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SAATEKS  

Ütlen selgituseks paar sõna raamatus kasutatud viidete süsteemi 
kohta. Antiikaja autorite puhul on tavaks saanud viidata mitte mingi 
väljaande leheküljenumbrile, vaid teoste endi muutumatutele 
struktuuriüksustele. Nii ei ole tähtis, kas lugeda teost originaalkeeles 
(seda suudaksid vähesed) või mõnes tõlkes – pole tähtis, mis keeles, 
sest struktuuriüksused jäävad samaks. Kui aga mõni teos on ilmunud 
eesti keeles, siis viitan eestikeelse väljaande leheküljenumbrile; 
samamoodi toimin, kui tegemist on vene keeles ilmunud fragmentide 
kogumikuga, mitte aga teoste tervikväljaandega. 

Näiteks mõnede viidete selgitused: 

o Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide elust, I 12 – tekstis 
sulgudes esinev viide ei anna teose täielikku nimetust (viimase võib 
leida kirjanduse nimekirjast, kus algallikate pealkirjad on antud ka 
eesti keeles); tegemist on Diogenes Laertiose teosega “Kuulsate 
filosoofide elust, õpetustest ja mõtteavaldustest” I raamatu 12. 
lõiguga. Rooma numbrid viitavad raamatu numbrile (nt nimetatud 
teos koosneb kümnest raamatust), araabia numbrid aga lõigu 
numbrile.  

o Aristoteles: Metafüüsika, 982b 25 – see on viide Aristotelese 
teosele “Metafüüsika”, lõik 982b 25 

o Фрaгменты, lk 207 – see on viide kogumikule Фрaгменты рaнних 
греческих философов. Чaсть 1. От эпических теокосмогоний до 
возникновения aтомистики. Москвa 1989 (teose täieliku pealkirja 
leiate kirjanduse loetelust), lk 207 
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o Aristoteles: Nikomachose eetika, lk 185 – see on viide eesti keeles 
ilmunud teosele Aristoteles Nikomachose eetika. Tartu 1996, lk 185 

 

Head lugemist! 

Indrek Meos 
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S ISSEJUHATUS  

Pärimuse järgi konstrueeris liitsõna filosoofia (kr phileō ‘armastan’1 kr 
sophia ‘tarkus’) vanakreeka filosoof Pythagoras (u 580–500 e.m.a). 
Hilisem kreeka kirjanik Diogenes Laertios (III sajandi esimene pool 
m.a.j)2 kirjutas:  

“Filosoofiat filosoofiaks (tarkusearmastuseks) ja ennast 
filosoofiks (tarkusearmastajaks) hakkas esimesena nimetama 
Pythagoras…; tark võib tema sõnade järgi olla vaid jumal, mitte 
aga inimene. Sest ennatlik oleks filosoofiat nimetada “tarkuseks” 
ja ennast selles harjutajat “targaks”, just nagu oleks ta oma 
vaimu juba äärmuseni arendanud; aga filosoof on lihtsalt see, kes 
on kiindunud tarkusesse.” (Diogenes Laertios: Kuulsate 
filosoofide elust, I 12)  

Aristotelese (384–322 e.m.a) andmetel olevat pütaagorlased 
(Pythagorase õpilased) jaotanud kõik mõistusega olendid kolmeks 
liigiks: jumal, inimene, Pythagorase-sarnane. (Фрaгменты, lk 141)  

                                                      

1
 Eestikeelsele sõnale armastus vastab kreeka keeles tegelikult koguni kolm sõna: a) 
philia – sõprus, kiindumus; b) eros – kirglik armastus; soov, püüdlus, kirg millegi 
suhtes; c) agape – headtegev ja ennastohverdav armastus kristlikus mõttes; see 
sõna esineb Uues Testamendis, kuid muus kreekakeelses kirjanduses on peaaegu 
tundmatu. 

2
 Diogenes Laertios (3. sajandi esimene pool e.m.a) – kreeka kirjanik, kes sai kuulsaks 
teosega, mis meieni on jõudnud nime all: “Kuulsate filosoofide elust, õpetustest ja 
mõtteavaldustest.” Tema eluaastad ja elukoht ning isegi tema teose tegelik nimi ei 
ole täpselt teada. Antiikfilosoofia ajaloolastele on see teos aga väärtuslikuks 
allikaks. 
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Kord olevat keegi Pythagorase juuresolekul öelnud, et meelsamini 
veedaks ta aega naiste seltsis, mitte aga filosoofide seltskonnas. 
Pythagoras ütles selle peale:  

“Ka sead eelistavad pori puhtale veele.” (Фрaгменты, lk 207-
208.) 

Aja jooksul on sõna filosoofia tähendus muutunud.  Saksa filosoof 
Wilhelm Windelband (1848–1915) kirjutas selle kohta:  

“Nimetustel on oma saatus, kuid vähestel neist on nii imelik 
saatus kui sõnal filosoofia. Kui me pöördume ajaloo poole 
küsimusega, et mis siis ikka on filosoofia ja uurime järele 
inimeste käest, keda on nimetatud ja veelgi nimetatakse 
filosoofideks..., siis saame väga mitmesuguseid ja üksteisest 
kaugel seisvaid vastuseid; nii et üpris lootusetu on väljendada 
kõike seda mitmekesisust ühe lihtsa määratlusega. /.../  

Nii sõna kui ka tema esimese tähenduse eest oleme tänu võlgu 
kreeklastele. Saades nähtavasti Platoni ajal tehniliseks terminiks, 
tähendas see sõna just seda, mida praegu tähistab sõna teadus. 
Seda asjaolu ei tohiks unustada tõlkimise puhul, kus sageli 

tekivad arusaamatused, kui kreekakeelne ί antakse 
edasi sõnaga filosoofia ja niimoodi luuakse oht, et kaasaegne 
lugeja mõistab seda sõna tänapäevases, kitsamas tähenduses. 
Toome ühe näite. Tuntud Platoni aforismi tõlgitakse sageli nii: 
“Inimkonna õnnetused ei lõpe enne, kui valitsejad hakkavad 
filosofeerima või filosoofid valitsema.” Lihtne oleks seda naljaks 
pöörata, kui filosofeerimise all mõista metafüüsilist3 unistamist, 
aga sõna filosoof puhul mõelda elukaugete professorite ja 

                                                      
3
 Metafüüsiline – siin tähendab see ‘abstraktne’, ‘elukauge’. Sõna metafüüsika 
päritolu selgitust vt peatükist Aristotelese kohta. 
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üksildaste teadlaste peale. Kuid on tarvis õigesti tõlkida! Siis 
selgub, et Platon nõudis ainult, et võim oleks teaduslikult haritud 
inimeste käes.” (Windelband: Präludien, lk  24, 35-36) 

Filosoofia tänapäevase tähenduse määratlemine pole sugugi lihtne, 
kolm selgesõnalist arvamust sobiksid aga näideteks küll.  

1. Inglise filosoof Bertrand Russell (1872–1970) kirjutas:  

“Filosoofia, nii nagu mina temast aru saan, on midagi teoloogia ja 
teaduse vahepealset. Sarnaselt teoloogiale4 on ta spekulatiivne5 

                                                      
4
 Teoloogia – kr. theos ‘jumal’, kr. logos ‘õpetus’, s.o õpetus jumalast. 

5
 Spekulatiivne – ld spekulatio (väljauurimine, vaatlemine); vrdl ka ld speculum 
(peegel) ja ld specula (vaatlustorn, vaatekoht). Spekulatiivne on selline arutlus, mis 
ei tugine meelelisele kogemusele ja ei ole sellega üldsegi seotud või siis on seotud 
ainult väga spetsiifiliselt. Näiteks keskaja mõttetarku huvitanud küsimus: “Mitu 
inglit mahub nõelateravikule?” on selgelt spekulatiivset vastust nõudev. Toome 
ühe ajaloolise näite selle kohta, kuidas spekulatiivse arutlusega on püütud ümber 
lükata mingit seisukohta. Kui itaalia füüsik ja astronoom Galileo Galilei (1564–1642) 
1610. aastal väitis, et teleskoobi abil on tal õnnestunud avastada neli uut planeeti 
Jupiteri lähistel (tegelikult osutusid need Jupiteri kaaslasteks), siis ühe Firenze 
astronoomi arvates Galilei eksis. Tema vastuargumentatsioon oli järgmine: “Peas 
on seitse avaust: kaks ninasõõret, kaks kõrva, kaks silma ja suu; analoogiliselt on 
taevas kaks head tähte, kaks halba tähte, Päike ja Kuu ning ainukesena 
ebamäärane ja neutraalne Merkuur. Sellest ja paljudest teistest analoogilistest 
loodusnähtustest, nagu seitse metalli jms., milliseid kõiki oleks raske loetleda, 
järeldame me, et planeetide arv peab paratamatult olema seitse... Lisaks sellele on 
juudid ja teised muistsed rahvad, samuti ka kaasaegsed eurooplased omaks võtnud 
nädala jagamise seitsmeks päevaks ning andnud neile nimed seitsme planeedi 
järgi. Kui me nüüd suurendaksime planeetide arvu, siis variseks kogu see süsteem 
kokku... Lisaks sellele ei ole need kaaslased palja silmaga nähtavad ning seepärast 
ei saa nad avaldada mõju Maale ning seepärast nad oleksid kasutud ning seepärast 
neid ei olegi olemas.” (tsit: Голдстейн: Кaк мы познaем, lk 209-10) Tsitaadis 
mainiti nädalapäevade nimetuste seost planeetide nimedega. Pakume selles 
küsimuses veel lisainfot. 3. sajandi Roomas sai üldiseks nädala jagamine 7-ks 
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asjade suhtes, mille kohta puudub veel täpne teadmine; kuid 
sarnaselt teadusele tugineb ta eelkõige inimmõistusele, mitte 
aga autoriteedile, olgu see siis traditsiooni või ilmutuse 
autoriteet. Kogu täpne teadmine kuulub minu arvates teaduse 
valdkonda; kõik dogmad ... kuuluvad teoloogia valdkonda. Kuid 
teoloogia ja teaduse vahel on Eikellegimaa, mida rünnatakse 
mõlemalt poolt; see Eikellegimaa ongi filosoofia.” (Russell: 
History, lk 13) 

