõtlemine). Nelikskeemi keskel on inimene, kes on vaba mehe ühekülgsusest ja 

naise poolikusest.       

 
 

Vastandite vastandlikkus ja vastandlikkuse vastandid 



Margus Mägi 
 
 
Ettekanne  on  üks  osa  Mart  Kanguri,  Margus  Oti,  Andres  Luure  ja  Margus  Mägi 

ühisesinemisest. 

 

Ettekannetes  käsiteldav  nelikjaotus  ei  ole  kaheldamatult  ainus  viis  uuritava  materjali 

teoreetiliseks liigendamiseks, kuid sellele vaatamata paistab ta olevat üleüldise  iseloomuga. 

Antud ettekandes olen kasutanud Aristotelese ja Aquino Thomase mõtteid. 

 

Vastandeid  vaadeldakse  eraldi  “mis  on”-ist  ning  vastandite  kohta  on  on  üks  ja  see  sama 

teadus. Vastandid, olles  iseenese olemusest eraldi, on teineteise kõrval. Vastandlikkus, olles 

vastandite suhtes üks ja see sama, on vastanditega ühes. See, mille kõrval ollakse, on temaga 

koos  (eraldi olev on koos  sellega, millega on kõrvuti). See, millest ollakse eraldi, on temas 

ühes (kõrvuti olev on selles ühes, millest on eraldi). 

Näib,  et  Jumalat  ei  ole.  Sest  kui  üks  vastanditest  oleks  lõpmatu,  siis  teine  häviks  täielikult. 

Aga seda saadakse aru selles nimes Jumal, nimelt mingit lõpmatut head. Järelikult kui Jumal 

oleks, ei leiduks mingit kurja. Aga maailmas leidub kurja, järelikult Jumalat ei ole. Maailmas 

esineb  kuri  hea  kõrval  ning  hea  ja  kuri  on  jumalast  eraldi.  See  on  hea,  et  kuri  esineb  hea 

kõrval, ning see on halb, kui hea ja kuri on üks ja see sama (lõpmatus ja lõplik kui vastandid 

häviks). Vastupidi. Jumalas esinevad hea ja kuri ühes ning on neist kui vastanditest eraldi. On 

hea,  kui  hea  on  kurjaga  ühes  ning  on  halb,  kui  hea  ja  kuri  on maailmas  teineteisega  koos. 

Lõpmatus ja lõplik on vastandid ning sellisena teienteist kui vastandeid eeldavad. Lõplik on 

lõpmatus hävinud, kuid vastandina alles ning lõpmatus on lõplikus hävinud, kuid vastandina 

alles.  

 

Nelikjaotus toob esile vastandite vastandlikkuse (vastuolu iseendaga) ja vastandlikkuse 

vastandid (vasturääkimise  iseenesele).  Sellisena  on  ta  igasuguse  mõtlemise  algus,  aga  ka 

mõtlemise lõpp.  

  

Noeem kui kultuurivorm?  Kultuurifilosoofilisi täiendusi Husserli taju fenomenoloogia 
juurde 

Tõnu Viik 
  
Husserli  loodud  fenomenoloogilise  meetodi  abil  on  võimalik kirjeldada struktuure ja 

protsesse,  mis  võimaldavad  reaalsete  (looduslikud  empiirilised  objektid)  ja  ideaalsete 



(teaduslikud konstruktsioonid, kirjandus- ja  teiste  kunstiteoste  „puhtad“  sisud) 

identifitseerimise meie teadvuses.  Husserl kirjeldab neid protsesse  kui  sünteese,  mis 

ühendavad  teadvuse  konkreetse  ja  reaalse  (reell) sisu, mis tekib objekti eri aspektide 

äratundmise  tagajärjel,  kokku  üheks  intentsionaalseks  objektiks.    Loogilistes uurimustes 

kirjutab Husserl, et ühendavat funktsiooni selles protsessis mängib teatud „haarav tähendus“ 

(Auffassungsinn), mida ta ka kogemusakti „mateeriaks“ (Materie) kutsub.  Ideedes kutsub ta 

seda ühendavat tähendust terminiga „noeem“ (noema), või vähemalt, ma väidan, saab seda nii 

tõlgendada. 

 

Noeemi mõiste  tõlgendamisel on välja kujunenud kaks koolkonda, millest üks mõistab seda 

kui intentsionaalset objekti; teine kui seda tähendust, mis võimaldab objekti identifikatsiooni 

sünteesi.   Teise  interpretatsiooni  järgi pole noeem mitte  intentsionaalne objekt  ise, vaid see, 

millena objekti tajutakse.  Husserli enda näidet kasutades on see näiteks see täringu tähendus, 

tänu millele inimene täringut  täringuna    tajub.   Nagu Husserl korduvalt selgitab, ei ole meil  

mingit võimalust midagi tajuda muidu kui millegina (als was).  Edasi, kui täringuna tajutavaid 

objekte on palju, siis täringu tähendus, mille abil neid kõiki täringutena tajutakse, on, Husserl 

ütleb,  „unikaalselt  ainuline“  ja  ühekordne.    Samas  on  tal  oma  geneetiline  ajalugu  ja 

empiiriline alguspunkt kultuuriruumis.  Lähtudes  nendest  omadustest  proovin  ma  noeemi 

kultuurivormina  tõlgendada.    Selle  õnnestumise  korral  saaksime  rääkida  fenomenolooglise 

meetodi  kultuurifenomenoloogilisest  laiendusest,  mille  abil  oleks  võimalik  seletada 

kultuurisõltelisi tähenduseloome protsesse. 

 

Eesti  filosoofia  VI  aastakonverentsi  korraldaja  soovil  ja  professor  Ü.  Matjuse 

nõusolekul  on  ettekannete  teeside  kogusse  lisatud  ka  käeolev kirjatöö. See siinsetest 

naabritest  mahukam  ja  algselt  TÜ  doktoriseminariks  kirjutatud  tekst  võiks  algatada 

mitmesuguseid omavahelisi vil jakaid arutelusid. 

 
Intentsionaalsuse kasust ja kahjust ... 

       Ülo Matjus 
 
1. Arusaadavalt tuletab käesoleva loo pealkiri meelde üht, täpsemalt 2. tükki Friedrich 

Nietzsche „Ajakohatuist vaatlusist“: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das 

Leben“ (1874). Pealkiri ongi teadlikult laenatud viitamaks tarvidusele aeg-ajalt ka meie 

päevil järele mõtelda selle üle, millega ametis ollakse. „Elufilosoofil“ F. Nietzschel 

jätkub see teatavasti lisandusega „... elu jaoks“, mis siin kordamata, kuid mille 



otstarbekus või otstarbetus käesoleval juhul võiks selguda hoopis kunagi hiljem. 

Nagu F. Nietzschel, nii on ka siin – vähemalt esialgu, kuid teadlikult – jäetud pealkirja 

sõna intentsionaalsus sääraselt, et see võib tähendada nii „nähtust“ ennast kui ka selle 

„nähtuse“ käsitlust või käsitust. Tolles pealkirjas on kõneks die Historie (ld. historia, 

kr. _στορία), mis võib tähendada nii ajalugu kui ka suhet selle ajalooga, mis ulatub 

välja ajalooteaduseni. F. Nietzschele ei ole sõna tähenduslik ulatus probleemiks olnud, 

sest kõneleb ajaloost olnu ehk „möödunu“ (das Vergangene) tähenduses, seejuures 

erinevais tähendusis meile, elavaile, elu jaoks, kuid millest kui olnust, mis enam ei ole, 

ei saagi teisiti kõnelda kui alati järelemõtlevas suhtes, tagantjärele. Õigupoolest on ka 

intentsionaalsuse puhul, nagu näeme, kõne all nii asi ise kui ka meie suhe sellega, kuid 

selle erinevusega, et intentsionaalsus – vähemalt näidatavas mõttes – ei kao, ei lähe 

mööda nagu F. Nietzsche „ajalugu“, vaid saadab meid eri viisel pidevalt – ja seejuures 

ühtlasi ka pidevalt reflekteeritava „esemena“. 

Kunagi olen – sunniviisil – pidanud kõnelema niisamuti „filosoofia võimusest ja 

võimutusest“, jõudes seejuures omast arust, kuigi varem teiste poolt ettemõteldu üle 

järele mõteldes mõnede olemuslike tulemusteni. Tegelikult ulatub pealkiri ka seekord 

kaugemale, sest puudutab – nagu loodetavasti näeme – filosoofia loomust ennast, 

kuigi see ilmneb üksnes ühe filosoofilise mõiste või mõistesõna – intentsionaalsus – 

üle arutlemisel. Lühidalt – ette rutates on probleem selles, kas v ä i d e t a v 

i n t e n t s i o n a a l s u s j a s e l l e ü l e a r u t l emi n e o n ü l e a r u n e v õ i s i i s k i 

mi t t e . 

2. Kes on jälginud või jälgib isegi tänapäeval filosoofia ajalugu ka histoorilises ehk 

kronoloogilises mõttes, see võib olla märganud kaht tendentsi: e s i t e k s seda, et mõni 

nn. filosoofiline probleem seatakse üles täiesti uue probleemina, kuid mõne aja 

möödudes jõutakse siiski üpris selgele arusaamisele, et „see kõik“ on filosoofias juba 

olnud, midagi uut pole ei küsimuses ega vastuseski ning „uued filosoofid“, kes võivad 

ennast ise või lasta ennast „jüngritel“ niimoodi nimetada, kaovad unustuse hõlma. 

Te i s e k s seda, et mõned niisugused katsed filosoofia ajaloos jäävad siiski selle 

ajalukku, isegi kui neid esialgu ei pandud eriti tähele ega tuntud. Mõlemal puhul võib 

tegemist olla uue või vähemalt osaliselt uue „mõiste-sõnastikuga“, mis võib märgitseda 

voolu-suunda-koolkonda, üksikut filosoofilist teooriat või kontseptsiooni, üksikut 

filosoofilist probleemi. Esimesel puhul osutuvad uued mõistesõnad üksnes näilikult, 
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eksitavalt uuteks, tegemist paistab olevat tahtmatu või tahtelise eksituse või pettusega. 



Aeg paneb asjad kiiresti paika. Muidugi ei käi see ainult filosoofia kohta. Teisel puhul 

peab see uuena sõnastatud filosoofilise küsimise-„vastamise“ katse vastu, murrab 

ennast läbi, rajab tee filosoofiasse, leiab seal oma koha. – Sellega seoses sugeneb üpris 

mõistetav küsimine – millepärast see teine juhtub, kui filosoofia väidetavasti ei ole 

võrreldav teadusliku teooriaga, ei ole teadus, milles teooriad millegi kohta vahetavad 

üksteist ridamisi välja, uued teooriad saadavad vanu „muuseumi“. Väidetavasti on nn. 

igavesed filosoofilised probleemid sõnastatud ja seatud küsimise-vastamise ringi 

vähemalt sellest ajast peale, kui võib kõnelda filosoofiast. Kui lüüa lahti mõni 

põhjalikum filosoofia sõna- või ajalooraamat, siis näeme, et isegi tänapäeva 

moodsaima filosoofi sõnastikku kuuluva mõiste ajalugu võib alata muistsest 

filosoofiast, s. t. vanakreeka või rooma omast. See on seal juba tuntavalt olemas. Mis 

tahes filosoofilise probleemi „uurimisel“ ei saada millegipärast läbi Platoni või 

Aristoteleseta. Filosoofias ja filosoofiliselt näiteks hingest kõneldes ei ole võimalik 

unustada algseidki vanakreeka mõtlejaid. Ning võib isegi tunduda, et midagi uut pole 

filosoofias üldse võimalik öelda ja teha. See võib käia koguni filosoofia kohta üleni, 

sest 19. sajandi suurimad katsed päästa filosoofiat, Karl Marxi ja Friedrich Nietzsche 

omad, mis pidasid võimalikuks seda teha filosoofiat keerutades, otsides säärast külge, 

mis kannaks, s. t. filosoofiat „ümber pöörates“, ei läinud korda. Filosoofia ei ole 

lasknud ennast ümber teha, „arendada“. – Ent ometi löövad, nagu paistab, mõned 

hilisemadki katsed läbi. Kui löövad. Milles asi? 

3. Eespool oli viibatud hingele. Lähtuksin oma viipest, püüdes nii „uue“ filosoofia 

võimalikkust kui ka F. Nietzsche küsimusseadet silmas pidades kõnelda Edmu n d 

Hu s s e r l i fenomenoloogiast ja fenomenoloogilisest filosoofiast ning intentsionaalsuse 

kasust ja kahjust. – Kõigepealt ei ole fenomenoloogia-sõna muidugi E. Husserli leiutis 

või väljamõeldis. Filosoofias on see olnud seotud J. H. Lamberti, F. Chr. Oetingeri, J. 

G. Herderi, I. Kanti, J. G. Fichte ning eeskätt G. W. F. Hegeli nimega („Vaimu 

fenomenoloogia“ 1807). Enne E. Husserlit tarvitas sõna aastast 1867 alates ka Franz 

Brentano, loobudes sellest pärast 1901. aastat. Et sõna oli filosoofias Hegeli-järgselt 

võrdlemisi levinud ja hägusais tähendusis kasutusel, siis on raske täpselt ja kindlalt 

öelda, kellelt või kelle vahetul mõjul võttis E. Husserl üle ja omaks fenomeni ja 

fenomeni-õpetuse ehk fenomenoloogia sõnad resp. mõisted. Tundub, et need mõlemad 

annetas ehk andis talle üle siiski F. Brentano. – Kui nüüd vaadelda E. Husserli 

fenomenoloogia mõiste kujunemise eellugu, siis ei ole võimalik „eestpoolt“ leida ühtki 

filosoofilist distsipliini, mida saaks käsitleda moodsa fenomenoloogia eelkäijana. 



Pigem on selle distsipliini tõeliseks „eelkäimiseks“ rööbiti-käimise mõttes ikkagi 

fenomeni uus, algupärane käsitus E. Husserli enda poolt. – Intentsionaalsusega on asi 

teisiti, sest varasemast filosoofia ajaloost võib leida tuletissõnas kätkeva intentsiooni 

käsitusi muutumises, teatavas mõttes E. Husserli intentsiooni ja edasi intentsionaalsuse 

käsitust ettevalmistavas mõttes. Seda võib jälgida muistsest Kreekast peale 

(Aristoxenos) üle Rooma stoa (Seneca: 4 e. Kr. – 65 p. Kr.), üle Augustinuse (354- 

430), Aquino Thoma (1225-1274) ja Avicenna (980-1037, ld. keeli alles 15. sajandil). 

Need käsitlused-käsitused tähendavad kõik kogu varasema filosoofia osalisi eeltöid 

moodsa intentsionaalsuse mõiste jaoks. – Vahetu ja lõpliku eeltöö sooritab siiski Franz 

Brentano, kes oma peateoses „Psychologie vom empirischen Standpunkt“ (1874) 

kirjutab: „Jedes psychische Phänomenon ist durch das charakterisiert, was die 

Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines 
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Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen 

Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier 

nicht eine Realität zu verstehen ist) oder die immanente Gegenständlichkeit nennen 

würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise.“ 

Eesti keeli: „Iga psüühilist fenomeni iseloomustab see, mida keskaja skolastikud 

nimetasid eseme intentsionaalseks (küll ka mentaalseks) sees-eksistentsiks ning mida 

meie nimetaksime (ehkki mitte täiesti ühetähenduslike väljenditega) suhteks mingi 

sisuga, suunaks objektile (mille all ei tule siin reaalsust mõelda) või immanentseks 

esemelisuseks. Iga [psüühiline fenomen] sisaldab endas midagi objektina, ehkki mitte 

igaüks samal viisil.“ Mõne väikese tõlkenihkega leidub see paik eesti keeli ka ühes 

katkes F. Brentano eelmainitud teosest pealkirja all “Psüühiliste ja füüsiliste 

nähtumuste eristusest”, mille on tõlkinud Bruno Mölder (vt.: Akadeemia 2006: 1, lk. 

63-64). Selle fragmendi esitab E. Husserl ise „Loogiliste uurimuste“ II köites (2., 

ümbertöötatud väljaanne 1913, lk. 366-367), kõneldes teadvusest kui „intentsionaalsest 

elamusest“. Siin seob ta oma teadvus- resp. intentsionaalsuskäsituse F. Brentano 

vahendusel ka varasema filosoofiaga, täpsemalt keskaegse skolastikaga. – Arusaadavalt 

on sellelt F. Brentano „psüühiliste fenomenide“ esituselt ja eritluselt a i n u l t ü k s 

o t s u s t a v s amm intentsionaalsuse klassikalise käsituseni – samm, mida ei tulnud 

mitte kellelgi mõttesse enne E. Husserlit astuda, niivõrd veenev oli olnud „füüsiliste 

fenomenide“, „reaalsuse“ – F. Brentano järgi fenomenide teine peaklass „psüühiliste“ 

kõrval – erinevus, vastasseisvus, tõeline iseseisvus. Et see samm jäi F. Brentanol 



tegemata, siis „sellepärast“, et F. Brentano mõtles psühholoogina, selle definitsiooniga 

„ümbritses“ ta psühholoogia uurimis-ala, ta oli juba ette kinni psüühikas ega saadudki 

talt nõuda välja- või tagasi-astumist psüühikast, kuigi seda võimaldanuks 

silmanähtavalt näiteks ... fenomeni mõiste – kui seda tähele panna. Küsida vaid, 

millepärast õieti võin ma kõnelda füüsilistest fenomenidest? Eelistan ise siin 

„nähtumuste“ asemel siiski kõnelda „fenomenidest“, hoidudes seega üheltpoolt selgesti 

F. Brentano poole, kuid teiseltpoolt ka E. Husserli poole nn. materiaalsete („füüsiliste“) 

asjade fenomeno-loogilise käsitluse ja käsituse võimalikkuse pärast. Säilib selge 

järjepidevus filosoofias fenomenoloogilise filosoofiani välja. – See ei tähenda siinkohal 

E. Husserli positsioonidele asumist, ehkki ta on väga suurelt mõeldes filosoofiat ka 

väga suurelt mõjutanud. Kuigi kaudu ja ringteitsi, kuid kindlasti suuremalt kui eespool 

mainitud K. Marx ja F. Nietzsche, keda loetakse ja tuntakse vaieldamatult rohkem kui 

E. Husserlit. Kes õieti teabki seda nime? – Muidugi eksis ta, kui püüdis tegelikult 

„päästa“ filosoofiat, päästa teda „range teadusena“, ehitades talle uut, kandvat 

aluspõhja nagu nimetatudki, keda tuuakse ses suhtes harilikult näiteks. Niisamuti nagu 

jõudis transtsententaalsesse idealismi, millega paistavad lõppevat kõik suured 

filosoofiad, ehkki ta jõudis ilmselt filosoofia täielikku lõpetusse, eksides sellesse 

omamoodi. Kuid selle eksituse algus ja algne edenemine on filosoofilist mõtlemist 

mõõtmatult rohkem mõjutanud kui nood teised. Kes mõtleb suurelt, see ka eksib 

suurelt.  Antaks  rohkem  noid  „eksijaid“,  kes  suudavad  mõtelda  üksi  ja 

läbinägevamaltsügavamale 

rohkem kui terved „plejaadid“ uusi filosoofe, noid kaineid ja terveid ja 

arukaid. Kuid selleks tuleb tõesti suurelt eksida, mis on väga haruldane asi. Mida tuleb 

harva ette. 

4. Harilikus auditooriumis peaks siit jätkama E. Husserli intentsionaalsuse esitlusega, 

kuid esiteks on see kõigile ilmselt hästi tuttav ning teiseks võtaks see aega vähemalt 

ühe semestri: „Katsel intentsionaalsust selgeks teha, s.t. nägemaks ja hõlvamaks teda 
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selles, mis ta on, ei tohi loota, et see õnnestub ühe hoobiga. Me peame ennast 

vabastama eelarvamusest, et selleläbi, et fenomenoloogia nõuab asjade endana 

hõlvamist, on öeldud, et asjad peaksid ühe hoobiga, ilma lisategevuseta hõlvatud 

saama; pigem on asjade juurde tungimine komplitseeritud tungimine, millel tuleb 

eelkõige eemaldada need eelarvamused, mis asju varjavad [verbauen].“ Nii väidab M. 

Heidegger oma „Prolegomeenides ajamõiste ajaloole“ (lk. 37). Seepärast piirdun 



mõnesuguste oluliste meeldetuletustega. Teadupärast jõuab E. Husserl vahetult 

intentsionaalsuse mõisteni teadvuse üle järele mõteldes, mis oli ja on jäänud 

tänapäevani, kui ma õigesti aru saan, ka psühholoogias tähtsaks mõisteks. Mida ütleb 

üks tänapäeva entsüklopeedia, nimelt Eesti Entsüklopeedia, teadvuse kohta? 

Kõigepealt seda, et see mõiste kuulub filosoofia ja psühholoogia alasse. Ja edasi neid 

alasid eristamata (sic!): teadvus on „... psüühika võime peegeldada taju, mõtlemise ja 

tahte vormis psüühikavälist materiaalset ja ideaalset maailma ning ka iseennast.“ (EE 

1996) Sellest piisab, et öelda peamist: tegemist on psüühika võimega midagi 

peegeldada ja selleks millekski on väline materiaalne ja ideaalne maailm. Edasi leidub 

ka viide teadvuse seosele kõrgema närvitalitlusega, teadvuse olles selle funktsioon. 

Lisaks on teadvuse loomus inimese võimena järeldatud tagajärjelt või tulemuselt, s.t. 

peegelduselt. Minu küsimus on seejuures: Millega on siin tegemist? Eelarvamustega, 

mis asju varjavad? Esialgu ja vahest üldse jääb see küsimus vastamata. Kuid ka E. 

Husserl esitab algul mõned tollal levinud arusaamad teadvuse kohta, mis on tal 

järgmised. Rõhutan kohe, et need ei ole tingimata mingid E. Husserli omast 

kirjelduslikult väga kaugele jäävad või üldse ainsad arusaamad – pigem siis need, mis 

fenomenoloogilise käsituse seisukohalt võivad oma näiliku läheduse tõttu osutuda 

segavaiks. Es i t e k s : Teadvus kui empiirilise mina kogu re-eelne fenomenoloogiline 

koosseis, kui psüühiliste elamuste põimumine elamusvoolu ühtsuses. Ja t e i s e k s : 

Teadvus kui seesmine teadlikuks-saamine oma psüühilistest elamustest. Need ei ole E. 

Husserli käsitusest nii kauged kui tänapäeva definitsioonid, mis on teatud mõttes 

ohutud ja millele – muide – paistab ka fenomenoloogiline käsitus oma kauguse tõttu 

täiesti ohutu olevat. Tollal keskendus vähemalt osa psühholoogiast teadvusele kui 

uuritavana millelegi välismaailmast lahus vaadeldavale. Kuid nimelt see lähedus, isegi 

see sõnatarvitus ohustas tollal tulevast fenomenoloogilist käsitust: käibel isegi sõnad 

fenomenoloogiline, elamused, seesmine ... Segavate ekvivokatsioonidega peab 

fenomenoloog edaspidigi võitlema, samuti sääraste väljenditega, nagu teadvusse 

jõudma, teadvusele tulema etc. E. Husserl puhastab muidugi ka F. Brentano 

definitsiooni, sest see sisaldab fenomenoloogiliselt terve rea ilmseid küsitavusi ja 

täiesti segavaid seisukoha-sõnastusi. 

5. Ko lma n d a k s esitab E. Husserl siis oma teadvuse-käsituse: Teadvus kui kokkuvõttev 

tähistus igasuguste „psüühiliste aktide“ ehk „intentsionaalsete elamuste“ jaoks. Selles 

esineb juba sõna intentsionaalne, millelt ka intentsionaalsus. Kuigi see käsitus on 

üldiselt tuttav, peaks siin siiski spetsiaalselt tähelepanu juhtima mõnele momendile, 



mis iseloomustavad E. Husserli intentsionaalsus- resp. teadvuskäsituse elementaarülesehitust. 

Eriti sellepärast, et esitatud 3 definitsiooni vaadeldes võib siin 

silmanähtavalt sõnutsi tekkida eksitavaid „ekvivokatsioone“, mille õiendamisega on 

„Loogilistes uurimustes“ tublisti vaeva nähtud. – Intentsionaalsus on sõnast intentio, 

mis tähendab tõmbumust või tõmmatust millelegi. Lähimalt muudab intentsiooni 

sisulise tähenduse meile arusaadavaks võõrsõna tendents. Intentsionaalsus on siis 

tendeerimus või tendeeritus, tõmbumus või tõmmatus, suundumus või suunatus, 

5 

pinguldumus või pinguldatus, sihitumus või sihitatus, õiendumus või õiendatus 

millelegi, suhtumus millessegi, millegi omamus või evimus – ehk tõmbumine, 

suundumine, pinguldumine millelegi, suhtumine millessegi, millegi omamine või 

evimine ise. Fenomenoloogias on intentsioon ja intentsionaalsus Sich-richten-auf. Siit 

sellelt saksakeelselt väljendilt nood mitmed erinevad vasted, ka õiendumine, mis on 

seotud sõnaga õige (richtig), kuid eelkõige on siin tähtsaim suundumine millelegi. 

Seega on siin tegemist alles 1. momendiga, mis jättis esialgu tähelepanuta 2. momendi, 

selle millelegi, millessegi jms. Kui intentsionaalne elamus „taandada“ – näitlikustamise 

mõttes – tajumisele, kui “intentsionaalse elamuse” näiteks võtta tajumine, siis argitegelikkuses 

loomulikult ei keskenduta siin mitte niivõrd tajumisele kui 

“suundumisele”, kuivõrd ja eeskätt nimelt selle tajumise tajutule, täpsemini selle taju 

tajutule [das Wahrgenommene dieser Wahrnehmung]. 

6. Kuid siit edasi oleks kasulik esitada korraga, ülevaatlikult selle elamuse kõik 

olulisimad momendid E. Husserli järgi, mida on intentsionaalsuse mõistmise 

seisukohalt kokku viis. 