2. Inglise filosoof Karl Popper (1902–1994):  

“Pole olemas sellist asja nagu filosoofia olemus, mida oleks 
võimalik eristada ja määratleda. Sõna filosoofia määratlemine 
saab olla ainult konventsionaalne, kokkuleppeline.” (Поппер: 
Логикa нaучного исследовaния, lk 40) 

3. Vene filosoof Aleksei Lossev (1893–1988):  

                                                                                                                               
päevaks, andes neile nimed tollal tuntud taevakehade järgi. Romaani keeltes on 
rooma nädalapäevanimetused säilinud tänapäevani, saksa ja inglise keeles on 
rooma jumalate nimed osaliselt asendatud germaani jumalate nimedega. 
Pühapäev (dies Solis) – Päikese päev, Esmaspäev (dies Lunae) – Kuu päev, Teisipäev 
(dies Martis) – Marsi päev, Kolmapäev (dies Mercurii) – Mercuriuse päev, Neljapäev 
(dies Jovis)– Jupiteri päev, Reede (dies Veneris)– Venuse päev, Laupäev (dies 
Saturni)– Saturnuse päev. Viitame siinjuures ka rooma ja kreeka jumalate 
vastavusele ja “tegevusvaldkondadele” (sulgudes kirjutame vastava kreeka jumala 
nimetuse): Sol (Helios) – päikesejumal, Luna (Selene) – kuujumalanna, Mars (Ares) 
– sõjajumal, Mercurius (Hermes) – kaubandus-, turu ja tulejumal, Jupiter (Zeus) – 
peajumal, Venus (Aphrodite) – armastusjumalanna (ilujumalanna), Saturnus 
(Kronos) – talupoegade ja viljasaagi jumal. Ka hiljem avastatud planeetidele pandi 
nimi rooma jumalate järgi: Uranus (Uranos) – jumalatesoo esiisa, Neptunus 
(Poseidon) – mere- ja jõgede jumal, Pluto (Pluton) – rikkust annetav maapõuejumal 
(sageli samastatakse Plutos’ega – rikkusejumalaga). 
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“Filosoofia on õpetus Mina ja mitte-Mina vahekorrast, teisisõnu, 
ideaalse ja reaalse, mõtlemise ja olemise vahekorrast.” (Лосев: 
Дерзaние духa, lk 198) 

Paistab olevat ilmne, et inimesed ei hakanud filosofeerima selleks, et 
mingit materiaalset kasu saada. Aristoteles on öelnud:  

“Kui hakati filosofeerima selleks, et vabaneda teadmatusest, siis 
teadmise poole hakati püüdlema arusaamise, mitte aga mingi 
kasu pärast. Sündmuste kulg kinnitab seda, nimelt: kui oli olemas 
pea kõik hädavajalik, samuti ka see, mis kergendab elu ja pakub 
naudinguid, siis hakati otsima sedalaadi arusaamist. Seepärast on 
selge, et me ei otsi seda arusaamist millegi muu tarvis.  

Ja nagu me vabaks nimetame seda inimest, kes elab iseenda 
jaoks, mitte aga teiste jaoks, samuti on ka see teadus ainuke 
vaba, sest ta on olemas ainult iseenda jaoks.” (Aristoteles: 
Metafüüsika, 982b 25) 

Saksa filosoof Hegel (1770-1831) arvas samuti:  

“Filosoofia on vaba, omakasupüüdmatu tegevus ja eelkõige peab 
kaduma ihade ja himude surve ..., teadvus peab kaugele edasi 
liikuma, et mõtelda üldistest asjadest. Filosoofiat võib seepärast 
nimetada nagu luksuseks sedavõrd, kuivõrd “luksus” tähistab 
neid naudinguid, millised ei kuulu välise paratamatuse kui sellise 
valdkonda. Filosoofia tundub selles suhtes millegi sellisena, ilma 
milleta võib läbi saada, kuid kogu küsimus on selles, mida me 
nimetame paratamatuseks. Inimvaimu seisukohalt me võime 
filosoofiat tunnistada just kõige paratamatumaks.” (Hegel: 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil I, lk 70) 

Niisiis, pidid olemas olema inimesed, kes elasid tingimustes, millistes 
nad said mõelda elukaugetest asjadest. Millised olid elutingimused 
Vana-Kreekas?  
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Kui räägitakse Vana-Kreeka poliitilisest korrast, siis tavaliselt tuleb kohe 
keelele sõna demokraatia. Jah, tõesti, aga siin peame tegema 
täpsustuse: demokraatia kelle jaoks? V sajandil e.m.a oli Ateenas ca 
130 tuhat kodanikku (kaasaarvatud nende naised ja lapsed), 70 tuhat 
välismaalast (ilma poliitiliste õigusteta) ja lõpuks 200 tuhat orja. (Vt 
Боннaр: Греческaя цивилизaция. Том 1, lk 160) 

Niisiis, iga teine Ateena elanik oli ori. Kõrvuti orjadega töötas muidugi 
ka deemos (polise täieõiguslikud kodanikud). Oleks ekslik arvata, et 
täieõiguslikud kodanikud ainult istusid, käed rüpes, või tegelesid 
poliitikaga, orjad aga tegid kogu tootva töö. See ei olnud nii. Enamus 
Ateena kodanikke oli hõivatud mingi tootva või vahendava tegevusega: 
põllutöö, kaubandus, käsitöö, meresõidud jne. Orjad tegid sageli sama 
tööd, mis peremehedki, kuid madalamal tasemel ja alati “elusa 
tööriista” seisundis. Nt Aristoteles oli seisukohal, et  

“ori on elav tööriist, tööriist aga hingetu ori”. (Aristoteles: 
Nikomachose eetika, lk 185).  

Hilisem Rooma õpetlane Marcus Terentius Varro (116–27 e.m.a) 
kirjutas:  

“Tööriistad, millega põldu haritakse, jagunevad kolme liiki: 
kõnelev inventar, häälitsev inventar ja tumm inventar. Esimesed 
on orjad, teised – härjad, kolmandad – vankrid.”6  

Eelkõige tegid orjad ära koduse majapidamise töö. Viljakoristus, riiete 
õmblemine, leiva küpsetamine jne. – seda kõike tegid orjad. Mõni ori 
võis aga olla peres tähtsal kohal – ammed ja kasvatajad näiteks. Ainult 
kõige vaesematel kodanikel ei olnud ühtegi orja. Tavaliselt oli igas 
peres vähemalt 1 ori ja 2 teenijat. Rikkamatel muidugi rohkem. Orjad 

                                                      
6
 Tsiteeritud: Toman J. Pärast meid tulgu või veeuputus. Tallinn 1968, lk 359 
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töötasid ka hoonete ehitamisel ja kaevandustes. Orjade arv ja 
tegevusalad muutusid aja jooksul.  

Ateenas käis ori riides samuti kui vaene kodanik. Väliselt ei erinenud 
ori kodanikest. Kodus võis ta vabalt kõnelda peremehega. Ori võis 
osaleda religioossetel tseremooniatel. Ateena orjapidajal polnud õigust 
oma orja tappa. Orjal aga oli õigus põgeneda liigse valjuse või julmuse 
eest teatud pühadesse kohtadesse jumaluse kaitse alla ja nõuda, et 
tema isand müüks ta teisele peremehele. Aristokraadid polnud sellega 
muidugi rahul, et neil puudus võimalus karistada oma orje nagu nad ise 
heaks arvasid. Teistes Kreeka polistes oli aga orja seisund raskem.  

Kuidas õigustada sellist hea ja halva – demokraatia ja orjuse – 
kooseksisteerimist? Orjus ju ei sobi kokku vaba ja iseseisva kodaniku 
ideaaliga? Aristotelese arvates olid hellenid (kreeklased) loomu poolest 
barbaritest (mitte.m.aeeklastest) üle. Barbarid olid tema arvates 
“loomult orjad”, hellenid aga “loomult vabad”. Aristotelesel ei jäänud 
siiski märkamata, et orjusse müüdi vahel ka helleneid, kes kunagi 
vaenlase kätte vangi olid langenud.  

Kuid mitte ainult orjad polnud ilma jäetud demokraatiast. Ka naised 
olid poliitilisest elust kõrvale tõrjutud. See polnud muidugi mitte alati 
nii. Kauges minevikus olid naised omanud tähtsat positsiooni 
(matriarhaat). V sajandil e.m.a oli Kreeka aga juba meestekeskne. 
Naine ei vali enam endale meest ja sageli üldse ei tunnegi enne abielu 
oma tulevast meest. Mees abiellub ainult selleks, et “saada seaduslikke 
lapsi”. Mees on abielludes mitte alla 30 a. vana, neiu – 15 a. Abielu – 
see on leping, mis paneb kohustused ainult ühele poolele. Mees võib 
keelduda naisest ja jätta endale lapsed. Naise nõudmisel lubatakse 
lahutust väga harva. Mehe truudusetus pole vastuolus kehtiva 
moraaliga. Demosthenesele (384–322 e.m.a, Ateena kõnemees ja 
poliitik) omistatakse sõnad:  
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“Meil on kurtisaanid lõbutsemiseks, armukesed, et meie eest 
hoolt kanda ja naised, et meile seaduslikke lapsi sünnitada.” (Tsit: 
Боннaр: Греческaя цивилизaция. Том 1, lk 178-9) 

Ateena naised tegelesid peamiselt majapidamisega. Jõukates peredes 
ei elanud aga naispere sugugi igavat elu Vaasimaalide järgi otsustades 
ei tegelenud nad mitte ainult ketramise ja õmblemisega, vaid mängisid 
vahel koguni palli. Palju aega kulus enese eest hoolitsemisele – 
meikimine, soengu tegemine, riiete valimine jne. Kuigi abielluti 
eelkõige majanduslikel kaalutlustel, ei olnud abielud sugugi mitte nii 
õnnetud. Kuid ühiskondlikus elus ei mänginud naised üldjuhul mingit 
rolli.  