Intentsionaalsust ehk teadvust iseloomustavad siis 1) i n t e n t s i o o n i s e e . 

s u u n d umi n e etc., 2) i n t e n t s i o n a a l n e e s e kui selle suundumise etc. ese – see 

miski, millele toimub suundumine, 3) i n t e n t s i o n a a l n e ma t e e r i a – 

intentsionaalne ese sellena, millena ta on intendeeritud (nt. tool keskkonna-asjana või 

„loodus-asjana“, kolmnurk võrdkülgse või võrdnurksena, 4) intentsionaalne 

kvaliteet – intentsionaalne ese ta intendeeritud-olemises e. intendeerituses (suunatus 

etc.) niimoodi, kuidas, mis laadis ja viisil ta on intendeeritud (lühidalt: intentsionaalse 

elamuse liik, nt. tajumine, tunnetamine, teadmine, mäletamine, kujutlemine, 

armastamine etc.), 5) i n t e n t s i o n a a l n e o l emu s , mis E. Husserli järgi ühendab 

intentsionaalse mateeria ja intentsionaalse kvaliteedi kui iseseisvusetud. – Siin 

avanevad avarad võimalused arutlusiks, vahest ka vahevastuseiks küsimusele 



intentsionaalsuse kasust ja kahjust. Mida ütleb see intentsionaalsuse esitus? – 

Kõigepealt seda, et 1. ja 2. „ülesehitusliku“ momendi puhul on tegemist teadvuse e. 

intentsionaalsuse e. ka esemelisuse viimse võimaliku puhta „ülesehitusega“ – sealt ei 

ole midagi võimalik eemaldada, midagi olemuslikus mõttes asendada või muuta. Ainult 

sõnuti võib seda mitmeti väljendada: intendeerimine ja intendeeritu, intentio ja 

intentum, elamus ja (elamuse) ese, tinglikult ka teadvus ja (teadvuse) ese … Ent 

seejuures peaks alati – ka viivitavalt – ettevaatlikuks jääma! Tegemist on struktuuriga, 

millega ei ole öeldud rohkem kui et on, tegemist on et-on´susega või et´susega, nagu 

olen eelistanud lühemalt – ja silmas pidades E. Husserli vahekorda “olemisega” – 

väljenduda. See on see puhas akt, mis on nii puhas, et ei ole nii puhtalt tegelikult 

võimalik. E. Husserli järgi on see konstitutiivne „alusakt“, mis konstitueerib ainult 

millegi ette-seatuse, see on Vorstellung algses mõttes, mitte mingi kujutlus- või 

ettekujutusakt, mis on võrratult keerukam, lähenedes nt. hallutsinatsioonile. Alles 

sellele aktile „ehituvad“ ja „kinnituvad“ nagu skeletile lihased ja liha ja mis meil kõik 

on … – Kõigepealt eristusid niisiis intentsionaalne elamus (e. psüühiline akt) ja 

elamuse (e. akti) ese, intentsionaalne ese ehk: s u u n a t u s j a s e e , mi l l e l e o n 

s u u n a t u s . Suunatus esemele ei tähenda seda, nagu võiks eseme „teadvusest“ eest 

leida. E. Husserli veendumusel ei kuulu see, millele tõmbutud, intentsionaalne ese ehk 

intentum, sellesse tõmbumisse, kuid üht ei ole teiseta. Intentsionaalne ese ei ole 

intentsionaalsuse ehk teadvuse immanentne ese. Kuid ometi ei ole intentsionaalsust ehk 

teadvust ka intentsionaalse esemeta ehk intentum´ita, teadvust võib ses mõttes täiesti 
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õigustatult nimetada intentsionaalsuse kõrval ka e s eme l i s u s e k s , lihtsalt teise 

sõnaga teisest aspektist. See on raskesti mõistetav, kuid siin on kirjeldatud seda, mis E . 

Husserli meelest on nn. teadvuse vaatlusel evidentne. Kui öeldi, et intentsionaalne ese 

ei ole immanentne, siis võiks ilmselt öelda, et see ese on transtsendentne, nii nagu peab 

võimalikuks öelda ka E. Husserl. Kuid sealsamas on neile, kes vähegi tuttavad E. 

Husserli fenomenoloogiaga, teada, et E. Husserl välistab, “klammerdab” vaidluse 

maailma (transtsendentse) eksistentsi ja mitte-eksistentsi üle, hoidub sellest, pidades 

veendumust ajalis-ruumilise maailma eksistentsis naiivseks või “loomulikuks 

hoiakuks”. Nõnda ei saa ta arusaadavalt tarvitada transtsendentsi-mõistet 

traditsiooniliselt radikaalses mõttes, kuid teeb seda siiski „nii kaugele“ minnes, kui 

seda on evidentselt võimalik teha. Ise nimetaksin seda transtsendentsust – nagu moes – 

„nõrgaks“, kuid oma „nõrkuses“ ainsaks tõesti väga kindlaks transtsendentsiks. – Selle 



seletuseks esiteks paar triviaalset näidet. E. Husserl on tegelikult alustanud oma 

seletust intentsionaalsusest keele pinnalt, mis muide on pälvinud ka “semiootilist” 

tähelepanu. Kõne, lause, sõna väidetud intentsionaalsus ilmneb selles, et nt. sõna ema 

eeldab alati lapse olemasolu, tähendab lapselisust, ent laps ise ei kuulu 

intentsionaalsesse sõna-elamusse ema, jäädes nimelt ja ometi oma „nõrgas 

transtsendentsuses“ alati alles. Arvatav reaalne „ese“ võib ära langeda, ära jääda 

(fortfallen), kuid intentsionaalses mõttes ei muutu midagi, laps jääb alles. Emad jäävad 

alati emadeks – ja mitte ainult figuraalses, metafoorses mõttes. Seda last ei saa emalt 

keegi võtta. – Veel. Kui intentsionaalne ese oleks ainult immanentne, siis poleks 

ilmselt võimalik suhtlemine, kõnelemine, veel enam – vaidlemine omavahel ühtede ja 

samade asjade üle, mida me ometi pidevalt teeme. Mingil viisil ei kuulu see miski 

ainult meile või ainult minule, kuigi see miski, see ese on alati ka meie või minu ese, 

sest muidu poleks meil või minul talle üldse ligipääsu ning me või ma ei saaks sekkuda 

kõnelusse või vaidlusse, ei saaks suhelda … – Fenomenoloogiliselt on fundamentaalne 

nimelt see transtsendents, see minu eseme transtsendents, mis alles niimoodi mõistetult 

võimaldab pädevalt kõnelda teisestki, väidetavalt radikaalsest transtsendentsist, mille 

üheks näiteks on olnud veendumus nn. materiaalsete asjade väidetud transtsendentsis 

ehk see, mida E. Husserl nimetas avaramalt, nagu eespool öeldud, loomulikuks või 

naiivseks hoiakuks “maailma” suhtes. – Ent intentsionaalsus iseendast ei eelda selle 

millegi, nimelt intentsionaalse eseme reaalsust. Kuid just nimelt sellelt kirjeldatud 

„nõrgas“ transtsendentsuses milleltki, mille üle kõneldes või vaieldes see miski tundub 

olevat justkui teadvusist väljas, võib psühholoogiliselt kergesti oletada seda miskit 

radikaalsel viisil väljaspool meid, väljaspool teadvust, – ning vastavalt leida toetust 

teadvus-tegelikkuse ja teadvusvälise maailma väitmiseks, metafüüsilise 

subjekti~objekti – mõtlemise ja sellele vastavalt vastava filosoofia tekkeks ja kaitseks. 

7. Edasi lisandusid 3 momenti, mis võimaldavad intentsionaalsust kui teadvust, kui 

esemelisust kirjeldada juba in actu, teadvuse tegelikkuses. – Vahest peakski vahepeal 

rõhutama, et fenomenoloogiliselt kirjeldatakse seda, mis on ja kuidas on, ega mõelda 

välja ja püüta paigutada seda, mis on, mingi väljamõeldud skeemi sisse. – Kui 

i n t e n t s i o n a a l n e ma t e e r i a on alati kohe midagi enamat kui ainult eseme eton 

´sus, siis võib tal olla ja on kohe rohkesti nimesid – selsamal esemel, selsamal toolil, 

selsamal kolmnurgal. Näiteks üks ja seesama “ese” Napoleon võib olla nii Austerlitzi 

võitja kui ka Waterloo kaotaja. Üks ja seesama Marie Curie võib olla Pierre Curie 

naine, Nobeli füüsika-auhinna võitja 1903. aastal, Nobeli keemia-auhinna võitja 1911. 



aastal, Irene Joliot-Curie ema, Frederic Joliot-Curie ämm, jne. Keegi võib olla ühele 
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tütar, teisele õde, kolmandale ema, neljandale ämm, viiendale vanaema … Jne. Selleski 

ilmneb intentsionaalse transtsendentsuse tähendus, ese ei ole nimelt suletud 

ühetähenduslikult ei minu ega kellegi teise teadvuse immanentsi! Ta on eri viisel 

kättesaadav erineva mateeriaga elamusis. – Edasi ilmneb intentsionaalse eseme nõrk 

„transtsendentsus“ ka ta kättesaadavuses kvalitatiivses mõttes, oma 

i n t e n t s i o n a a l s e k v a l i t e e d i poolest, sellepoolest, kuidas, mis laadis ja viisil on 

intentsionaalne ese ta intendeeritud-olemises e. intendeerituses intendeeritud. Asi on 

lihtsalt selles, et üht ja sedasama eset, nt. mõnda inimest võib keegi juba armastada, 

teine – vihata, kolmas alles tundma õppida, neljandale on üle jäänud ta peale ainult 

loota, jne. jne. Kunstiteos avaras mõttes võib, nagu hästi teame, ilmuda eri elamusis eri 

viisel: nt. nn. esteetilise elamuse esemena esteetilises naudingus, ent ka tunnetamise 

ehk uurimise esemena kunstiteadlasele või vastumeelse õppimise esemena koolipoisile. 

– Intentsionaalne mateeria ja intentsionaalne kvaliteet kokku moodustavad 

intentsionaalse elamuse e. “psüühilise akti” kui esemele suunatuse või eseme omamise 

ehk esemelisuse (ehk nn. teadvuse) i n t e n t s i o n a a l s e o l emu s e (nn. sisu). Eseme 

transtsendentsus fenomenoloogilises mõttes tõendub just nimelt intentsionaalse 

olemuse läbi, mis kõneleb sellest, mida üks elamus resp. akt “tähendab”. Viimaks 

lisan, et laadi ja viisi poolest kvalitatiivselt ühed ja samad eseme ilmumised erinevad 

ka oma k v a n t i t e e d i , tugevuse ja pinge poolest, kuigi E. Husserl ei tõsta seda 

spetsiaalselt esile, nt. meeletust armastusest leiguseni, mis sunnib küsima, armastad sa 

mind veel … Seegi on intentsionaalses elamuses intentsionaalse kvaliteedi kõrval 

eestleitav ja eristatav, võides “viia” isegi ühe kvaliteedi muutumiseni teiseks 

kvaliteediks, nt. uskumise või oletamise esemest – usutust või oletatust – teadmise 

esemeks ehk teatu´ks. 

8. Ilmselt on tekkinud küsimus, millepärast E. Husserl õieti nimetab intentsionaalset 

“psüühilist akti” elamus´eks (Erlebnis). Vahetult õige viitega ei suuda ma seda – 

vähemalt hetkel – tõendada, kuid aimatavalt on selle aluseks evidentne kogemus, et 

erinevalt F. Brentano seisukohast ei ole siiski mitte kõik psüühilised fenomenid või 

nende elemendid intentsionaalsed, s.t. ka transtsendentsed kirjeldatud tähenduses. Ei 

tohi unustada, et intentsionaalsus eeldab esemelist transtsendentsust ka inimese enda 

eseme suhtes, eseme transtsendentsus ei ilmne mitte ainult kõneluses või suhtlemises 

teiste inimestega, vaid ka selles, et ma võin ise ise-endaga “kõnelda” mille üle tahes, 



inimene võib olla ja ka on arvatavasti kõige sagedamini ise ise-enda kõnelus- või 

suhtluspartner. Kõige sagedamini ollakse endaga üksi. Ning nimelt selles endaga üksi 

olemises ja enda suhtes ilmneb parimini see, et on midagi psüühika alasse kuuluvat, 

millesse me ei tarvitse suhtuda ega suhtu – selleks on nn. meelelised aistingud 

(Empfindungen), mida võib olla väga erinevaid liike. Väidetavalt on nad need, mida me 

ei märka, kui midagi tajume, s.t. näeme või kuuleme või haistame etc., kuid mis 

“osalevad” tajutu ülesehituses. Me näeme intentsionaalselt, transtsendentse esemena 

kohe kõigepealt lähenevat punast autot, kuid me ei näe intentsionaalselt, 

transtsendentse esemena punasust, mida me võime samuti teha, ent seda juba 

tagantjärele ja uues “psüühilises aktis” – auto on juba kadunud –, näiteks mäletamisvõi 

meeldetulemisaktis seda punasust ennast intentsionaalselt, transtsendentse esemena 

läbi elades. Tähendab see intentsionaalse eseme transtsendentsus järelikult esemest 

teadlikuks-saamist, selle “märkamist”, mis oli meile algul samuti antud, aistitud, ent 

mitte intentsionaalselt märgatud. Võiks arvata, et sellele asjaolule on üldse rajatud ka 

selle hüpnootiline meenutamine, millest varasemas psüühilises aktis ei olnud teadlikuks 
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saadud. E. Husserl nimetabki niisiis intentsionaalseks elamuseks ainult seda psüühilist 

akti, mida elatakse läbi – ehk elamust. Kellelgi võib öösiti valus olla, keegi kannatab 

valu käes, kuid kui üles ei ärka, võid kuulda alles teiste käest, et oigasid. Valud ei 

olnud niivõrd tugevad, et oleksid muutunud tajutavaks, s.t. läbielatavaks, 

intentsionaalseks elamuseks. 