Ainult hetäärid (kr hetaira ‘kaaslane’, ‘armsam’, ‘armuke’) võisid 
poliitikas mõju avaldada. Hetäärid olid vabade elukommetega 
kunstihuvilised vallalised naised. Paljud neist olid saanud hea hariduse 
(õppinud muusikat, kirjandust, filosoofiat jm). Üks tuntumaid hetääre 
oli Periklese sõbratar ja hilisem abikaasa Aspasia.7  

Niisiis, kokkuvõtvalt: Ateena elanikkond oli ca 400 tuhat inimest. 
Demokraatia aga kehtis vaid ca 30 tuhande inimese jaoks: niipalju oli 
kodanikke.  

                                                      
7
 Aspasia sündis Mileetoses. Ta oli erakordselt võluv ja juba lapsepõlves tekitas 
teistes vaimustust. Õige pea ümbritses teda hulk austajaid ja sõbrannasid. 
Ateenasse sõitnud, muutis Aspasia oma maja kultuurielu keskuseks. Siin võis 
kohata filosoofe Sokratest ja Anaxagorast, riigimehi Periklest ja Alkibiadest jpt. 
Hilisem kreeka kirjanik Plutarchos väitis, et Aspasia juurde mindi “tema kõnesid 
kuulama”. Aspasia juurde jooksid kokku tuhanded poliitilise elu niidikesed, temast 
sõltus paljuski sõda ja rahu, ta tegeles kunstiga, lõi moode. Tema näol leidis 
hetäärlus kõrgeima avaldusvormi. Perikles lahutas end oma naisest ja abiellus 
Aspasiaga.  
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PYTHAGORAS  

Pythagoras (u 580–500 e.m.a) oli kreeka filosoof, pütaagorlaste 
koolkonna rajaja, pärit Samose saarelt. Kindlaid teateid on tema kohta 
vähe. Ta lahkus Samose saarelt, sest pidas vastuvõetamatuks türann 
Polykratese valitsust ning reisis tõenäoliselt Egiptuses ja Babüloonias. 
Pärast üle 30 aasta kestnud reisimist tuli Pythagoras tagasi Kreekasse 
ning asutas Krotoni linnas oma kooli.  

Pythagorase elukirjeldused pärinevad peamiselt hilisemast ajast – 
eelkõige meie ajastu esimestest sajanditest. Tema lähemad 
kaasaegsed – näiteks Platon ja Aristoteles – mainivad teda ainult 
mõnel korral. Tuleb arvesse võtta seda vaimset atmosfääri, millises 
need elukirjeldused on kirjutatud. Selline vaimne õhkkond tingiski 
selle, et Pythagorase eluloo erinevad variandid on kirjutatud samas 
stiilis, mis Kristuse eluloodki (Evangeeliumid on kirjutatud esimese 
sajandi lõpul m.a.j). Hegel kirjutab Pythagorase traditsioonilise 
elukirjelduse kohta:  

“See kujutab endast imestusväärsete seikluste ja väljamõeldiste 
segu, ida ja lääne maailma ettekujutuste segu Rääkides tema 
tõesti tähelepanuväärsest mõistusest ja eluviisist, seostavad 
biograafid seda kõike sellega, et ta polnud inimene, kes tegutses 
nagu tavalised inimesed, vaid oli imetegija ja suhtles kõrgemate 
olevustega. Need biograafid seostavad teda maagiliste 
ettekujutustega, muudavad tema eluloo üleloomulike ja 
loomulike sündmuste seguks.” (Hegel: Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie. Teil I, lk 219) 
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Välimuselt olevat Pythagoras olnud suursugune ning õpilastele olevat 
tundunud, nagu oleks ta Apollon ise (s.o kreeka valgusjumal). 
Räägitakse, et kord, kui nähti Pythagorast lahti riietumas, olevat 
märgatud, et tal on kullast puus. Samuti olevat kord kuuldud, kui 
Pythagoras üht jõge ületama asus, kuidas see jõgi teda valju häälega 
tervitab.  

Pythagorase kool meenutab mõnd ordut (s.o munga- või 
rüütliorganisatsiooni). Selle sarnasuse tingis eelkõige koolisisese elu 
range reglementeeritus.  

Pütaagorlased tõusid hommikul väga vara – enne päikesetõusu Siis 
pidid nad endale meelde tuletama eelmise päeva sündmusi, sest see, 
mida tuleb teha täna, on tihedalt seotud eilsega. Seejärel läksid nad 
mereranda päikesetõusu imetlema. Samuti pidid nad igal õhtul läbi 
mõtlema möödunud päeval toimunu: kuidas ma elasin sellel päeval? 
mida tegin? milline kohustus jäi täitmata? Palju tegeldi spordi ja 
muusikaga. Muusika pidi puhastama inimese hinge, avaldama 
kasvatuslikku mõju  

Pythagorase kooli võis astuda nii mees kui ka naine (see oli tol ajal 
harjumatu) – loomulikult vaid vaba inimene. Viis aastat pidi kandidaat 
ainult kuulama, mida talle räägiti ja vaikima – see tähendab, ta pidi 
kõik kuuldu vaidlemata omaks võtma. Selliseid kandidaate nimetati 
akusmaatikuteks (kr akousma ‘kuuldu’). Alles seejärel võis saada kooli 
täieõiguslikuks liikmeks – matemaatikuks (kr mathēma – teadmine, 
õpetus, teadus). Kogu koolis valitses täielik Pythagorase autoriteet ja 
kõik püüdsid järgida tema poolt kehtestatud reegleid. Kui keegi aga 
milleski kahtles, siis oli kaalukaks argumendiks: “Tema ise ütles” (kr 
autos epha). Pythagorase õpilased ei tohtinud oma õpetajast rääkides 
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teda nimepidi nimetada, vaid pidid ütlema: “See mees” või “Tema”.8 
Pythagorase õpetus oli salajane ja õppetöö ainult suuline. Alles hiljem 
avaldati mõned teosed. Diogenes Laertiose andmetel aga kirjutas 
Pythagoras kolm teost: “Kasvatusest”, “Riigist” ja “Loodusest”, kuid 
talle omistatakse rohkem teoseid. 

Kõik pütaagorlased uskusid hingede ümberkehastumisse ja hoidusid 
lihatoitudest, ubade ja teatud sorti kalade söömisest.  

Diogenes Laertios kirjutab selle kohta:  

“Ubade söömisest tuleb hoiduda sellepärast, et nad põhjustavad 
tugevat kõhutuult ning on seega kõige rohkem seotud hingega; 
ka meie kõht on ilma nendeta rohkem korras ning seetõttu on 
unenäod kerged ja rahulikud. (Diogenes Laertios: Kuulsate 
filosoofide elust, VIII 24)  

Selline suhtumine olevat talle ka saatuslikuks saanud:  

“Pyhtagoras suri nii. Ta oli oma sõpradega kogunenud Miloni 
majja ning keegi, keda polnud koolkonda vastu võetud, süütas 
kadedusest maja. Pythagoras võeti kinni, kui ta väljus majast ning 
nähes enda ees oapõldu, peatus, öeldes: “Parem annan end 
vangi kui et tallan need maha; parem surm kui lobasuu kuulsus.” 
Seal ta võetigi kinni ja tapeti.” (Diogenes Laertios: Kuulsate 
filosoofide elust, VIII 39) 

                                                      
8
 Selline reegel viib mõtte kohe Vana Testamendi kolmandale käsule: “Sa ei tohi 
Jehoova, oma Jumala nime asjata suhu võtta...” (2. Mo. 20:7) Kolmas käsk nõuab 
inimeselt Jumala kartust. Pühaduse tunne avaldub Jumala nime väärikas 
kasutamises. Pythagoras aga (vastavalt traditsioonilisele elukirjeldusele) olevat 
olnud pigem jumalik olevus kui inimene. 
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Kuid on ka vastupidiseid andmeid: Pythagoras olevat kaunviljadest just 
ube tarvitanud kõige meelsamini toiduks, sest need teevad kõhu veidi 
lahti ja puhastavad magu. (Фрaгменты, lk 144) 

Pütaagorlaste käitumist reguleerisid ka sellised ettekirjutused: 
lahkudes ära tagasi vaata, jalanõusid jalga pannes alusta paremast 
jalast, jalgu pestes – vasakust, pääsukesi ei tohi majas pidada jms.  

Selline on traditsiooniline Pythagorase eluviisi ja tema kooli kirjeldus. 
Kuid nagu öeldud, on siin väljamõeldis põimunud kokku tegelikkusega.  

Pythagorase õpetusest saame teada samuti vaid hilisematest allikatest. 
On kaheldav, kas Pythagoras üldse midagi kirjutas. Varasematest 
allikatest on meieni jõudnud Herakleitose (u 544–483 e.m.a) halvustav 
märkus:  

“Paljuteadmine ei tee targaks, muidu oleks ta teinud 
targaks...Pythagorase...” (Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide 
elust, IX 1) 

Seevastu Herodotos (kreeka ajaloolane ja luuletaja, u 484–425 e.m.a) 
nimetas Pythagorast “suurimaks targaks hellenite seas”. Pythagorase 
võib ära tunda ka ühes Xenophanese (kreeka filosoof ja luuletaja, u 
570–480 e.m.a) satiirilises värsis. Värss jutustab sellest, kuidas üks 
inimene ütleb teisele, et too ei lööks oma koera, sest koera kiunumises 
tundis ta ära ühe oma juba surnud sõbra hääle.  

Hilisematest allikatest teame, et Pythagoras olevat mäletanud oma 
hinge eelmisi kehastumisi. Esimene neist olevat olnud jumal Hermese 
(üks varajasemaid ja mitmekülgsemaid kreeka jumalaid) poeg. Nii et 
Pythagoras pidas end tegelikult jumala pojaks, kes mitme põlvkonna 
järel sündis Pythagorasena. Lisaks sellele olevat ta kõik mõistusega 
elusolendid jaganud kolme liiki: jumal, inimene ja “Pythagorase-
sarnane”.  
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Pythagorase filosoofilisest õpetusest on teada, et maailma olemuseks 
pidas ta arvusid ja nendevahelisi suhteid. Arvud valitsevad kõige üle. 
Kõiki seaduspärasusi saab väljendada arvudevaheliste suhetena; 
kõikides nähtustes ilmnevad teatud arvudevahelised suhted.9 Näiteks 
arvati, et “õiglus on arv, mis on korrutatud iseendaga” ning et inimese 
“hing on harmoonia”. Harmoonia aga kujutab endast teatud suhet 
arvude vahel. Kust tuli Pythagoras selle idee peale? Oletatakse, et kord 
olevat ta läinud sepikojast mööda ja kuulnud kaunist helide kooskõla, 
mille tekitavad erineva raskusega sepahaamrite löögid. Sepahaamrite 
raskust on võimalik mõõta ja teatud arvudena väljendada. Siit võiski 
tekkida idee, et harmoonilise kooskõla olemuseks on teatud suhe 
arvude vahel ja edasi – et arvud valitsevad üleüldse kõige üle. Samuti 
olevat Pythagoras avastanud, et heli kõrgus sõltub võnkuva helikeele 
pikkusest. Viimast saab jällegi mõõta, s.o väljendada teatud arvuna. 
Teatud toonid kõlavad koos harmooniliselt, mõned mitte. Et aga heli 
kõrgus on sõltuv keele pikkusest (s.t on väljendatav arvuna), nii kujutab 
ka harmooniline kooskõla endast teatud suhet arvude vahel.  

Nagu juba öeldud, on Pythagorase arvates hinge olemuseks 
harmoonia. Hinge haigused seisnevad just nimelt selle harmoonia 
häirituses ning ravida saab neid harmoonilise muusikaga. Pärimus 
räägib, et Pythagoras, nähes kord purjus noormehi, kes olid end päris 
segaseks joonud, palus neid saatval flöödimängijal esitada ühe piduliku 
meloodia. Selle peale olevat noormehed ootamatult kainenenud.  

Ettekujutus arvudest kui maailma olemusest on aluseks ka Pythagorase 
arusaamale taevakehade liikumisest. Just tema olevatki esimesena 
hakanud kogu maailma tervikuna nimetama kosmoseks (kr kosmos 

                                                      
9
 Siin võib ehk näha itaalia teadlase Galileo Galilei (1564-1642) veendumuse kauget 
eelkäijat, et “looduse raamat on kirjutatud matemaatika keeles, mille tähtedeks on 
kolmnurgad, ringid jt geomeetrilised kujundid…” 
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‘kord, kaunistus, kordaseatu’, kr kosmeō ‘sean korda, ehin’; võrdle kr 
kosmētikē ‘kaunistuskunst’) korra tõttu, mis on talle omane. Kaosega 
võrreldes tähendab kosmos mitte ainult korrapärasust, vaid ka 
harmoonilisust, kaunidust.  

Niisiis, maailm on tervikuna korrapärane ja kaunis. Pythagoras tegi siit 
järelduse, et Maa ei saa olla lame – ta peab olema kerakujuline. Ta 
lähtus siin tõenäoliselt puht-matemaatilisest arusaamisest. Nimelt 
pidas ta kera kõige täiuslikumaks ja ilusamaks kehade seas. Diogenes 
Laertiose andmetel olevat Pythagoras koguni arvanud, et  

“on olemas ka antipoodid10 ning mis meie jaoks on all, on nende 
jaoks üleval”. (Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide elust, VIII 
26) 

Maa asub maailma keskel ja ümber tema liiguvad teised taevakehad: 
Kuu, Päike, Veenus, Merkuur, Marss, Jupiter, Saturn11 ning 
kinnistähtede sfäär. Taevakehade liikumine on ühtlane ringjooneline. 
Liikudes läbi eetri12, tekitab iga taevakeha teatud heli. Selle heli kõrgus 

                                                      
10

 Antipoodid (kr antipodes ‘vastasjalgsed’) on maakera vastaskülje elanikud. 

11
 Tänapäeval tuntakse rohkem planeete, samuti on muutunud ettekujutus nende 
järjestusest (kauguse järgi Päikesest): Merkuur, Veenus, Maa, Marss, Jupiter, 
Saturn, Uraan, Neptuun, Pluuto. Mainime veel lisaks, et vanakreeka astronoomi 
Ptolemaiose (u 90–160) järgi oli taevakehasid kokku seitse (kauguse järgi Maast kui 
maailma keskpunktist): Kuu, Merkuur, Veenus, Päike, Marss, Jupiter, Saturn. 

12
 Eeter (kr. aithēr ‘kõrge ja puhas õhukiht’, ‘taevas’) – vanakreeka inimeste jaoks oli 
eeter mittemateriaalne jumalik substants või lihtsamalt öeldes: jumalik aine, mis 
täidab kosmost. Kõik, mis asub maises maailmas, koosneb neljast elemendist: maa, 
vesi, tuli, õhk. Kõik, mis on taevas, on jumalik ja koosneb eetrist ehk “viiendast 
elemendist”. Ladina keelest on tulnud eetri teine nimetus: kvintessents (quinta 
essentia – viies olemus). Aristotelese kaudu võttis keskaegne filosoofia (ja ka 
astronoomia) sellise arusaama omaks. Oletusi selle kohta, et taevakehad 
koosnevad samadest elementidest mis maisedki asjad, tegid juba vanakreeka 
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sõltub taevakeha suurusest ja liikumise kiirusest. Näiteks Kuu poolt 
tekitatud heli on kõige kõrgema tooniga, Saturni poolt tekitatud heli 
aga kõige madalama tooniga. Üheskoos kõlavad need helid 
harmoonilise tervikuna. Seda võis küll kuulda ainult Pythagoras, kellel 
ainukesena oli nii peen kuulmine. Hilisematest allikatest loeme:  

“Pythagoras aga kuulis Maailma harmooniat, tajudes sfääride ja 
neis liikuvate taevakehade harmooniat, mida meie ei kuule 
loomuse tühisuse tõttu.” (Aнтология мировой философии, lk 
287) 

Aristotelese andmetel aga olevat pütaagorlased fakti, et meie toda heli 
ei kuule, seletanud sellega, et oleme taolise heliga harjunud sünnist 
saati. (Aristoteles: Taevast, 290b 25) 

Siin tuleb küll ära märkida, et Pythagoras omistas maailmale liiga palju 
korrapära ning juba tollal tekkis raskusi astronoomiliste vaatluste ja 
sellise teooria kooskõlastamisega.  

                                                                                                                               
filosoofid (Anaxagoras, atomistid). Keskajal aga, kui valitses aristotellik arusaam, 
eristati selgelt “maist” ja “taevast” “mateeriat”. Kuualust maailma peeti 
muutumiste ja muundumiste, sünni ja surma maailmaks; see oli nelja elemendi – 
maa, vee, õhu ja tule – maine maailm. Taevanähtuste maailm – mittemateriaalne 
maailm – koosneb viiendast elemendist, kvintessentsist, mis on igavene ja 
muutumatu. Sellise arusaama vastu astus välja itaalia filosoof Giordano Bruno 
(1548–1600). Tema arvates pole mingit vahet taevase ja maise “mateeria” vahel. 
Maailm on ühtse koostisega. Viies element – eeter – kaotas Bruno silmis 
jumalikkuse, kuid säilis tavalise “reaelemendina”. Kuni XIX sajandi lõpuni arvati, et 
maailmaruumi täidab meeltega tajumatu keskkonnana eeter. Valguse levimist 
peeti võimatuks ilma eetri olemasoluta. Alles peale katset, mille viisid läbi 1881. 
aastal ameerika teadlased A. Michelson ja E. Morley (selle kohta vt. füüsika 
õpikust), tekkisid kahtlused, kas sellist keskkonda (eetrit) ikka olemas on. Rääkides 
eetrist, et pidanud me silmas keemilist ühendit – eetrit. Need on kaks iseasja. 
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Kõige kuulsam aga on ehk Pythagorase teoreem täisnurkse kolmnurga 
kohta: kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. 
Pärimus ütleb, et kui Pythagoras selle seaduspärasuse avastas (või 
tõestas?)13, siis tõi ta hekatombi (kr hekatombē), s.o sajast härjast 
koosneva ohvri.14 Hegel kirjutab selle kohta:  

“Ja on märkimisväärne, et rõõm oli sel puhul nii suur, et ta 
korraldas suure peo, kuhu ta kutsus rikkad ja kogu rahva. 
Teoreem vääris seda. See oli rõõm, vaimse tunnetuse pidupäev – 
härgade kulul.” (Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie. Teil I,lk 274) 

                                                      
13

 Tõenäoliselt tunti seda seost täisnurkse kolmnurga kaatetite ja hüpotenuusi 
pikkuste vahel ennemgi: juba Vanas Egiptuses kasutati täisnurksete maatükkide 
väljamõõtmisel kolmnurka, mille küljed olid vastavalt 3, 4 ja 5 ühikut. Üldkujuline 
tõestus aga kuulub ehk tõesti Pythagorasele. 

14
 Tegelikult nimetati hekatombiks lihtsalt suurt ohvrit; mitte alati polnud need 
härjad (kr bous) ning mitte alati polnud ohvriloomi sada (kr hekaton).  
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ELEA KOOLKOND  

Elea koolkond on vanakreeka filosoofiline koolkond, mis tekkis VI 
sajandil e.m.a Elea linnas. Tema tuntumad esindajad olid Parmenides 
(u 540–480 e.m.a) ja Zenon (490–430 e.m.a). Parmenides oli 
tõenäoliselt esimene, kes kasutas selliseid üldisi (abstraktseid) 
filosoofia kategooriaid (mõisteid) nagu olemine ja mitteolemine.  