9. Mida E. Husserl õieti tegi? – Püüdis kirjeldada seda, mismoodi ja kui kaugele on 

tõenduvalt olemas meie maailm. Tegi seda niimoodi, et vaatles ja kirjeldas seda talle 

ainsal evidentselt tõenduval viisil inimese teadvuse maailmana. See „teadvuse maailm“ 

on siinkohal teadlikult tarvitatud 2-mõtteliselt: 1) teadvuse kui teatava terviku, terve 

omaette maailma, teadvuse „maailma“ mõttes ning 2) harilikult ettekujutatud maailma 

taandamise mõttes teadvuse esemeks ehk selle tõmbamise mõttes teadvuse e. 

intentsionaalsuse e. esemelisuse “liistule”. E. Husserli üks „fundamentaalseid avastusi“ 

teiste kõrval on see ühtekuuluvus ehk – nagu ütleb M. Heidegger – intentio ja 

intentum´i k i r j e l d a t u d Zusammengehörigkeit. Intentsionaalsus ei ole 

mitteintentsionaalsete elamuste (nagu esitavad “teadvust” E. Husserli poolt arvustatud 

teadvuskäsitused) ja objektide järgnev, tagantjärele kokkukorraldamine. 

10. Õieti ei ole siin tegemist avastusega millegi ülesleidmise, teadusliku avastuse mõttes, 

vaid ühe tegeliku ühtekuuluvuse rõhutatud avamise mõttes, ilmsikstegemise, isegi 



“paljastamise”, teki-pealtrebimise mõttes, silmade avamise mõttes. – Samuti peaks 

tekkima siin küsimus, et kas sedasama ühtekuuluvust polnud siis varem avanud Franz 

Brentano. – Kui lähemalt käsitleda vastavat täpset esitust ning samuti avaramat 

konteksti, siis selgub kohe, et F. Brentano ei teadnud õigupoolest, millest ta võinuks 

kõnelda: „Iga psüühilist fenomeni iseloomustab see, mida keskaja skolastikud 

nimetasid eseme intentsionaalseks (küll ka mentaalseks) sees-eksistentsiks ning mida 

meie nimetaksime (ehkki mitte täiesti ühetähenduslike väljenditega) suhteks mingi 

sisuga, suunaks objektile (mille all ei ole siin reaalsust mõeldud) või immanentseks 

esemelisuseks. Iga [psüühiline fenomen] sisaldab endas midagi objektina, ehkki mitte 

igaüks samal viisil.“ Kõigepealt huvitab F. Brentanot siin see, millepoolest erinevad 

psüühilised fenomenid füüsilistest, s.t. et ta lähtub tahes-tahtmatult teadvuse „vanast“, 

psühholoogilisest käsitusest, teadvusest, milles kui eeldatud, ette-antud teadvuses on 

miski sees, teadvusest, mis teadvusena on mingis suhtes mingi sisuga, – teadvusest, mis 

on suunatud mingile objektile [„(mille all ei ole siin reaalsust mõeldud)“]. Igatahes on 

ta mõistnud teadvust siin millegi ette-antuna, ette- ja ees-olevana, mille sees on lisaks 

immanentselt mingi objekt. Ta nägi intentsionaalsuses intentio´t, noesis´t ning nende 

eri viise, kuid ta ei näinud intentum´it, noema´t algses, eelkirjeldatud ühtekuuluvuses 

intentio, noesis´ega. Kogu sõnatarvitus ja kontekst viitavad sellele. F. Brentano ajas, 

nagu öeldud, teist asja, psühholoogia asja, kuid seda tehes andis E. Husserlile võimsa 

tõuke intentsionaalsusele rajatud fenomenoloogilise mõtlemise tekkeks. Siin pole 

jälgegi sellest erineva vältimatust ühtekuuluvusest, nt. sellest intendeeritud-olemise 

kuidas´use ehk kvaliteedi olemuslikust eksplitseerimisest: psühholoogina eristab ta 

lihtsalt kolmed „psüühilised fenomenid“ (ettekujutused / kujutlused [Vorstellungen], 

otsustused [Urteile] ja tunde- või meeleliigutused [Gemütsbewegungen („Phänomene 

der Liebe und des Hasses“)]. Seega ta ei erista intentsionaalsust kui säärast puhta 

“ülesehituslikult” algse tervikuna. Samuti ei lange intentsionaalsuse “ala” õpetajal ja 

õpilasel ühte ei üldse ega eriti ka “teadvuse” puhul. Ka säilitab F. Brentano psüühilise 

immanentselt tajutavana, immanentselt teadvustuvana üpris descartes´likus mõttes, 

mida E. Husserl hiljem spetsiaalselt arvustab „Kartesiaanlikes meditatsioonides“. – 
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Muide, väga ebakindel ja küsitav on ka see, mida ta õieti pidas intentsionaalseks 

objektiks. 

11. Ent muidugi ei ole asi ka selles, et intentsionaalsuse probleem leiaks lahenduse F. 

Brentano kritiseerimise läbi. Sugugi mitte. – Käesoleva arutluse mõte ja eesmärk 



pidanuks seisnema selles, et püüda tabada E. Husserli teadvus-käsituse ehk 

“intentsionaalsuse” erinevus ja uudsus võrreldes seda mõnede teiste käsitustega, 

säärastega nagu F. Brentano oma, E. Husserli poolt kritiseeritud käsitused või ka 

tänapäeva omad või isegi M. Heideggeri oma, milleni ka siin ei jõuta. Mõte ja eesmärk 

oli püüda selgitada erinevaid panuseid asjakäsitusse, kiites igaüht selle eest, mida ja 

kui suurt nad teinud või milleks suurekski nad võimalusi viibanud või koguni teid 

rajanud. Küsimus oli seatud näitena pealisülesande piires seletamaks seda, kas 

filosoofias on kõik uuena esitatu tõesti uus, ja kui, siis mil määral, või on tegemist ühe 

ja sellesama vana eesli seljaluu sõtkumisega, nagu on ütelnud Tõnu Luik. Ning see 

pidanuks, nagu tahetud, selguma nietzscheliku küsimise lihtsamas võtmes 

intentsionaalsuse kui vähemalt näilikult uue teadvuskäsituse kasu ja kahju üle järele 

mõeldes. Mida siiani pole tehtud. 

12. Selle tõenduseks võiks allpool üpris kontuurselt – ehkki võhiku poolt – visandada paar 

filosoofilist probleemi, millega on vahest kõige rohkem tegelnud praktilise filosoofia 

alal spetsialiseerunud, kuid mis intentsionaalsuse seisukohalt võivad heita teist valgust 

tuttavaile asjule. Tegemist on mõnede näitealade ehk – kui tohib – isegi näitelavadega: 

a) r u umi l i s u s teadvuse ja/või intentsionaalsuse seisukohalt. – Sigmund Freudi 

õpetus teadvusest hakkab üha tugevamini tunduma kortermajana, mille kõrgeimal 

korrusel asuvad tsensorid (Über-Ich, superego), keskmisel „korralikud kodanikud“ 

(Ich, ego) ning mille all- või keldrikorruse, alla- või mahasurutuse tõttu ka 

alateadvuseks tõlgitud ja sellena mõistetud mitteteadvustatu (das Unbewußte, Es, 

Id) „salaruumidesse“ on peidetud kõik need, kes vaevlevad oma häbiväärsete, 

vaevu allasurutud ihade ja himude, ajede ja tungide käes. Need viimased pääsevad 

kõrgemale, s.t. korralike kodanike hulka alles siis, kui allasurutu sublimeerub muu 

tegevuse, nt. kunsti või filosofeerimise kaudu, või vabanevad nad teatava 

protseduuri, nn. psühhoanalüütilise seansiseriaali tulemusel oma vaevustest. – Kui 

S. Freudi järgi paistab „teadvus“ olevat vertikaalehitis, siis nn. peegeldusteooria 

järgi on „teadvus“ horisontaalehitis, demokraatlikult sobiv põhimõtteliselt kõigile 

kodanikele: põhiruum on teadvus ise, millest on liikuva eesriidega eraldatud esik, 

milles asuvad välismaailma pildid, mille vastuvõtu ja „suurde tuppa“ ehk 

teadvusse laskmise üle peab teadvus aru, kaaludes nende sobivust selle järgi, kas ja 

kuidas nad vastavad välismaailmale – ehk nn. tõe kriteeriumi järgi. Maailm ise on 

„kolmas“ ruum, mida vahendavad meile „maailmapildid“. Seda Bildertheorie´d, 

mida lõpuni kaitstes langes või taganes nn. leninlik peegeldusteooria, arvustab 



spetsiaalselt ka E. Husserl „Loogilistes uurimustes“. – Muide – isegi mõned 

väljendid reedavad meile tahtmatult meie arusaamu teadvuse ruumilisusest. Nt. 

kellelgi läks pilt eest ära, mis viitab teadvusele kui pildikastile – kast on nagu 

alles, ainult pilti ei ole. Või keegi kaotas teadvuse, millest võib kuulduda, et 

kellelgi lendas „ülemine korrus“, kuigi alumised fungeerivad ehk funktsivad edasi, 

olles täiesti elu- või elamiskõlblikud. 

b) i n ime n e i s e teadvuse ja/või intentsionaalsuse seisukohalt. – See võimalus 

aruteluks tuli mulle pähe siis, kui vaatasin järjekordset osa Suurbritannia 

teleseriaalist „Uued trikid“ (2006), milles uuriti üht koerte tapmisega seotud 

10 

kuritegu. Tõlkija oli sel puhul eesti keeli kasutanud rööbiti, ilmselt vahelduse 

mõttes nii sõna tapma kui ka mõrvama. Uuriti koerte surmade põhjust. Et eesti 

keeli tundus looma puhul ülearune või kuidagi ootamatult võõras tarvitada sõna 

mõrvama, siis püüdsin mõtelda järele, millepärast. Sõnatarvitus häiris mind, nagu 

aru sain, lihtsalt sellepärast – nagu võiks meid veenda ka E. Husserli teadvus- resp. 

intentsionaalsuskäsitus –, et minu meelest ei saa looma mõrvata. Vähemalt eesti 

keeles erineb sõna mõrvama sõnast tapma tugevasti sellepoolest, et käib ainult 

inimese kohta. Mõrvata tähendab tappa seda, kes elab enda tapmist läbi või on 

selleks läbielamiseks võimeline. Intentsionaalsus seletab meile midagi, mida me 

„tegelikult“ niikuinii teame ja millega oleme alati “arvestanud”. Tapamajades 

loomi tappes ollakse ainult looma-tapjad, sest tapetav loom sõna täpses mõttes „ei 

märka“ valu, ei võta ega saagi valu teatavaks või teadmiseks võtta, ta isegi ei tunne 

valu, sest tal ainult on valus, tal on valu-aistingud, kuid tal ei ole valu, ei ole valuelamust, 

ta ei ela valu läbi. Siin on suur, otsustav erinevus. Täpsemalt meelde 

tuletades tähendab intentsionaalsus teisiti öeldult ka millegi esemelist omamist, 

evimist, mida loomal ei ole. Selles täpses mõttes loomi tõesti ei mõrvata ega saagi 

mõrvata, neid tapetakse ja neid saabki ainult tappa, kui me ei hakka tarvitama sõna 

mõrvama metafoorselt, ülekandeliselt. Lihunikke ei peeta mõrvareiks. Kui loom 

märkaks valu, võtaks seda teatavaks nii, nagu see sünnib nt. tajus, siis peaks ta 

seda valu silmas pidades märkama ka midagi muud, võtaks midagi ette, mäletaks 

midagi vältimaks tapmist jms. Ent loom ei tee seda, sest tal puudub ilmselt üldse 

intentsionaalsus. Järeldus on see, et alles intentsionaalsuse tekkest alates muutub 

mis tahes tapmine mõrvamiseks, s.t. ühe intentsionaalsuse vägivaldseks 

hävitamiseks. Kui mõne sõjamehe kohta öeldakse, et lihunik, siis tähendab öeldu 



seda, et ta tapab inimesi nagu … loomi, eristamata või tahtmata loomast eristada 

inimest kui valu läbi-elavat või selleks võimelist. – Selleltsamalt pinnalt võib 

uuesti, filosoofiliselt järele mõtelda, kas ja kui kaugele või millise piirini võidaks 

sekkuda inimese ilmaletulekusse, inimese s ü n d i . Või mida see tähendab? See on 

arusaadavalt nn. interdistsiplinaarne problem, millega tegelevad arstiteadus, 

psühholoogia, õigusteadus, teoloogia, eetika … Eetika on kahtlemata filosoofiline 

distsipliin, filosoofia osa, kuid hetkel on küsimus, millele võiks vastata, see, kas 

inimese käsitamine intentsionaalse olendina lisab uusi võimalusi sekkumaks 

sellesse arutellu, milles eetika filosoofia esindajana on niikuinii juba sees. See on 

seotud abordi-küsimusega, nn. tõuküsimusega ja nendesse küsimustesse sekkumise 

küsimusega (eugeenika). Lihtsamalt seatuna on küsimus selles, kas üldse ja kui, 

siis millisest piirist peale on loode intentsionaalne. Millal ilmub intentsionaalsus 

ning kas on seda abordipooldajal või -vastasel või kel tahes “väljastpoolt” loodet 

üldse võimalik kindlaks teha? Teisiti küsides – millal võib arstist saada tapja ja 

edasi mõrvargi? Millal inimene muutub sel puhul tapjast mõrvariks. Sest kui loode 

on intentsionaalne, s.t. esemeliselt läbi-elav kõike, mis ta´s sünnib, siis on ilmselt 

tegemist mõrvaga, mida ükski ühiskond ei tohiks sallida. Ent kui loote puhul on 

tegemist üksnes aistingutega E. Husserli tähenduses, mida ei elata läbi, siis võivad 

arstid teatud juhtudel, mille järele valvab ühiskond, võtta südametunnistuse-piinata 

aborte ette. Tegemist ei ole mõrvamise ega isegi mitte tapmisega kui mis tahes 

bioloogilise liigi eksemplarile omase iseseisva ja sõltumatu olemasolu 

hävitamisega. – Muidugi peaks ühiskond seda lubama ainult seadusega lubatud ja 

põhjendatud juhtudel, sest põhimõtteliselt on inimloote hävitamise puhul tegu 
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inimeseks-saamise võimaluse ehk inimese in potentio hävitamisega, mis ei ole 

kindlasti moraalne. – Samasugused probleemid ilmuvad ka inimelu teises otsas, 

nimelt seoses s u rma g a . Need on surmanuhtluse ja eutanaasia probleemid. 