Igasugune mõte on alati mõte eksisteerivast. Seepärast ei olegi 
võimalik mõelda mitteeksisteerivast: kõik, millest me mõtleme, on 
eksisteeriv ehk olev. Mitteolemist ei ole, sest ta pole mõeldav: ainuüksi 
mõte mitteolemisest muudab selle olemiseks. Parmenides samastab 
mitteolemise tühjusega ning olemise ainega (ainelise olemisega). Nii et 
teisisõnu: maailmas ei ole tühjust. Siit tulenevad järeldused:  

1. Liikumist ei ole: liikumine ei ole võimalik, sest pole tühjust, 
kuhu liikuda.15  

2. Midagi ei teki ega hävi: tekkimine ja hävimine pole võimalik, 
sest mõlemad protsessid eeldavad mitteolemise olemasolu 
(Tekkimine oleks ju üleminek mitteolemiselt olemisele ning 
hävimine vastupidi: üleminek olemiselt mitteolemisele.)  

3. Olemine on ühtne (homogeenne): kogu maailm on ühtne 
ainemass, sest puudub tühjus, mis kehade olemasolu 
võimalikuks teeks – neid üksteisest eraldaks.  

                                                      
15

 Hiljem arvasid ka atomistid, et liikumine poleks võimalik, kui poleks tühjust. 
Atomistid järeldasid siit, et tühjus ikka on olemas, sest liikumine ju tegelikult on 
võimalik. Aristoteles kritiseeris sellist argumentatsiooni, viidates kehade liikumisele 
vedelikes ning vee ja teiste vedelike keerisvoolamisele. (Aristotelese arvates 
tühjust ei ole.) 
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Kuid tegelikult me oleme ju pidevalt tunnistajaks liikumisele, millegi 
tekkimisele, hävimisele, asjade paljususele? Vastus on järgmine. 
Parmenides eristas kahte arusaama maailmast: “tõe õpetuse” järgi on 
maailm (olemine) ühtne ja liikumatu, “arvamuse õpetuse” järgi aga on 
maailmale omased paljusus ja liikumine. “Tõe õpetus” tugineb 
mõistusele (mõistus on ka tõe kriteeriumiks), “arvamuse õpetus” aga 
tugineb meelelisele tunnetusele. Viimane petab meid sageli. 
Maailmapilt, mille loovad meie viis meelt, on illusioon. Tegelikult on 
maailm muutumatu ja ühtne. Paljusus, liikumine, tekkimine ja 
hävimine on ainult meie meelelise tunnetuse illusioon.  

Zenon – Parmenidese õpilane ja sõber – on kuulsaks saanud oma 
apooriatega (kr aporia ‘lahendamatu olukord’; kr a – eitav eesliide kr 
poros ‘väljapääs’, ‘vahend’). Üldse oli neid apooriaid 45, meieni on 
jõudnud ainult 9. Toome näiteks kolm apooriat, mis on seotud 
liikumise mõistega.16  

1.“Dihhotoomia” (kr dicha ‘kaheks osaks’, tomē ‘lõikus’)  

Enne kui läbida mingi vahemaa, on vaja läbida pool sellest vahemaast. 
Et aga läbida pool, on eelkõige jällegi vaja läbida pool sellest poolest ja 
nii edasi lõpmatuseni. See tähendab, et läbida tuleks lõpmata palju 
teepikkusi. See aga pole võimalik lõpliku aja jooksul. Tähendab, pole 
võimalik üldse mingi vahemaa läbimine, s.o liikumine.  

2. “Achilleus ja kilpkonn”  

Achilleus ja kilpkonn jooksevad võidu Kilpkonnale antakse väike 
edumaa, et võistlus põnevam oleks. Natukese aja pärast stardib 

                                                      
16

 Neid analüüsib Aristoteles teoses “Füüsika” (Z 9. 239b), vt ka Фрaгменты, lk 307-
310 
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Achilleus – ja ta ei jõua kilpkonnale iialgi järele. Põhjendus on järgmine: 
kui Achilleus jõuab punkti, kus kilpkonn asus stardihetkel, on viimane 
sealt juba jõudnud järgmise punktini. Kui Achilleus jõuab selle järgmise 
punktini, on kilpkonn jõudnud jälle edasi ja nii lõpmatuseni. Vahemaa 
Achilleuse ja kilpkonna vahel väheneb pidevalt, kuid iial ei saa see 
võrdseks nulliga ning iialgi ei jõua Achilleus järgi kilpkonnale.  

3.“Nool”  

Ükskõik kus nool ka ei asuks, alati ta asub mingis punktis (s.t et tal on 
alati teatud koordinaat – ütleksime me tänapäeval). Kui nool asub 
teatud punktis, siis ta ei liigu, sest võimatu on üheaegselt asuda mingis 
punktis ja liikuda. Järelikult nool ei liigugi.  

Keegi filosoof (tõenäoliselt küünik) olevat tahtnud näidata Zenoni 
arutluste absurdsust sellega, et hakanud tema ees edasi-tagasi 
kõndima, näidates sellega liikumise võimalikkust. Zenon võis vastata et 
liikumist ta näeb ning liikumine on muidugi olemas “arvamuse 
õpetuse” järgi, kuid “tõe õpetuse” järgi, s.o siis tegelikult liikumist ei 
ole.  

Selliste apooriatega seostub ka üks Puškini luuletus, mille nimi on 
“Liikumine”17:  

“Pole olemas liikumist, ütles habemik tark,  

Teine vaikides ta ees kõndima hakkas.  

Tõesti, nii osavalt see väite ümber lükkas;  

Kõik vastust nii andekat kiitsid.  

                                                      
17

 See luuletus kuulub Puškini Mihhailovskoje perioodi (1824–1826). Esitan siinjuures 
oma tõlke. 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

26 

 

Kuid, härrased, selle lõbusa juhtumi ajel  

Üks teine näide mulle meenub:  

Me ees küll päike taevas liigub,  

Kuid õigus on siiski ju Galileil.” 

Zenoni apooriaid võib ka nii tõlgendada: liikumine on küll olemas – 
sellest annavad tunnistust meeled, kuid küsimus on selles, kuidas seda 
liikumist mõtelda, s.o väljendada mõistete loogikas? Vene riigitegelane 
ja filosoof Vladimir Lenin (1870-1924) kommenteeris apooriaid 
järgmiselt:  

“Me ei saa kujutleda, väljendada, hõlmata, kujutada liikumist, 
ilma et me katkestaksime pideva, ilma et lihtsustaksime, 
vulgariseeriksime, jagaksime, surmaksime elava. Liikumise 
kujutamine mõtte abil on alati lihtsustamine, halvamine…” 
(Lenin: Filosoofilised vihikud, lk 251) 
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HERAKLEITOS  

Herakleitos (u 544–483 e.m.a) Efesosest oli vanakreeka filosoof, kes 
juba antiikajal sai hüüdnimeks “Tume”, sest tema poolt kirjapandut oli 
raske mõista. Samuti kutsuti teda “Nutvaks”, sest alati, kui Herakleitos 
väljus kodust, ja nägi ümberringi nii palju rumalalt elavaid ja surevaid 
inimesi, olevat ta haletsusest nutnud.  

Herakleitos oli pärit aristokraatsest perest. Ta elas Kreeka-Pärsia 
sõdade ajal ning oli tunnistajaks paljudele ülestõusudele pärslaste 
vastu.  

Juba lapsepõlves pani ta teisi imestama: algul väites, et ta midagi ei 
tea, hiljem aga – väites, et ta on kõiketeadja. Teised inimesed aga ei 
teadvat midagi. Ja kui teavadki, siis pole nende teadmised midagi 
väärt, sest “paljuteadmine ei tee targaks”.  

Herakleitose teos “Loodusest” on säilinud fragmentidena. Räägitakse, 
et Sokrates olevat selle kohta pärast läbilugemist öelnud:  

“Millest ma aru sain, on suurepärane; millest ma aru ei saanud – 
tõenäoliselt samuti.” (Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide 
elust, II 22) 

Herakleitos (nagu paljud teisedki varasemad filosoofid) arvas, et 
maailma aluseks on mingi ürgalge, millest kõik muu tekkis. Näiteks 
Thalese (u 624–547 e.m.a) arvates oli selleks vesi. Herakleitos aga 
leidis, et maailma ürgalgeks on tuli:  

“Seda kõigile sama maailma ei teinud jumalatest ega inimestest 
keegi, vaid ta on alati olnud, ta on ja ta jääb igavesti-elavalt 
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olema, mõõdujärgi süttiva ja mõõdujärgi kustuva tulena.” 
(Herakleitos: Fragmendid, 30) 

Niisiis on kogu maailm elava tule modifikatsioon (tuletis, teisend).  

“Kõik vahetub tule vastu ja tuli kõige vastu, nagu asjad 
[vahetuvad] kulla vastu ja kuld – asjade vastu.” (Herakleitos: 
Fragmendid, 90) 

Sellist analoogiat kasutab Herakleitos oma seisukoha selgituseks. Nagu 
riigis vahetatakse kaupa kulla vastu teatud proportsioonis (teatud 
korra alusel), nii on ka tule muutustes oma korrapära.  

Kui tuld on liiga palju, siis tekib maailmatulekahju; kui tuld on liiga 
vähe, siis tekib maailm kui tule teisend. Ajas lõputud tule 
muundumised jagunevad tsükliteks maailmatulekahjudega, mis 
toimuvad iga 10800 aasta järel. Kuid ka vahepeal ei ole tuli (maailm) 
muutumatu Herakleitose filosoofia kõige iseloomulikumaks jooneks 
ehk ongi tema ettekujutus maailmast kui pidevast muutumisest. 
Herakleitos ise väljendab seda aforismidega:  

“Samasse jõkke me astume <kaks korda> ja ei astu, me oleme ja 
ei ole.” (Herakleitos: Fragmendid, 49a)  

 “Samasse jõkke ei saa astuda kaks korda” (Herakleitos: 
Fragmendid, 91) 

Maailm on kui jõgi, milles voolavad järjest uued veed. Sellepärast 
võimegi teatud mõttes öelda, et ühte ja samasse jõkke ei saa astuda 
kaks korda. Nimi ja asukoht jäävad samaks, kuid jões voolavad järjest 
uued veed. Ka inimene muutub pidevalt: vananemine, uued elamused 
jne. Siit tuleneb, et igal järgneval hetkel me erineme sellest, kes me 
olime eelnenud momendil. Tähendab, see “Mina”, kes eksisteeris hetk 
tagasi, enam ei eksisteeri. Siit ka aforism: “Oleme ja ei ole.”  
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Sageli väljendatakse Herakleitose filosoofia põhiseisukohta aforismiga 
kõik voolab (kr panta rei). Tuleb siiski ära märkida, et need pole 
Herakleitose enda sõnad: selline aforism vaid omistatakse talle 
mõnikord.  