Intentsionaalsuse seisukohalt ei ole surm surmanuhtluse või “halastussurma” läbi 

midagi mõrvarlikku, kui see ei sünni intentsionaalsuse seisundis, milles surrakse 

vastu tahtmist ja oma suremist esemeliselt läbi elades, s.t. seda oma suremist kõigi 

meeltega tajudes, seda märgates ja jälgides, seda teades, selle üle ja ette mõteldes, 

kannatades. Sellepärast püütakse surmanuhtlust täide viia, inimest hukata nii, et 

inimene seda hetke ette ei teaks või kannataks selle all kõige vähem. Kuigi seda ei 

tehta mitte alati ja mitte kõikjal. Ent siin ilmub uus problem, sest kohtulikku 



surmanuhtlust loetakse karistuseks, kuriteo korda saatnud inimese karistamiseks. 

Kuid kirjeldatud juhul see ei olegi enam karistus, sest inimene ei sure 

intentsionaalselt, ta ei ela seda läbi karistusena. Karistamine rajaneb 

intentsionaalsusel. Surmanuhtlust kohaldades käsitletakse inimest tegelikult 

loomana, sest surmaga karistus „kaob“, „hääbub“. Looma tappes looma ei 

karistata! Sellepärast on õigem öelda, et surmanuhtlus toimib surmamõistetu 

suhtes karistusena niikaua, kui teda pole surmatud. Intentsionaalsele inimesele on 

surmanuhtlus tõeliseks karistuseks selle karistuse vältimatuse teadmise ja 

etteteadmisena, s.t. läbielamisena. Surmanuhtlus on ise-endast põhimõtteliselt 

rajatud intentsionaalsusele – surmata ei tohi inimest, kes on füüsiliselt või 

psüühiliselt haige. Hukkamise ajal peab ta üleni terve olema, oma karistuse 

täielikult vastu võtma ja kätte saama. Selles on karistuse mõte. See tähendab, et 

hukkamiseks tuleb surmamõistetu terveks ravida. Mõned riigid harrastavad 

kurjategija säärast tõelist karistamist elektritooli või mürgisüsti ootamise ja 

hukkamise enese ajalise venitamisega. Lisaks võib surmanuhtlus apelleerimise 

võimalusi kasutades osutuda eriti rängaks karistamiseks, sest elada aastaid, isegi 

aastakümneid surma ootel ja ootuses – see on tõeline karistus. Siit ilmneb ka 

selgesti, et inimest ja ainult inimest saab „inimlikult“ karistada karistuse 

läbielamise ehk piinamise teel. Ainult inimest saab piinata. – Intentsionaalsus ei 

ole mitte ainult inimese eelisjärk või õnn, teistpidi on see „õnnetus“, mida pidevalt 

tunneme kõige avaramas mõttes läbi elades valu, milletõttu meid ongi võimalik 

piinata. Sellest võib meid päästa üksnes intentsionaalsuse ehk esemelisuse kaotus 

– ehk teadvusetus. – Kuid võimalik, et intentsionaalsuse mõistmine kergendab 

siiski ka harilikku suremist suremise mõistmise mõttes, sest surm ei ole siis mitte 

midagi muud kui see, et ... esemed kaovad. Ent eks kõnele me lisaks ka surnust kui 

kadunust? Kui kaovad esemed, kaob ka inimene. Ses mõttes ei jää inimesest 

midagi maha. See suremine oleks inimese eelisjärk ja õnn, sest loomad näiteks ei 

sure kunagi. Ma ei taha sellega öelda, et nad elavad igavesti või ei oska surra, vaid 

seda, et nad ei saa surra. Surra võib ja saab ainult inimene, s.t. ainult 

intentsionaalne „olend“. Loomad lõppevad (lõpvad), kärvavad või kõngevad, 

inimesed surevad või ka koolevad. – Rõhutan, et niisiis ei tohiks segi ajada 

suremise filosoofilist käsitust suremise psühholoogilise käsitusega, mida enamasti 

tehakse. Nii et isegi surma juures võib maad võtta psühhologism, filosoofilise 

(loogilise) psühhologiseerimine, millega väitlusse astudes E. Husserl jõudiski 



teadvuse kui intentsionaalsuseni. Ning ei tohi ka unustada, et üheks filosoofia 

„definitsiooniks“ on filosoofia ajaloo algusest peale (Sokrates-Platon) peetud 

suremise õppimist. 
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13. Tulen lõpetuseks tagasi oma algsete küsimuste juurde. Kõigepealt küsiti 

pealisülesandena umbes nii selle järele, et kas E. Husserl tõi oma intentsionaalsusekäsitusega 

kui keskse „fundamentaalse avastusega“ midagi uut filosoofiasse või mitte. 

Vastaksin hetkel ligikaudu nii: Probleemi mõttes kindlasti mitte, sest (inimese) 

teadvuse probleem seotuna inimese loomuse probleemiga on olnud algusest peale 

filosoofia probleem. E. Husserl tunnistab seda isegi. Kuid vastas teadvuse-küsimusele 

uuesti, seejuures niimoodi, et see ei ole tagantjärele osutunud ülearuseks või lihtsalt 

tahes-tahtmatuks eksituseks, sest e s i t e k s ei ole ta midagi välja mõtelnud, vaid on 

isegi mõistesõnutsi – intentio – läinud edasi filosoofias juba olnult, ja t e i s e k s on see 

olnult edasiminek osutunud niivõrd mõjukaks, et on leidnud ülevõtmist ja edasimõtlemist 

mitte ainult filosoofias, vaid ka nn. filosoofilistes ja vaimuteadustes, ent 

veel kaugemalgi – psühholoogias, õigusteaduses, arstiteaduses, matemaatikas). Seda 

uudsust ei saa enam olematuks teha. Seejuures tähendab see filosoofilises plaanis siiski 

ainult ringlemist filosoofia sees ja piires. Tegu on sellesama filosoofilise küsimisega, 

ehkki „fundamentaalse avastusega“ (M. Heidegger) sellessamas filosoofilises ringis. 

Kuid selle sees on see uus tase, uus kõrgus – seda sammu „ülespoole“ polnud mitte 

kunagi varem veel astutud. Ent filosoofiast välja polnud sellega ometi astutud, sest 

isegi  see  intentsionaalsuse  struktuurne  ülesehitus  tähendab  liikumist 

subjekti~objektimõtlemise 

piires ehk – nagu iga filosoofia – „transtsendentaalset idealismi“, mis on 

arendatud niikaugele, nii vägevaks kui üks transtsendentaalne idealism üldse võib olla 

– subjekt hõlmab objekti, kuid ei suuda teda endas „lahustada“, kaotada, see jääb 

esemena alles. See on veel filosoofia, see on veel metafüüsika, sest selles on loogiliselt 

vältimatu, et mis tahes asi taandatakse, „redutseeritakse“ millelegi – definitsioonid 

jäävad alles. Edmund Husserl taandab samuti inimese – ja samuti mitmemõtteliselt: 

selles mõttes, et taandab ta teadvusele ehk intentsionaalsusele, ning selles mõttes, et ta 

kaotab sellega inimese inimesena, kellena ta on ja kellena teda „sellepärast“ ei saagi 

defineerida. Inimene on inimene, kõlaks „definitsioon“. – Samas on see E. Husserli 

poolt mõteldu olnud filosoofias üks suurimaid „ringlemisi“, mis muide saksa keeli – 

ringen – tähendab ka ringis võitlemist ehk maadlemist, nagu maadeldi kunagi omas 



ringis oma jumalaga ka „Tões ja õiguses“. See oli see tulemuseta filosoofia, mille 

loomusest aru ei saadud. Suurimaid ringlemisi tähendab siin seda, et E. Husserl oli 

jõudnud oma ringis, oma müürest piiratud ringis nii kõrgele, et mõtleja „tuules 

tõustes“ on jõutud neist müürest isegi üle vaadata, filosoofiast välja vaadata, mis on 

hinnatavaim. – Pärast üteldut on raske otsida tõendusi intentsionaalsuse kasu või kahju 

kohta. Need kasud ja kahjud võiksid olla silmanähtavad, kui meie ajastu suudaks 

püsida vähemalt selle mõtlemise tasemel, mille saavutas Edmund Husserl, ehkki isegi 

ainult taseme säilitamine tähendaks vältimatult langemist ja langust. Küsimus 

intentsionaalsuse kasust ja kahjust on õigupoolest küsimus filosoofia kasust ja kahjust, 

millest olen kõnelnud teisal filosoofia võimuse ja võimutuse kontekstis. 
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Negatiivsuse ontoloogilisest eelisest ülevuskogemuse näitel 
 

Leo Luks 
 

Ettekandes  vaatlen  negatiivsuse  kogemise  tähenduslikkust  ülevuskogemuse  näitel.  Üritan 

väita: 

1. Negatiivsuse kogemisel on inimkogemuses keskne roll, vaatamata positivistlikele 

pingutustele  seda  taandada.  Toon  näiteid  negatiivsuse  kogemise  võimalustest.  Sellised 

mõisted nagu ontoloogiline diferents ja eimiski saavad kogemusliku ligipääsu ega pea jääma 

pelgalt spekulatiivseks.  

2. Vaidlused negatiivsuse  üle  jäävad  kitsaks,  kuna  sageli  keskendutakse  eimiski 

ontoloogilisele  figuurile.  Eimiski  kui  nimisõna  on  eksitav  ja  vastuoluline,  tutvustan 

negatiivsust sobivamalt kirjeldavat ebamäärasemat mõistestikku ei, eilisuse ja eimise mõistete 

abil. Demonstreerin,  et  nii  avaralt mõistetud negatiivsus pole vastupidiselt masingiaanlikule 

ontoloogiakriitikale võõras ka boreaalsele keeleruumile. 

3. Heideggerilt pärineb tees olemine:eimiski seesama. Väidan Gianni Vattimo poolt teostatud 

Heideggeri mõtlemise ontoloogilistele edasiarendustele (nt Vattimo 2003) tuginedes, et ainus 

võimalik  ontoloogiline  kogemus  on  negatiivsuse  kogemus,  teisisõnu:  olemine  saab  end 

kogemuses anda vaid ei-na.  

4.  Heideggeri  kuulsaks  näiteks  eimiski  vahetust  kogemisest  on  ängistus  (Heidegger 1978). 

Ettekandes vaatlen ülevuskogemust ontoloogilise negatiivsuse kogemusena. Lähtekohaks on 

Kanti ülevuskäsitus, mis teeb läbi Lyotardi, Gasché ja Žižeki arendused.  

5.  Tematiseerin  lühidalt  Žižeki  kriitika  Heideggeri  subjektikriitikale  (Žižek  2000).  Antud 

kriitika valguses ilmneb tugev kokkupuutepunkt fenomenoloogia ja lacanliku psühhoanalüüsi 

vahel. Nii Heideggeri Dasein kui Lacani subjekt on konstitueeritud negatiivsuse kaudu.  

6. Mitmed kommentaatorid rõhutavad, et Heideggeri Kanti-käsitus ei hõlma ülevuse analüüsi. 

Toon  esile  ülevuse  temaatika  puudumisest  tulenevad  “puudujäägid”  Heideggeri 

kunstifilosoofias.  Teesist  3  lähtudes  võib  öelda,  et  just  ülev  kunst  (sh  destruktiivne  kunst), 

mitte maailma asutav poiesis on ontoloogilisust esmaselt avav. Avang  kunsti  sääraseks 

mõistmiseks  sisaldub  juba  Heideggeri  mõtlemises  (maapind,  Erde kui maailmale vastu 

mängiv jääk). 



7.  Kokkuvõttes  toon  lühidalt  esile  järeldused,  mis  tulenevad  negatiivsuse  kogemuse 

ontoloogilise  eelise  tunnistamisest.  Kui  Kantil  viitab  ülevuskogemus Asjale Iseeneses ja 

moraaliseadusele  ning Heideggeril  avaneb  ängistuses  eimiski  kaudu olemine,  siis  positiivse 

jäägi kõrvaldamisel kogemusest jääb järgi nihilismi lohutu maailm, kus midagi pole oodata ja 

kõik on lubatud.  

A) Siit võrsub avang võimalikuks eetiliseks vaidluseks: kas negatiivsuse kogemuse eelist (vt. 

nt Sade’i, Artaud’ ja Bataille’i loomingut) on võimalik vaibutada mõne positiivse hoiaku või 

Sündmuse kogemise kaudu (nt Vattimo, Levinas, Badiou)?  

B)  Negatiivsuse  põhikogemusest  lähtuv ontoloogia ei saa olla teoreetiliselt viljakas. Nagu 

olen  väitnud  varem  (vt  Luks  2010),  peab  nõnda  mõistetud  filosoofia  võtma  omaks 

ühtesulamise  kirjandusega,  fenomenoloogiline  ontoloogia  muutub  ise  ülevaks  luuleks  (vt 

Anderson  1996).  See  mõtlemine  (mida olen teisal nimetanud nihilismi  mõtlemiseks, Luks 

2008)  püsib  oma  programmilises  kasutuses  desorienteeriva  etteheitena  praktilisest 

mõtlemisest läbi imbunud kulutuurile.  
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       E lu fenomen dialoogis  
            Joonas Hellerma 

 
Teema keskmes on inimese subjektiivsust konstitueerivate mehhanismide staatus ja roll 

dialoogilises situatsioonis. Teesi selgitamiseks annan mõned seletused konteksti kohta.  

Mäletatavasti esitab Immanuel Kant “Puhta mõistuse kriitikas” idealismi kummutades 

tõenduse selle kohta, et teadvus minu enda eksistentsist on ühtlasi vahetu teadvus asjadest 

minust väljaspool (B276). Seega teadvus minust endast kui millestki vahetust, nagu 

demonstreerib Descartes, ei ole adekvaatne. Minu empiiriline teadvus on vahendatud ehk 

tingitud minust sõltumatute eksisteerivate realiteetide kaudu, mis ei ole taandatavad üksnes 

minu ettekujutusteks.  

Ehkki Kanti filosoofia on seotud teiste eesmärkidega, sisaldub siin oluline juhtmõte 

mõistmaks seda, kuidas kaasaegne mõtlemine tavatseb subjektiivsust ja subjekti mõtestada – 

vahendatuna või konstitueerituna temast otseselt sõltumatute figuuride kaudu. 

Fenomenoloogilise filosoofia raames seondub subjektiivsuse mõtestamine kogemuse, selles 

sisalduva tähenduse ja mõistmise problemaatikaga. Teadlikolu, mis on Husserli 

fenomenoloogiast lähtuvas intentsionaalsuse teoorias teadvuse suunatus objektidele, seab 

keskseks tähenduse päritolu meie teadlikolus. Uuritakse, kuidas ja mil viisil me mingeid 

nähtuseid kogeme, milline on intentsionaalse objekti konstitutsioon ja sisemine loomus. 

Kogemuses on keskne tähendus, mis ei ole redutseeritav empiirilistele asjade seisule. Esmane 

on siin subjektiivsuse enese spontaanne protsess, milles igasugune tähendusloome üldse 

võimaldatakse. Subjektiivsus on alati juba asetatud tähendusse, mille loomet ta ei valitse. 

Oluline ei ole see, kas kogemust tingivad transtsendentaalsed printsiibid on päritolult 

täielikult ideaalsed ehk aprioorsed (nagu eeldab Husserl) või on määratletud lisaks 

ajaloolistest, empiirilistest või kultuurilistest tingimustest, tähtis on kogemuse tingimatu 

tähenduslikkus ise – ei ole kogemust ilma tähenduseta.  Filosoofilises mõttes on tingimatu 

tähenduslikkuse kontekst huvitav, kuna sellest juhituna sünnib ka elu eksistentsiaalne 

interpretatsioon – sh meie identiteedi ja moraaliloome. Ka varane Heidegger tõlgendab 

intentsionaalsust  kui juhatavat, näitavat, mida elu iseendale annab ja iseendas läbi teeb.  

Mind huvitab, millise tähtsusega on tähendusloome protsessid dialoogis. Dialoog mitte kui 

kommunikatiivne, saatja ja adressaadi teoreetiline suhe, vaid kontakt ja ühendus teisega, 



millel tingimata ei pea olema semiootilist kvaliteeti. Dialoog on ühendus, kus avaneb meie 

igapäevase kogemuse pealiskaudsus. Niisuguse ühenduse toime ei seisne kahe teadvuse – 

kahe subjekti – tähendusloome dialektilisel samaaegsusel. See on pigem teise vahetu 

mõistmise sfäär, mis puudutab ja inspireerib meie elu eksistentsiaalset interpretatsiooni, 

vabastades selle egotsentrilise tähendusloome tingimatust väljast. Dialoogis avaneb elu 

fenomen, milles me kohtume iseenda vabadusega. 

 

Teeside teoreetilise ja filosoofiline taust on seotud kaasja hermeneutika, fenomenoloogia, 

interpretatsiooni ja mõistmise filosoofiliste käsituste ja rakendustega elu- ja 

dialoogifilosoofias. 

 

Kõneldes kõnelematust 
Martin H eideggeri formaalsest indikatsioonist ja  Søren  Kierkegaardi  kaudsest 

teadaandmisest kui filosoofia meetoditest 

    Karin Kustassoo 

Karl Jaspersi teosele Psychologie der Weltanschauungen keskenduvas arvustuses lausub 

Martin Heidegger: „Kierkegaardiga  seoses  peaks  ometi  sellele  osutatama,  et  säherdust 

kõrgendatud  range  meetodi  teadlikkust  kui  temal  on  harva    filosoofias  või  teoloogias 

saavutatud  (küsimus,  kus  ta  selle  saavutab,  ei  ole  siin  oluline).  Kaotatakse  käest  just 

otsustavaim Kierkegaardi juures, kui seda meetodi teadlikkust  ei  märgata  või  kui  seda 

võetakse teisejärgulisena.“ (Wegmarken, 41) 

Samas arvustuses lausub Heidegger meetodist kõneledes, et meetod tähendab siin „meetodit, 

mis kuulub meie konkreetsete ja fundamentaalsete faktiliselt muretseval moel eneseomamise 

kogemuslike  viiside  ajalooliselt  aktualiseeritud  tõlgendavasse  eksplikatsiooni“  (Op.cit., 36). 

Nõnda määratletud meetodi seob ta Isest lähtuvasse ja Ise vaatlevasse ringlusesse: „Faktiline, 

ajalooliselt  aktualiseeritud  elu  on  toimiv  just  selles  „kuidas“  me  faktiliselt  läheneme 

probleemile  „kuidas“  ise,  oma mures  iseenese  pärast,  omastab  ennast  – see on miski, mis 

kuulub algselt faktilise „mina olen“ tähendusse“ (Op.cit., 35).  

Oma ettekandega jätkan eelneval Eesti filosoofia aastakonverentsil ülesvõetud teemat, küsides 

filosoofia  tähenduse  järele Martin Heideggeri  esimese  Freiburgi  perioodi  aegses  käsitluses. 

Seekord  tuleb  vaatluse  alla  filosoofia  meetodi  ühe  aspekti,  teadaandmise  roll  fenomeni 

eksplitseerimisel. Ettekandes keskendun Martin Heideggeri formaalse indikatsiooni (formale 

Anzeige)  ja  Søren  Kierkegaardi  kaudse  teadaandmise  (indirekte Meddelelse)  käsitlusele, 

pöörates  erilist  tähelepanu  teadaandmise  ja  isesuse  kui  keskse  uuritava  fenomeni  suhtele. 



Mida kujutab endast formaalne indikatsioon? Missugused on kaudse teadaandmise tagamaad? 

Kuidas on antud käsitlused teadaandmisest seotud isesuse problemaatikaga ning kuivõrd me 

võime  siduda  Martin  Heideggeri  formaalse indikatsiooni Søren  Kierkegaardi  kaudse 

teadaandmisega? 

Kuidas me teisi mõistame? Vaimulugemine ja vahetu taju 
       Vivian Bohl 

Ettekandes võrdlen kaht filosoofilist alternatiivi teiste inimeste mõistmise seletamisel: 

vaimulugemist (mindreading) ja vahetut taju. Kuigi mõlemad mõisted tunduvad esmapilgul 

viitavat millelegi telepaatia-laadsele, ei käi need siiski paranormaalsete kogemuste kohta, vaid 

püüavad selgitada kõige igapäevasemat nähtust – teistest arusaamist. Kuidas ma tean, et ka 

teistel inimestel on subjektiivsed kogemused, nt mõtted ja tunded, nagu minul? Kuidas ma 

saan aru, kas teine inimene on kurb või rõõmus, elevil või tüdinud? Kas ma vahetult tajun 

teiste emotsioone ja kavatsusi või saan ma nende olemasolu üksnes järeldada? Kuidas on 

iseendast arusaamine ja teiste mõistmine omavahel seotud? Neid ja paljusid seotud küsimusi 

on vaimufilosoofid koostöös kognitiivteadlastega viimasel kolmekümnel aastal üha suurema 

innuga uurinud, luues uusi teooriaid, mis laias laastus paigutuvad kahe vaimuteooria (Theory 

of mind) – teooria teooria ja simulatsiooniteooria – raamistikku. Samas on teiste mõistmise 

küsimus leidnud põhjalikku käsitlemist ka fenomenoloogias. Vaimulugemine ja vahetu taju 

on kaks märksõna, mille abil selgitan kaht fundamentaalselt erinevat lähenemist teiste 

mõistmise küsimusele: vaimuteoreetilist ja fenomenoloogilist. 

Vaimulugemiseks nimetatakse võimet omistada vaimuseisundeid ning nende kaudu ennustada 

ja seletada käitumist. Viimastel kümnenditel kognitiivteadustes ja vaimufilosoofias levinud 

teooriate kohaselt peetakse vaimulugemise aluseks kas rahvapsühholoogilise teooria 

valdamist (teooria teooria: Alison Gopnik, Andrew Meltzoff, Alan M. Leslie, Uta Frith jt), 

võimet teiste vaimuseisundeid oma psüühiliste mehhanismide abil simuleerida 

(simulatsiooniteooria: Robert Gordon, Jane Heal, Alvin Goldman, Paul Harris jt) või nende 

kahe kombinatsiooni (hübriidteooriad: nt Shaun Nichols & Stephen Stich). Vaimulugemine 

seisneb niisiis mingis tajule lisanduvas tunnetuslikus protsessis, järeldamises või 

simuleerimises, mis leiab aset kas personaalsel tasandil (teadlik teiste vaimuseisundite 

järeldamine/simuleerimine) või subpersonaalsel tasandil („järeldamine“/simuleerimine toimub 

infotöötluse või ajuprotsesside tasandil ja on teadvustamatu). Vaimulugemise puhul 

eeldatakse, et teiste inimeste vaimu ei ole võimalik vahetult tajuda ning just seetõttu on teiste 

mõistmiseks tarvis kasutada järeldamist või simuleerimist. 

Alternatiiv vaimulugemisele on arusaam, mille kohaselt me mõistame teisi inimesi vahetu taju 



kaudu. Selline arusaam on omane mitmetele klassikalistele fenomenoloogidele (Scheler, 

Merleau-Ponty), kuid seda on kaitsnud ka nt Wittgenstein ning praegu on selle üheks 

tugevamaks kaitsjaks Shaun Gallagher. Otsese taju teesi kohaselt me igapäevaelus tavaliselt ei 

järelda ega simuleeri teiste vaimuseisundeid, vaid toetume vahetule tajule, mille kaudu me 

adume teisi inimesi kui psühhofüüsilisi tervikuid, mitte kui pelki füüsiseid, mille külge tuleks 

järeldamise või simulatsiooni abil liita vaimuseisundid. Nn vaim või psüühika ei ole kehast 

lahus, vaid avaldub ihulistes väljendustes. Siiski ei tähenda otsese taju tees nõustumist 

biheiviorismiga, kus psüühilised nähtused samastatakse käitumuslike ilmingutega: väljendus 

on vaimuseisundi oluline osa, kuid kõik vaimuseisundid ei ole alati ega ühesuguse tugevusega 

väljendatud. Otsese taju teesi kohaselt on termin „vaimulugemine“ eksitav ning rääkida tuleks 

ehk hoopis „ihulugemisest“, sest me ei tegele mitte teiste inimeste vaimuseisundite 

(re)konstrueerimisega, vaid oleme interaktsioonis teiste inimeste kui psühhofüüsiliste 

tervikutega. 

 

                 Hilda Kasaku magistritöö vabadusest. Retsensioon aastasse 1931 

                                         Eduard Parhomenko  

Ettekanne heidab pilgu Hilda Kasaku (1908-1986) magistritööle "Kõlbla vabadusest I. Kanti 

juures" (1931), mille eest Hilda Kasakule omistati 1932 Tartu Ülikooli poolt kraad magister 

philosophiae filosoofia alal. See kinnitati 1946 TRÜ Õpetatud Nõukogu poolt ümber 

filosoofiateaduste kandidaadi teaduslikuks kraadiks. Hilda Kasaku uurimus (235 lk, käsikiri)  

vabadusekäsitusest Immanuel Kanti praktilises filosoofias on ilmselt eestikeelse Kanti-

retseptsiooni tipuks enne II maailmasõda. Oma uurimuses Hilda Kasak ei esita pelgalt 

ülevaadet Kanti vaadetest, vaid üritab ka kriitikat Kanti vabadusekäsituse aadressil, rünnates 

Kanti moraalifilosoofia eelduseks olevaid dualistlikke metafüüsilisi eristusi. Märkimisväärne 

on Hilda Kasaku katse kritiseerida Kanti arusaama tahtevabadusest kui indeterministlikku: 

"Kõlbeline kasvatus ja enesearendamine aitavad ületada kõlbelisi eksimusi ning viia inimest 

kõlbelisele kõrgusele. Loomulikult on selline tahe vaba, kuid tal pole midagi ühist 

indeterministilise vabadusega. Selline tahe eeldab kausaalsuse maksvust, et olla tegev. Kui 

arvame, et tahe on vaba ja sundimatu, siis ei tähenda see aluseta ja sihita tegutsemist. /.../ 

Õieti mõistetult pole tahte vabadus vastuolus meie tegevuse kausaalsusega ja on ainult sellel 

eeldusel võimalik. Indeterministiline tahtevabadus on teoreetilistel kui ka prakitilistel 

põhjustel lubamatu." (lk 205-207) Vabaduse ühitamine konkreetse teoga on hädatarvilik. Ent 

Kanti nõudliku arusaama puhul vabadusest kui autonoomiast kõlbluse aluse tähenduses on see 

Hilda Kasaku arvates raske, kui mitte võimatu. Ilmselt on see ka Hilda Kasaku isiklik eluline 



äratundmine. Nii saab arusaadavamaks tema väitekirja sissejuhtus: "Vabaduse küsimus on 

eetika tähtsamaid ülesandeid. Kõlbelised väärtused tegevuseta kaotavad aluse. Kõlbeline 

väärtus ja tegevus on vaba olevuse toode. Kui inimene ei ole vaba, siis tema tegevus ei oma 

kõlbelist väärtust. Vabaduse küsimus on raskeim eetika probleem." (lk 2) 

 

Käesolev ettekanne sünnib kõnelustest Marion Vahuriga tema bakalaureusetöö üle, mis 

käsitleb Immanuel Kanti filosoofia retseptsiooni eestikeelses kirjasõnas. 