Kõik muutused toimuvad teatud seaduspärasusega, mida Herakleitos 
nimetab logoseks. Kreekakeelne sõna logos on mitmetähenduslik: ta 
võib tähistada sõna, kõne, mõistet, mõistust, suhet. Herakleitose 
arusaam maailma seaduspärasusest oli tunduvalt erinev 
tänapäevasest. Herakleitos vaatles maailma seaduspärasust 
tõenäoliselt analoogsena riigi (juriidilise) seadusandlusega:  

“Päike ei astu [oma] piiridest üle, muidu erinnüsed18 – Dike 
abilised – ta tabaksid.” (Herakleitos: Fragmendid, 94) 

Herakleitose filosoofiale on väga iseloomulik mõte, et maailm on üks 
üleüldine võitlus: 

“Sõda on kõige isa ja kõige valitseja; ühed ta tegi jumalateks, 
teised - inimesteks, ühed tegi orjadeks, teised – vabadeks.” 
(Herakleitos: Fragmendid, 53) 

Väga võimalik, et ka võitluse idee kandis Herakleitos ühiskonnalt üle 
loodusele. Tema arvates toimub ka looduses pidev vastandite võitlus. 
Herakleitos kasutab siin küll mõisteid lahknevad, vaenutsevad (Mõiste 
vastandid toob filosoofia keelde alles Aristoteles). Lahknevateks 
(vastanditeks) on näiteks: märg – kuiv, külm – soe. Pidevalt toimub 
nende vastastikune üleminek:  

“Külm soojeneb, kuum jahtub, märg kuivab ja põuane märgub.” 
(Herakleitos: Fragmendid, 126) 

                                                      
18

 Erinnüsed olid kättemaksujumalannad kreeka mütoloogias. Neid kujutati 
hirmuäratavate vanade naistena, kel on ussjuuksed ning käes tõrvik ja roosk.  
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Maailmas pole midagi muutumatut, absoluutset – kõik on suhteline: 

“Haigus teeb meeldivaks tervise ja kuri headuse, nälg teeb 
magusaks täitumuse ja väsimus une.” (Herakleitos: Fragmendid, 
111) 

“Merevesi on puhtaim ja ligaseim: kaladele on ta joodav ja 
elutoov, inimestele aga joogiks kõlbmatu ja surmatoov.” 
(Herakleitos: Fragmendid, 61) 

“Sead roojaga, kodulinnud tolmu või tuhaga end puhastavad.” 
(Herakleitos: Fragmendid, 37) 

 “Eeslid eelistavad kullale pigem õlgi.” (Herakleitos: Fragmendid, 
9) 

 “Kui inimestele sünniks [kõik] nende tahtmise järgi, paremaks ei 
läheks.” (Herakleitos: Fragmendid, 110)  

Need olid aforismid, millega Herakleitos väljendas kõige muutlikkuse ja 
suhtelisuse ideed.  

Herakleitosel ei olnud õpilasi sõna otseses mõttes. Olid vaid filosoofid, 
kes võtsid temalt üle kõige muutuvuse idee. Kõige äärmuslikum neist 
oli Kratylos (V sajandi teine pool – IV sajandi algus e.m.a), kes arvas, et 
ühte ja samasse jõkke ei saa astuda isegi ühte korda: kuni inimene 
astub jõkke, on sealt järjest uued veed juba läbi voolanud. Et kõik 
muutub, ei saa me asjadele ka nimesid anda: iga hetk tuleks uus nimi 
otsida, sest seda, mida tähistas endine nimi, ei ole enam olemas. 
Seepärast võib asjadele vaid osutada ja sedagi vaid kiire käeliigutusega.  
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SOFISTID  

Sofistid (kr sophia ‘tarkus’; sophistēs ‘tark’19) – niimoodi nimetati 
vanakreeka filosoofe, kes esinesid “tarkuse ja kõnekunsti” elukutseliste 
õpetajatena V sajandil e.m.a. Suurel määral oli selliste õpetajate 
tegevus sotsiaalsest vajadusest tingitud. Just sel ajal saabus Ateena 
demokraatia õitseaeg. Sise- ja välispoliitika küsimusi arutati 
rahvakoosolekutel (ekleesiatel), millest võtsid osa üle 20 a. vanused 
kodanikud. Millise otsuse võtab vastu kogunenud rahvahulk, sõltus 
suurel määral sellest, kuivõrd oskuslikult ühe või teise seisukoha poolt 
või vastu esinesid oraatorid. Kõnekunsti ja vaidlusoskust sai aga õppida 
palgaliste õpetajate – sofistide – juures. Sellist oskust võis muidugi 
kasutada ka n-ö sõnade ja mõtete väänamiseks ning nii see paraku 
sageli oligi.20 Platon on selle kohta kibestumusega öelnud, et tõde ei 

                                                      
19

 Kreekakeelsel sõnal sophistēs oli koguni kolm tähendust: 1) tark, mingite 
teadmiste või oskustega silmapaistev inimene; 2) raha eest tarkuseõpetaja (sofist); 
3) pettur 

20
 Sellist sõnade ja mõtete väänamist nimetataksegi sofistikaks (kr sophistikē ‘oskus 
kavalalt vaielda’). Juba antiikajast on tuntud mitmed sofismid (kr sophisma ‘kaval 
järeldus’, ‘pettus’), s.o sellised arutlused, millistes kõik tundub olevat korrektne, 
kuid tegelikult ei ole. Toome kaks näidet. Sofism “Sarvik”: Mida sa kaotanud ei ole, 
see on sul alles; sarvi sa ei ole kaotanud, järelikult oled sa sarvik. Sofism “Istuv 
inimene”: Istuv inimene tõusis püsti; kes tõusis püsti, see enam ei istu; järelikult 
istuv inimene ei istu. Sofisme tuleks tõenäoliselt eristada paradoksidest (kr. 
paradoxos ‘ootamatu’, ‘imelik’), s.o olukordadest, kus kaks teineteisele 
vasturääkivat väidet on mõlemad veenvalt põhjendatud. Eristada on siiski üpris 
raske. Näiteks on tuntud “Euathlose sofism”, mida nimetatakse ka “Protagorase ja 
Euathlose paradoksiks”: Protagoras leppis kokku oma õpilase Euathlosega, et see 
maksab õpetamise eest peale seda kui võidab esimese kohtuprotsessi. Euathlos 
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huvita kedagi – peaasi on veenvus. Tõenäoliselt siin peitubki üks 
põhjustest, miks sofistidesse hakati halvasti suhtuma. Sofistid ise 
arvasid aga, et nende asi on õpetada – teadmiste ja oskuste 
kasutamise eest nemad enam ei vastuta.  

Suhtumine sofistidesse muutus halvustavaks V sajandi keskpaigas 
e.m.a. Enne seda nimetati sofistiks austavalt lihtsalt tarka, oskuslikku 
inimest. Pööre suhtumises toimus suurelt osalt just Sokratese ja 
Platoni tõttu, kes olid sofistide vastased ja propageerisid halvustavat 
suhtumist neisse. See propaganda osutus üpris edukaks, sest 
antiikühiskonna aristokraatlikes ringkondades valitses põlglik 
suhtumine inimestesse, kes endale tööga elatist teenisid – saati siis 
veel vaimse tööga. Sokrates, kes teatavas mõttes kannatas “verbaalse 
kõhulahtisuse” all ja kellel oli ka palju kuulajaid, ei nõudnud mingit tasu 
(küll aga võis vestlus toimuda mõne sõbra juures rikkalikul söömaajal). 
Küsimusele, miks ta oma vestluste eest raha ei võta, olevat Sokrates 
vastanud:  

“Ilu ja tarkust saab kasutada nii õilsal kui ka nurjatul eesmärgil. 
Kes müüb oma ilu esimesele ettejuhtuvale, seda nimetatakse 

                                                                                                                               
aga ei tõtanud kohtuprotsessil osalema. Protagoras ähvardas ta kohtusse kaevata, 
öeldes, et maksma peab ta niikuinii: kui võidab kohtuprotsessi, siis vastavalt 
lepingule, aga kui kaotab, siis kohtuotsuse alusel. Euathlos aga vastas, et maksta ei 
tule tal niikuinii: kui ta võidab kohtuprotsessi, siis ei maksa ta kohtuotsuse alusel, 
aga kui ta kaotab, siis ei maksa ta lepingu alusel. Puhtal kujul paradokse on samuti 
avastatud ning siin enam sofistikast ei räägita. Toome jällegi kaks näidet. “Valetaja 
paradoks”: Kui inimene ütleb: “Ma valetan”, siis tuleb välja, et kui ta räägib tõtt, 
siis ta valetab, aga kui ta valetab, siis ta räägib tõtt. Russell’i paradoks (populaarsel 
kujul): Küla habemeajajale on antud käsk ajada habet neil ja ainult neil küla 
elanikel, kes endal ise habet ei aja. Küsimus: kas ta endal ka peab habet ajama? 
Tuleb välja, et kui ta endal habet ajab, siis ta ei tohi endal habet ajada, aga kui ta 
endal habet ei aja, siis ta peab endal habet ajama. 
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kõlvatuks /.../ Kes müüb oma teadmisi esimesele ettejuhtuvale, 
seda nimetatakse sofistiks.” (Xenophon: Mälestused, I 6. 13) 