 

K uidas kaitsta esteetilist kunstidefinitsiooni?  
Marek Volt  

 
Esteetilise  kunstidefinitsiooni  (EKD)  järgi  on:  x  on  kunstiteos  siis  ja  ainult,  siis  kui  x  on 

loodud kavatsusega esile kutsuda esteetilist kogemus.  

Sageli on väidetud EKD on liiga kitsas, kuna jätab välja teatud liiki kunstiteoseid (poliitiline 

kunst (sh feminism); dada ja kontseptualism, jms).  

Ettekandes analüüsitakse kuivõrd sõltub selliste vastuväidete edukus (i) esteetiliste omaduste 

määratlusest  (kitsas  või  lai)  ja  (ii)  kunsti interpretatsiooni  teooriast  (sügav/pindmine, 

monism/pluralism, intentsionalism/mitte-intentsionalism)  

K ir jandus:  

Anderson, James C. 2000. Aesthetic Concepts of Art.  

Beardsley, Monroe C. 2004. An Aesthetic Definition of Art.  

Binkley, Timothy 1977. Piece: Contra Aesthetics.  

Carroll, Noël 2004. Non-Perceptual Aesthetics Properties: Comments for James Shelley.  

Danto, Arthur C. 1986. The Philosophical Disenfranchisement of Art.  

Lind, Richard 1993. Art as Aesthetic Statement.  

Shelley, James 2003. The Problem of Non-Perceptual Art.  

Sibley, Frank 1959. Aesthetic Concepts.  

Zangwill, Nick 2007. Aesthetic Creation.  

Tolhurst, William 1984. Toward an Aesthetic Account of the Nature of Art. 

 
 
Why the World Matters: Hannah Arendt’s Philosophy of New Beginnings 

Siobhan Kattago 
 
Central  to  Hannah  Arendt’s  work  is  the  individual  within  the  world.  The  modern  age  is 

characterized by her metaphor of a growing desert of worldlessness. Accompanying the 



atomic capacity to destroy the world and the totalitarian attempt to destroy individuality, 

Arendt’s  philosophical  project  is  an  untiring  attempt  to  argue  that  the world with  all  of  its 

failures and weaknesses matters. Rather than succumb to the destructive tendency within 

modernity, she wishes to cultivate the classical ideas of phronesis, action and natality. The 

originality of her philosophy of new beginnings and her relevance for contemporary political 

thought can be traced in the motif that one should stop trying to leave the world and instead 

engage more closely with it. Much like an explorer digging for pearls among the treasure 

chest of European philosophy, Arendt takes fragments from various philosophers and weaves 

them together to create not only a critique of the tendency within philosophy to abandon the 

world, but also reasons for why the world with all of its frailty does and should matter to us. If 

philosophy began with wonder and then moved out of the everyday world into abstract 

contemplation, Arendt restores wonder to the political realm of appearance, opinion and 

plurality. 

  
 

C. S. Peirce’s Contribution to Constructivist Approaches to Internactions 
L eon Miller 

 Most democratic societies today are experiencing a significant challenge in their attempt to 

manage the increasing diversity of their cultures.  Globalization and global interdependence 

have played a major role in this diversity challenge by adding large numbers of personal, 

commercial and academic exchanges between people of different cultural backgrounds.  In 

addition the global community is faced with the fact that the ability of to effectively manage 

the global “Triple Threat” is coupled with the necessity of: enhancing intercultural relations, 

establishing a more effective normative basis for stabilizing the global economy, a 

reconsideration of our basic assumptions regarding our motivation for political and economic 

transactions, and a concerted effort to improve our connection with the environment.   

            We realize that globalization plays a major role in shaping the world’s cultures so that 

they are all increasingly challenged by multiculturalism.  The impact of globalization and the 

devastating effects of our actions toward the environment have caused many cultures to 

reevaluate the fundamental Enlightenment and Modernity principles that are bringing us into 

closer and more intense interactions.  This is so because Enlightenment assumptions are the 

basis  of  Modernity’s  strategies  for  international  relations  plus  our  attitude  and  behavior 

toward the environment.  This has caused many scholars to realize that this era demands that 

the well calculated, quantitative, analytical and abstract approaches to human transactions 

(one branch of what grew out of Enlightenment philosophy) becomes inclusive of and 



respectful of the Pragamatic perspective on interactions.  Pragmatism because it has a well 

established track record for promoting improved human interactions (interpersonal 

interactions, social interactions, attempts to establishing liberal democracy and an outlook that 

helps to resolve the nature-human dichotomy).  This article explores the aspects of 

Pragmatism that makes it valuable for contributing to improved human interactions. 

 
 
The Noumenon of the State: German Political Philosophy from H erder to Schmitt 

James Thurlow 

Taking Heidegger’s analysis of Plato’s allegory of the cave from The Republic as a point of 

departure, I will look at how the essence of the state has variously been interpreted as a 

cultural entity (Herder), justice (Kant), freedom (Hegel), the division of labor (Marx) and the 

dichotomy of friendship/enmity (Schmitt) as well as examining all of these concepts in light 

of Heidegger’s interpretation of the metaphor of the sun/agathon as ultimately the coming to 

light through the process of a people’s history. 

 

Tsiviil religioonist teaduses 
Enn Kasak 

 
Puutudes  kokku  pseudoteadusliku  argumentatsiooniga  näis  mulle  esialgu,  et  erinevalt 

teadusest ilmneb pseudoteadustes  sageli  midagi  sellist,  mida  võiks  nimetada  usuks 

religioosses mõttes.  Nt  astroloogid  jäävad  oma  seisukohtade  juurde  hoolimata  vastukäivast 

faktilisest materjalist  või  loogiliste vastuolude  esiletoomisest. Ent ka  teaduses võib märgata 

nähtusi, mida  võiks  käsitleda  religioossetena  (P. Feyerabend). Kui ma üritasin  neid  nähtusi 

sõnastada,  siis  pidasid mu kolleegid seda enamasti meelevaldseks. Eksituse ilmnemiseks 

paluti  mul  defineerida,  mida  ma  pean  silmas  „religiooni”  all.  Kusjuures  küsijate  endi 

ettekujutus religioonist tugines  üldlevinud  arusaamadele,  mida  võiks  püüda  sõnastada 

järgnevalt:  Religioon on uskumuste,  normide,  tavade  ja  institutsioonide  süsteem,  mille 

keskmes  on  jumalikeks,  pühadeks  ja/või  üleloomulikeks  peetavad  jõud  ning  inimese  ja 

kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused. Näib, et religiooni määratlustes ei pääseta 

mööda  jumalatest  või  muust  üleloomulikust,  mida  teadlaste  arvates  teaduses  ei  esine  või 

vähemalt  ei  tohiks esineda. Ent ometigi võib  religioossust käsitleda  laiemalt kui usuna ühte 

või paljudesse jumalatesse. 

J.-J. Rousseau võttis kasutusele termini „tsiviilreligioon” kirjeldamaks ühiskonna vaimseid ja 

hingelisi  väärtusi.  1967. aastal reanimeeris selle termini USA sotsioloog  



R. N. Bellah. Kuid tsiviilreligioonist saab rääkida ka väljaspool ühiskonnafilosoofiat, nt siis, 

kui  jutuks  on  küsimus,  kas  ateismi  saab  käsitleda  erilise religioonina. Siinkohal pean ma 

silmas  ateismi  mitte  kui  agnostitsismi  või  skeptitsismi,  vaid  ateismi  neid  vorme,  milles 

postuleeritakse veendumust jumala või jumalate mitteolemasolusse. Samas mõttes võib otsida 

tsiviilreligiooni ka teadusest. Vaadeldes,  kuidas  arukaid  teaduspersoone  ärritab  teadusest 

religioossuse otsimine, tundub, mulle, et oleme otsitava leidnud, ning veelgi enam: me oleme 

leidnud  ka  täiendavaid  võimalusi  religiooni  kontseptsiooni täpsustamiseks.  On suhteliselt 

kerge leida teadusest  tsiviilreligiooni  samas mõttes, mis  ühiskonnafilosoofias  – absoluutsed 

väärtushinnangud,  mis  on  vajalikud  teadlaskonna  kui  sootsiumi  püsimiseks  – nt andmete 

võltsimine  ei  ole  lihtsalt  kahetsusväärne  fakt,  vaid  tingimusteta  ja  absoluutselt  hukka 

mõistetav tegu. 

Kuid teaduses ilmneb teisigi huvitavaid religioosseid tahke. Sellisteks tunnusteks võiks olla nt 

(i) pühadustunde olemasolu, mis avaldub ka subjekti käitumises,  (ii) vankumatu veendumus 

mingite  dogmade  õiguses  ja  (iii)  usaldav  uskumine  mingite  entiteetide  olemasolusse  või 

puudumisse. Pühaduse rüvetamine tekitab teadlases emotsionaalse stressi ja reaktsiooni, mis 

ületab tavalise, eksimusest või isiklikust rünnakust tingitud emotsionaalse stressi piiri. Teisel 

kujul  ilmneb  pühaduse  olemasolu  teaduses siis,  kui  luuakse  nö  teadusmärtrid (Galilei) või 

teaduspühakud (Einstein). 

Tsiviilreligioon esineb sageli teadvustamata kujul ja  võib  olla  kontekstuaalse  demagoogia 

allikaks teaduse propagandas, mille mõningaid võtteid võib pahatahtlik oponent käsitleda tõe 

nimel valetamisena. Teaduse ja  ateismi  propageerimise  vahendeid  on  õpitud  väga mõjuval 

viisil kasutama pseudoteadustes ja religioosses vastupropagandas (L. Strobal). Näib,  et 

pseudoteadusega  võideldes  võitleb  teadus  omaenda  varjuga.  See  võitlus võiks  olla edukam, 

kui me teadvustaksime teaduses peituva religioossuse ning teaduse apologeedid lahutaks 

teaduse  ideoloogiast,  mis  paradoksaalselt  näib  kinnitavat,  nagu  polekski  teaduses  mingit 

ideoloogiat,  vaid  üksnes  „võimalikult  objektiivne  tegelikkuse  peegeldamine”  (L. Wolpert). 

Õnneks saab valida mõne leebema, nt pragmatistliku ideoloogia (C. S. Pierce, W. James). 

Mulle näib, et religioossuse teadvustamine teaduses aitab paremini mõista nii teaduse kui ka 

religiooni kontseptsiooni. 

 

Märksõnad: teadus, pseudoteadus, uskumused, religioon, tsiviilreligioon, religioossus 

teaduses. 

 



 

Standardse teadusliku realismi ja empirismi alternatiiv 
Rein Vihalemm 

 

Käesolevat  ettekannet  võib  vaadelda  kui  eelmisel  aastakonverentsil  esitatu  jätku  (vt: 

http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=4135&ArtID=4935&action=article). Tookordne 

ettekanne Teadusfilosoofia  vahekorrast  metafüüsikaga oli ajendatud John  Ladymani jt 

arendatavast nn ontilisest struktuursest realismist, mis on ühelt poolt terav metafüüsika kriitika, 

aga teiselt poolt  hoopis üsna omapärane metafüüsika mõistmine naturalistliku teadusfilosoofiana 

või  pigem  teadusfilosoofia  mõistmine  naturalistliku  (s.t  teaduslikult  — empiiriliselt ja 

matemaatiliselt — põhjendatud) metafüüsika  kui  olemise  üldise  teooriana, mis  suudab  vastata 

küsimusele,  missugune  maailm  objektiivselt  on.  Püüdsin  näidata,  et  niisugune  arusaam 

teadusfilosoofiast  kui  naturaliseeritud  metafüüsikast  kipub  ikkagi  olema  midagi  vanamoodsa 

natuurfilosoofia  sarnast,  mis  läheb  õigupoolest  mööda  teaduse  filosoofiliste  küsimuste,  nagu 

realismi  ja  empirismi  vastasseis,  arutamisest. Märkisin,  et  realismi  ja  empirismi  vastasseis  on 

ületatav  mitte  mingisuguse  „teadusliku  metafüüsika“  arendamisega,  vaid  praktikal  põhineva 

teadusekäsitusega, mida võiks nimetada praktiliseks realismiks.  