Seega tegelesid sofistid Sokratese arvates n-ö vaimse 
prostitutsiooniga.21  

Sofistide koolkonnale alusepanijaks oli Protagoras Abderast (u 480–
410 e.m.a). Protagoras oli professionaalne retoorika (kõnekunsti) ja 
eristika (vaidluskunsti) õpetaja. Ühe esimesena hakkas ta õpetamise 
eest raha võtma. Protagoras sõitis läbi pea kogu Hellase ning Ateenas 
viibis ta kahel korral. Periklese palvel töötas ta välja uue konstitutsiooni 
projekti. Kuid õige pea Protagoras vahistati ja mõisteti surma. Hiljem ta 
siiski vaid pagendati, kuid teel Sitsiiliasse ta uppus. Süüdistuse 
põhjuseks oli tema raamat “Jumalatest”, mis põletati avalikult. See 
teos algas sõnadega:  

“Jumalatest ei või ma täie kindlusega ütelda, kas nad on olemas 
või ei ole olemas, sest takistusi seisab siin ees – nii küsimuse 
enda tumedus kui ka inimliku elu lühidus.” (Diogenes Laertios: 
Kuulsate filosoofide elust, IX 51) 

“Üldsusele” oli selline seisukoht vastuvõetamatu  

Sofistide filosoofia põhijooneks on relativism (kõige suhtelisuse 
tunnistamine). Maailmas on kõik muutlik ja suhteline. Iga asja kohta on 
õigustatud kaks teineteisele vasturääkivat seisukohta ja mõlemad on 
tõesed – muidugi vaid juhul, kui keegi neid tõesteks peab: 

“Inimene on mõõduks kõikidele asjadele: eksisteerivatele, et nad 
eksisteerivad ja mitte-eksisteerivatele, et nad ei eksisteeri.” 
(Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide elust, IX 51) 

                                                      
21

 Vt selle kohta ka peatükki Sokratesest. 
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Millistena asjad näivad mulle, sellised nad ongi minu jaoks; millistena 
nad näivad teisele inimesele, sellised nad ongi tema jaoks. Näiteks 
talvine järvevesi võib ühele tunduda külm, teisele jälle täiesti 
normaalne ujumiseks – järelikult pole see vesi ei soe ega külm 
iseenesest, vaid alati kellegi suhtes. Mõnele inimesele võib maailm 
tunduda ühe suure nõmedusena, teine inimene aga leiab, et “nii ilus 
on ilmas elada!” Tõde on alati tõde kellegi jaoks. Millistena asjad meile 
näivad, sellised nad ongi meie jaoks. Kui teistele tunduvad nad 
teistsugused, siis sellised nad ongi nende jaoks.  

Asjade näivus sõltub paljudest asjaoludest: näiteks üks ja sama 
toatemperatuur võib tunduda külmana haigele inimesele, kuid 
palavana äsja füüsilise treeningu lõpetanud inimesele. Edukas inimene 
näeb maailma hoopis “teises valguses” kui edutu inimene. Rõõmsas 
tujus olles tunduvad teised inimesed hoopis meeldivamad olevat kui 
halvas tujus. Ainuüksi pea- või hambavalu võib maailma muuta 
elamiskõlbmatuks – ja maailm ongi siis elamiskõlbmatu selle inimese 
jaoks, kes selles veendunud on. 

Vaatamata sellele, et Protagoras tunnistas kõik arvamused tõesteks, 
eristas ta siiski paremaid ja halvemaid arvamusi. Targa inimese 
arvamus on ikkagi parem – mõttekas on juhinduda targa inimese 
“tõdedest”. Siin tekib muidugi probleem: kui mulle tundub, et vaat’ see 
inimene on tark, aga teisele inimesele tundub, et just too inimene on 
tark, siis Protagorase järgi on meil mõlemal õigus. Seega puudub ka siin 
objektiivne kriteerium (Protagoras tõenäoliselt arvas, et mingi inimese 
tarkuse suhtes ollakse üksmeelel.)  

Teine silmapaistev sofist oli Gorgias Leontinoist (u 483–375). Nagu 
näha, olevat ta elanud üle saja aasta vanaks. Üks tema õpilastest 
seletab nii pikka eluiga sellega, et Gorgias ei olnud ühegi linna kodanik, 
ei maksnud makse, ei olnud ühiskondlikult aktivne, oli vaba ja vallaline 
inimene.  
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Ka Gorgiase filosoofia põhijooneks on relativism. Kuid erinevalt 
Protagorasest, kes rääkis peamiselt meelelise tunnetuse suhtelisusest, 
asetas Gorgias raskuspunkti neile vasturääkivustele, millistesse 
takerdub ratsionaalne mõtlemine. Kui Protagoras õpetas, et kõik on 
tõde, mida tõeks peetakse, siis Gorgias õpetas, et kõik on vale, mida 
tõeks peetakse.22 Oma teoses “Mitteolevast ehk loodusest” esitas ta 
kolm väidet:  

1. Mitte midagi ei ole olemas. 
2. Kui miski olekski olemas, siis poleks see tunnetatav. 
3. Kui miski olekski tunnetatav, siis poleks tunnetatu väljendatav.  

Seejuures ei olnud need paljad väited, vaid Gorgias koguni 
argumenteeris nende paikapidavust. Jälgime tema arutluskäiku nende 
väidete tõestamisel.23  

Mitte midagi ei ole olemas. Tõestus: Kui miski olemas oleks, siis oleks 
see kas olemine või mitteolemine (kolmandat võimalust ei ole). Väita, 
et mitteolemine on olemas tähendaks vasturääkivust mõtlemises: 
miski, mida ei ole olemas, on olemas. Seega mitteolemist ei ole 
olemas.  

                                                      
22

 Nii Protagorase kui ka Gorgiase väide on tegelikult paradoksaalne. Kui ütelda, et 
kõik on tõde, mida tõeks peetakse, siis tuleb välja, et ka väide “kõik on vale” võib 
olla tõene, kui seda tõeseks peetakse. See aga tähendaks, et korraga saavad tõesed 
olla nii väide “kõik on tõde, mida tõeks peetakse” ning “kõik on vale, mida tõeks 
peetakse”. Kui aga ütelda, et kõik on vale, mida tõeks peetakse, siis peaks Gorgias 
ka väite “kõik on vale, mida tõeks peetakse” valeks (vääraks) tunnistama, sest ta 
peab seda väidet ju tõeseks. Sellistele paradoksidele juhtis tähelepanu näiteks 
Aristoteles (Metafüüsika, 1012b 15-20). Relativismi kriitikute peamine argument on 
veel tänapäevalgi sellise paradoksaalsuse demonstreerimine. 

23
 Allikaks on siin Sextus Empiricuse teos “Teadlaste vastu”, VII 65-87. 
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Kuid ka olemist pole olemas. Kui olemine oleks olemas, siis ta oleks kas 
igavene või mööduv. Kui olemine oleks igavene, siis tal pole algust – 
järelikult on ta piiramatu Mis on aga piiramatu, seda pole kuskil, sest 
kui ta kuskil oleks, siis see tähendaks millegi temast erineva 
olemasolemist, mis teda piirab. Sellisel juhul poleks olemine enam 
piiramatu nagu arutluse alguses sai eeldatud. Seega: tuginedes 
eeldusele, et olemine on igavene, jõudsime järelduseni, et sellisel juhul 
poleks teda olemas. Seega olemine ei saa olla igavene.  

Olemine ei saa ka mööduv olla. Mööduv saab tekkida ainult olemisest 
või mitteolemisest. Kuid olemine olemisest tekkida ei saa, sest see 
tähendaks ju, et olemine oli olemas enne olemise tekkimist. 
Mitteolemisest ei saa aga midagi tekkida, sest mitteolemist ei ole 
olemas. Seega ei saa olemine ka mööduv olla.  

Kuna olemine sai olla ainult igavene või mööduv ning arutlus näitas, et 
olemine tegelikult kumbki olla ei saa, siis tuleb meil tunnistada, et ka 
olemist pole olemas. Kokkuvõtvalt: ei ole olemas ei olemist ega 
mitteolemist.  

Kui miski olekski olemas, siis poleks see tunnetatav. Tõestus. 
Mõeldav ei ühti olemisega (olemasolevaga). On ju võimalikud mõtted 
asjadest, milliseid tegelikult olemas ei ole – me võime ju endale ette 
kujutada lendavat inimest või kolme peaga lohet jms. Mõeldav ei ole 

sama mis olemasolev (mõeldav  olemasolev) – järelikult pole 
olemasolev mõeldav.24  

Kui miski olekski tunnetatav, siis poleks tunnetatu väljendatav. 
Tõestus. Kui miski on see, mida me näeme, siis kuidas me saaksime 

                                                      
24

 Siin on küll loogikaviga sees (st tegemist on sofismiga). Viga saab demonstreerida 

analoogse, kuid ilmselt absurdse järeldusega: loom pole seesama mis koer (loom  
koer) – järelikult pole koer loom.  
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nähtut teistele edasi anda? Kui miski on see, mida me kuuleme, siis 
kuidas me saame kuuldut teistele edasi anda? Me väljendume ju 
sõnade abil; sõnadel pole aga midagi ühist ei kuuldu ega nähtuga.  

Olgu nüüd nende Gorgiase tõestustega kuidas on, faktiks jääb, et 
Gorgiase kolm väidet on täielikus vastuolus terve mõistusega. Kuidas 
sellist vastuolu tõlgendada?  