          Oma varasemates töödes olen praktilist realismi iseloomustanud viie põhiteesiga: 

1) teadus ei esita maailma “nii nagu see on”, H. Putnami väljenit kasutades, “Jumala 

Silma vaatepunktist”;  

2) tõsiasi, et maailm ei ole kättesaadav sõltumatult teadlaste arendatud teooriatest — 

täpsemalt,    paradigmadest  — ei  tähenda,  et  tuleks  aktsepteerida  H.  Putnami 

seesmist realismi;  

3) teadus kui teoreetilne tegevus on üksnes üks külg selles kui praktilises tegevuses, 

mille  põhivormiks  on  teaduslik  eksperiment,  mis  leiab  aset  reaalses  maailmas 

endas  ja  on  eesmärgipärane,  teoreetilisi  mudeleid  järgiv  ja  kujundav,  

konstruktiivne, manipuleeriv, materiaalne sekkumine uuritavasse reaalsusesse; 

4) teaduse kui praktika puhul on veel  oluline,  et  see on ühiskondlik-ajalooline, mis 

muuhulgas  tähendab,  et  temas  sisaldub  ka  normatiivne  aspekt,  mis  omakorda 

tähendab,  et  maailm,  mis  on  tegelikult  teadusele  kättesaadav  ei  ole  samuti 

väljaspool väärtusi ja norme; 

5) kuigi  mitte  naiivne  või  metafüüsiline,  on  praktiline  realism  ikkagi  kindlasti 

realism, sest see, mis teadusliku praktika vormis ilmneb, on sel viisil määratletud 

reaalse maailma enda aspekt.    

http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=4135&ArtID=4935&action=article


 

          Siinses  ettekandes  käsitlengi seda praktilist realismi pisut  lähemalt  kui  alternatiivi  ühelt 

poolt realismi versioonidele, millede koondnimetuseks võiks olla standardne teaduslik realism ja 

põhitunnuseks, et eeldatakse teadusliku teadmise jõudmist üha ulatuslikumalt ja täpsemalt jälile 

sellele,  milline  maailm,  reaalsus  iseenesest,  s.t  praktikaväliselt  määratletuna  on,  mistõttu 

teadusliku teooria aktsepteerimine seisneb uskumuses, et see on klassikalise tõe vastavusteooria 

mõttes  tõene.  Teiselt  poolt  on  praktiline  realism  alternatiiviks empiristlikule hoiakule, mis on 

saanud nimeks standardne empirism. Viimase  järgi  on  lõppkokkuvõttes  teadusliku  teadmise 

aktsepteerimise  või  kõrvalejätmise  ainsaks  sisuliseks  aluseks  (vormiline  nõue  on  loogiline 

korrektsus)  meeleline kogemus.  Standardne empirism on Nicholas Maxwelli arvates, kes selle 

termini  käibele  on  toonud,  iseloomulik  enamusele  tänapäeva  teadusekäsitustele  ja  ta  on  seda 

alates 1970. a-test    kritiseerinud  oma  paljudes  töödes,  vastandades  sellele  eesmärgile-

orienteeritud empirismi ja  üldisemalt  eesmärgile-orienteeritud ratsionalismi (vt Maxwelli ja 

standardse empirismi kohta ka mu varasematest  töödest,  sh: R.Vihalemm. Teadusfilosoofilisest 

vaatepunktist. EKSA, 2008, lk 137-144, 155-159, 198-205, 222-232, 408, 417-419). Muuhulgas 

on Maxwell  kritiseerinud  kui  standardset  empirismi  ja  antirealismi  ka  ühe  tuntuima  empiristi 

tänapäeva teadusfilosoofias — van Fraasseni konstruktiivset empirismi.  Standardne empirism ei 

pruugi  aga  tingimata  antirealism  ollagi,  kuigi  jääb  realismi  põhjendamisel  hätta.  Käesolevas 

ettekandes püüan näidata, et ka Maxwelli teadusekäsitust saab ja on mõistlik vaadelda praktilise 

realismi raames. Puudutan samuti Sami Pihlströmi pragmatismi analüüsi ja tema pragmatistliku 

realismi kontseptsiooni. Teen veel praktilise realismi  aspektist  paar  märkust  selle  kohta,  kas 

teaduslik realism on metafüüsiline või naturalistlik seisukoht.  

 
T eadmine ja f-teadus 

  Peeter Müürsepp 

Teadmisest  räägitakse  seoses  väga  erinevate  valdkondadega.  Loomulikult  kuulub  teadus 

nende  hulka.  Enamgi.  Teaduslikust  teadmisest  kõneldakse  sageli  erilise  aupaklikkuse  ja 

austusega, pidades just selle valdkonnaga seotud teadmist eriliselt kvaliteetseks ja 

usaldusväärseks.  Loomulikult  on  teadusliku  meetodi  rakendamise  tulemusena  saadud 

teadmine  teistsugune  võrreldes  mistahes  muuga.  Kas  just  kõrgema  kvaliteediga,  selle 

küsimuse jätaks antud kontekstis vastamata.  

Mis  mõttes  on  teaduslik  teadmine  erinev  igast muust?  Konkreetsuse  mõttes  keskendume 

edaspidises teaduslikkust silmas pidades Rein Vihalemma f-teaduse mudelile. Niisuguse 

kitsendamise põhjuseks on veendumus,  et  just  f-teaduse mudelile vastav teadus annab meie 



käsutusse kõige tõsikindlama teadusliku teadmise maailma asjadest. Veelgi kindlamalt võime 

ehk  küll  teada  matemaatikas,  aga  see  pole  teatavasti  teadmine  maailmast,  vaid  teadmine 

matemaatikast enesest, tema struktuuridest ja nendevahelistest seostest.  

Nii  öelnud,  oleme  silmitsi  küsimusega,  kas  f-teaduse  mudelile  vastav  teadus  ikka  käib 

maailma  enese  kohta.  Mõneti  paradoksaalsel  viisil  on  nii  eitav  kui  jaatav  vastus  sellele 

küsimusele  õige.  Näiteks  füüsiku  puhul  üldiselt  tunnistatakse  tema  tegevuse  vastavust  f-

teaduse mudelile. Aga kas füüsik uurib objektiivset reaalsust või midagi muud? Ise arvab ta 

tavaliselt, et see, mida ta uurib, on ikkagi maailm ise, objektiivne reaalsus ise, mida 

tavapäraselt mõistetakse materiaalse  või  füüsilisena  või  vähemalt  füüsikalisena.  Just  täpselt 

niisugune  mõistmine  pole  küll  tegelikult  vähemalt  siinkohal  oluline.  Objektiivne,  ka 

füüsikaline, reaalsus võib põhimõtteliselt ka mittemateriaalne olla. Igal juhul arvab füüsik ise 

tavaliselt,  et  tema poolt  loodud  teadmine käib objektiivse  reaalsuse enese kohta. Mis  annab 

siis üldse alust eespool püstitatud küsimusele eitavalt vastamiseks? Asi on selles, et f-teaduse 

mudelile vastav teadusliku meetodi rakendamine eeldab uurija konkreetsete meetoditega 

sobiva mõisteaparaadi  loomist. Kui  nüüd  teadlane  töötab  iseenese  poolt  loodud mõistete  ja 

nende vahekordade kallal, kas see siis saab olla objektiivse reaalsuse uurimine? Teatud määral 

see  ikkagi  on  seda.  Loob  ju  füüsik  oma  mõisteaparaadi  ümbritsevast  saadud  empiirilise 

kogemuse põhjal. Kontakt objektiivse reaalsusega on niisiis täiesti olemas.  

Tagasi teadmise juurde. F-teadusel  põhinev  teadmine  on  kindlasti  teaduslik.  Just  sellele 

mudelile  vastav  uurimistöö  on  ka  kõige  täpsem  ja  rangem,  üldjuhul  eksperimentaalset 

kinnitust nõudev ja matemaatiliselt formaliseeritav. Seega on niiviisi  loodud teadmine tõesti 

eristatav igast muust. Samas on see väga konkreetset  liiki  teadmine, nagu ka matemaatiline, 

ega  tarvitse  siiski  hiilata  täpsusega  objektiivse  reaalsuse  adekvaatse  kirjeldamise  mõttes. 

Selles osas on humanitaarteaduslik teadmine ilmselt isegi edukam, kuna kirjeldab just täpselt 

seda, millest juttu teeb. 

Nüüd võib küsida, miks siis füüsika ei humanitariseeru? Häda on selles, et kaasaegse füüsika 

uurimisobjekt  pole  tänapäeval  sageli  ei  empiiriliselt  tunnetatav  ega  isegi  hoomatavates 

mastaapides  kujutletav.  Teadlasel  ei  jäägi  muud  üle  kui  konstrueerida  sobilik  teoreetiline 

mõistestik. Tal polegi teist võimalust, kui olla ’f-teadlane’. Tänapäeva füüsika produtseeritud 

teadmine  on  põhjendatud  tõene  arvamus  f-teaduse  mõttes.  See  on  huvitav ja arvestatav 

teadmise liik. Kuna tema kujundamiseks on rakendatud selgepiirilist meetodit, siis on tema 

kvaliteet  kindlasti  kõrge.  Samas  pole  mingit  alust  väita,  et  just  seda  liiki  teadmist  vajab 

inimene kõige rohkem. Tänapäeval on ilmselt vähemalt sama oluline olla teadlik ühiskonnas 

toimuvast, mida seletab sotsiaalteadus ja omada humanitaarset positsiooni. Seejuures tuleb 



aga enesele selgelt aru anda, et soovides rääkida näiteks sotsiaalteadusest, ei saa ega tohi me 

seda teha f-teaduse mudeli alusel.     

     
Mõtteid inimes(t)e iseorganiseerumise toetuseks 

Leo Näpinen 
Iseorganiseerumist kui filosoofilist kategooriat vastandan ma organiseerimise filosoofilisele 

kategooriale.  Nende  kategooriate  filosoofilisel  määratlemisel  (mida  tegin  juba  veerand 

sajandit tagasi) pean silmas kaht olulist aspekti: 1) organisaatori rolli ning 2) protsessi ja selle 

tulemuse  teineteisest  lahutamatust.  Iseorganiseerumises  organisaator  mingit  rolli  ei  mängi. 

Kui  ma  räägin  organiseerimisest,  pean  silmas  kolme  komponenti:  ’organisaator’  (väline 

korrastaja) – ’organiseerimine’  (protsess)  – ’organisatsioon’  (selle  protsessi  tulemus). 

Iseorganiseerumisest rääkides pean silmas kaht komponenti: ’iseorganiseerumine’ (protsess) – 

’organisatsioon’  (selle  protsessi  tulemus).  Organiseerimine on protsess, mis viib 

eesmärgipäraste  ehk  otstarbekate  struktuuride  tekkimisele  põhjustatuna  inimese  teadvusliku 

eesmärgipärase tegevuse poolt. Iseorganiseerumine on protsess, mis viib eesmärgipäraste ehk 

otstarbekate struktuuride tekkimisele ilma inimese  teadvusliku  eesmärgipärase  tegevuseta. 

Iseorganiseerumise  kategooriale  vastavad  Aristotelese  neli  põhjust  lahutamatus  seoses 

üksteisega:  materiaalne,  vorm-, tegev- ja  eesmärkpõhjus  ehk  lõpp-põhjus. 

Iseorganiseerumisse  kuuluvad  kõik  neli  Aristotelese  põhjust,  aga  ei  kuulu  tegevpõhjus  kui 

välisest allikast korrastaja. (Aristotelesel kolmas põhjus seob kokku ülejäänud kolm põhjust; 

kõik  neli  põhjust  üheskoos  on  „süüdi“  mingi  konkreetse  asja  tekkimises.)  Aristotelese 

eesmärk-põhjus  sisaldab  ülejäänud  kolme  põhjust  ja  on  tõlgendatav  kui  maailmast  kui 

tervikust  või  mingist  muust  tervikust,  mis  on  tekkinud  maailmast  kui  tervikust,  tulenev 

üleüldine põhjuslikkus. Filosoofiliselt võib kindlalt väita, et iseorganiseerumist pole võimalik 

organiseerida  välisest allikast.  Siit  ka  idee,  et  kui  inimühiskonnas  välised  organisaatorid  ei 

üritaks  organiseerida  loodust  ja  ühiskonda  kui  tervikut  ega  takistaks  inimeste 

iseorganiseerumist, vaid laseksid inimestel leida oma koht iseorganiseeruvas tervikus (mille 

moodustavad loodus  ja  ühiskond),  saaks  inimestel  olema  parem  elada.  Paraku  õigustatakse 

inimeste elu ülemäärast organiseerimist vale filosoofilise suhtumisega inimesse: sisendatakse, 

et inimene on olemuselt laisk, et ilma teistelt tulnud korraldusteta inimene midagi tegema ei 

hakkaks,  ta  lihtsalt  „oleks  niisama“. Mina  usun  siiski,  et  inimene on  olemuselt  loov  olend; 

tingimustes,  milles  inimese  ja  ühiskonna  ning  looduse  tervikut  ei  lõhutaks,  avalduksid 

inimeste võimed  (mida keegi  ette näha ei  suuda)  ilma välise  sunnita. Kahjuks on inimkond 

seni  arenenud  patoloogiliselt:  üks  osa  inimkonnast  on  teistele  oma  tahet  peale  surunud. 

Samuti pole valitsejad inimeste iseorganiseerumisest huvitatud. Iseorganiseerumise kaudu aga 



on  olemas  võimalus,  et  inimkond  tervikuna  võiks  kunagi siiski hakata arenema loomulik-

ajalooliselt,  järgides  loomulikke  arengujätke.  Oluline  on  mõista,  et  iseorganiseeruda  saab 

üksnes  tervik  (mis  on  kõrvutatav  elava  organismiga,  mitte  aga  masinaga).  Ühel  inimesel 

eraldi võetuna hõlmab see tervik tema keha, mõistust, hinge ja vaimu, käsitletuna lahutamatus 

ühtsuses  keskkonnaga.  Kõik,  mis  lõhub  tervikut,  takistab  iseorganiseerumist  ja  vastupidi, 

kõik, mis takistab iseorganiseerumist, lõhub tervikut. Iseorganiseeruvas maailmas saab tervik 

tekkida üksnes tervikust, lõppkokkuvõttes maailmast kui tervikust. Osadest iseorganiseeruvat 

tervikut kokku panna ei saa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