Hegel kirjutas Gorgiase kohta:  

“Öeldud on, et Gorgias läks tunduvalt kaugemale, kui võib minna 
terve mõistus (sks der gesunde Menschenverstand). Nii võiks 
öelda iga filosoofi kohta. Igaüks neist läheb kaugemale tervest 
mõistusest, sest see, mida nimetatakse terveks mõistuseks, ei ole 
filosoofia ja on sageli vähem terve (sks ungesunder) kui viimane. 
Terve mõistus sisaldab oma ajastu maksiime. Näiteks kuni 
Kopernikuni oli vastuolus terve mõistusega väita, et Maa tiirleb 
ümber Päikese25 ja kuni Ameerika avastamiseni oli vastuolus 

                                                      
25

 Mikolaj Kopernik (1473–1543) oli poola astronoom, kelle teooria kohaselt asub 
maailma keskel Päike ja teised planeedid tiirlevad ümber Päikese. Tema teooriat 
nimetatakse ka heliotsentriliseks (kr. Hēlios ‘päike’). Seevastu kreeka astronoom, 
matemaatik ja geograaf Klaudios Ptolemaios (u 90–160) väitis, et maailma keskel 
asub liikumatu Maa. Tema teooriat nimetatakse ka geotsentriliseks (kr. gē ‘maa’). 
Koperniku teooria oli vastuolus tolleaegse “terve mõistusega” (XVI sajand!). “Terve 
mõistuse” vastuargumendid olid järgmised: Esiteks, kui Maa liiguks, siis me 
peaksime ju tundma, et meie jalgealune liigub ja vaevalt me siis nii kindlalt jalul 
püsiksime. Aga me püsime kindlalt jalul ja ei tunne mingit liikumist. Järelikult Maa 
ei liigu. Teiseks, kui Maa pöörleks ümber oma telje, siis paiskaks ta kõik oma pinnal 
asuva maailmaruumi. Kolmandaks, kui Maa liiguks, siis oleks ohtlik üles hüpata: 
Maa liiguks selle ajaga, mis me õhus oleme, alt ära. Seda tüüpi 
vastuargumentatsiooni erikujud on järgmised: a) kui Maa liiguks, siis kukuksid 
rasked kehad vabalt langedes mitte mööda sirgjoont (nagu nad kukuvad), vaid 
mööda kõverjoont, s.t et näiteks tornist vabalt langev kivi ei langeks siis mitte torni 
jalamile, vaid hoopis eemale; b) kui Maa pöörleks ümber oma telje, siis peaksid 
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terve mõistusega väita, et on olemas veel üks maailmajagu. 
Indias ja Hiinas oleks vabariiklik riigikord täielikult terve mõistuse 
vastane. Terve mõistus on oma ajastu mõtteviis, milles 
sisalduvad kõik tolle aja eelarvamused: mõttemäärangud 
valitsevad tema üle, ilma et seda endale teadvustataks. 
Seepärast läkski Gorgias kaugemale tervest mõistusest.” (Hegel: 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil I, lk 435) 

Selline on üks seisukoht. Kuid Gorgiase väiteid ja tõestusi võib ka teisiti 
tõlgendada. Kui arvestada, et Gorgias oli sofist – elukutseline retoorika 
ja eristika õpetaja, siis on täiesti võimalik, et ta tahtis näidata oma 
“tõestamisoskust” ja ühtlasi võib-olla ka parodeerida Elea koolkonna 
filosoofe, kes näiteks “tõestasid”, et liikumine pole võimalik.  

                                                                                                                               
näiteks suurtükikuulid lääne suunas lendama tunduvalt kaugemale kui ida suunas, 
aga see ei ole nii. Ükski neist “vastuargumentidest” tänapäeval enam tunnustust ei 
leia. Kommenteeriksime ehk ainult kolmandat, sest selle ekslikkus pole nii 
silmapaistev. Asi on selles, et üles me võime hüpata kui palju tahes, Maa meie alt 
ära ei liigu. Seda sellepärast, et kuni üleshüppamiseni me liikusime ju koos Maaga 
maailmaruumis ja vastavalt inertsiseadusele, mille avastas itaalia füüsik ja 
astronoom Galileo Galilei (1564–1642), liigume me maailmaruumis edasi sama 
kiirusega ka siis, kui me üles hüpanud olema. Idee, et Maa liigub, pakkus välja 
tegelikult juba vanakreeka astronoom Aristarchos (u 320–250 e.m.a) ning 
Ptolemaios pühendas selle seisukoha kriitikale tähelepanu ka oma teoses 
“Almagest”. 
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SOKRATES  

Sokrates (469–399 e.m.a) oli vanakreeka filosoof, kes on andnud ainet 
nii anekdootideks kui ka ülevateks vestlusteks kõlbluse teemadel. 
Andmed tema elu ja õpetuse kohta pärinevad peamiselt filosoof 
Platonilt (427–347 e.m.a) ja ajaloolane Xenophonilt (430-354 e.m.a). 
Sokrates ise ei kirjutanud ühtegi teost, kuid tema nime kohtame 
enamuses Platoni dialoogivormis kirjutatud teostes ning üpris raske on 
vahet teha, milline oli tõeline Sokrates ja kus väljendas Platon oma 
isiklikke mõtteid Sokratese nime all.  

Sokrates elas üle nii Ateena demokraatia ja kultuuri õitsengu, mida 
üldiselt seostatakse Periklese valitsemisajaga (444 – 429 e.m.a), kui ka 
Ateena languse peale täielikku lüüasaamist Peloponnesose sõjas (431 – 
404 e.m.a).  

Kreeklaste silmis, kes kehalist ilu kõrgelt hindasid, oli Sokrates inetu: ta 
oli väikest kasvu ja jässakas, rippuva kõhu ja lühikese kaelaga, 
kiilaspäine, suure pea ja hiiglasliku laubaga mees. Tema isa 
Sophroniskos oli kiviraidur-kujur, ema Phainarete aga ämmaemand. 
Räägitakse, et laps, kelle nimeks sai Sokrates, olevat juba esimesel 
hetkel peale sündi naerma puhkenud. Arvati siis, et ju tast üks 
vigurivänt kasvab ning isa pani talle nime oma vanaisa järgi – Sokrates 
–, sest toogi olevat omamoodi riukamees olnud.  

Noorena oli Sokrates isal abiks tema kiviraiduriametis. 18-aastaselt 
kirjutati Sokrates Ateena kodanike nimistusse ja temast sai efeeb, s.o 
tänapäeva mõistes ajateenija sõjaväes. Esimene aasta kulus 
sõdimisoskuste omandamisele, teisel aastal osalesid efeebid vajaduse 
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korral juba lahingutes. Üldse oma elu jooksul võttis Sokrates 
lahingutest osa kolmel korral ja näitas end vapra sõjamehena.  

Kui Sokrates sõjaväeteenistusest koju jõudis, leidis ta ees tühjuse: isa ja 
ema olid surnud palavikku ning tema esimene armastatu – Korinna – 
oli juba terve aasta rikka värvali naine. Vaevalt, et Korinnat 
truudusemurdmises süüdistada saab: pigem sundis isa tal sellist 
sammu astuma. Nimelt oli Korinna isa kingsepp ja too värval üks 
alalistest klientidest. Nii et kartus klienti kaotada ja lootus tütre 
kindlustatud olukorrale sundiski isa oma tütart mõjutama. Sokratesel 
polnud aga ei raha ega varandust. Sellises masendavas olukorras 
kaotas Sokrates huvi ka skulptoriameti vastu. 

45-aastaselt oli Sokrates unustanud Korinna ja armunud Xanthippesse, 
pottsepa nooresse tütresse, kellega ta ka abiellus. Oma majandusasjad 
ja majapidamise jättis Sokrates Xanthippe õlule, jätkates oma filosoofi-
elu Esimest korda kohtus Sokrates Xanthippega pottsepaäris, kus too 
oma isa valmistatud asju müüs. Neiu oli väga sõnaosav ja vestluses 
vastust võlgu ei jäänud. Nii arvatigi, et Xanthippe on ainuke inimene 
Ateenas, kes oma terava keelega saab ehk võitu tugevast Sokratesest. 
Ja sellepärast siis Sokrates tahtvatki teda endale naiseks, sest see 
annaks ehk võimalust “neutraliseerida” oma vastane.  

Xanthippe oli üpris sõjakalt meelestatud juba enne abiellumist, kuid 
abielus omandas ta lausa riiaka ja talumatu naise reputatsiooni. 
Õigluse nimel tuleb muidugi märkida, et Sokrates elas ju edasi filosoofi-
elu oma sõprade ja tuttavatega hommikust õhtuni vesteldes ning pole 
ehk eriti kiiduväärt, kui kodune majapidamine ja laste kasvatamine 
(neil oli kolm poega: Lamprokles, Sophroniskos ja Menexenos) jäetakse 
naise õlule. Sokrates muidugi ei pidanud ennast lihtsalt 
vastutustundetuks pereisaks:  
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“Minu arvates ongi jumal mind siia linna just selleks saatnud, et 
ma kogu päeva ringi käies igaüht teist lakkamatult ärataksin, 
veenaksin ja teile etteheiteid teeksin. /.../ Ei ole ju tavalise 
inimese moodi, et ta kõik oma toimingud hooletusse jätab ja juba 
nii palju aastaid talub, et kodused asjad on laokil, alati aga on 
väljas teie huvides, läheneb igaühele üksikult nagu isa või vanem 
vend ja veenab vooruse eest hoolt kandma.” (Platon, Sokratese 
apoloogia, lk 162-163) 

Xanthippe aga ei mõistnud aga oma mehe sellist “kõrgemat missiooni” 
ning ei jätnud seda välja näitamata. Erinevalt Sokratesest ei valitsenud 
ta oma meeleolude üle. Sokratest sõimates olevat Xanthippe teda 
nimetanud “lobasuuks” ja “päevavargaks”, valanud talle solki kaela, 
kihutanud majast välja ta sõpru, lükanud ümber laua jne. Sokrates aga 
olevat kõigele sellele vaatamata jäänud häirimatuks. Küsimusele, miks 
ta üldse sellise naisega elab, vastanud Sokrates:  

“Inimesed, kes tahavad saada heaks ratsutajaks, ei võta endale 
mitte kõige rahulikumaid, vaid tuliseid hobuseid: nad arvavad, et 
kui suudavad taltsutada selliseid, siis saavad kergelt hakkama ka 
teistega. Nii ka mina, tahtes suhelda inimestega, võtsin endale 
Xanthippe veendumusega, et kui suudan taluda teda, siis on mul 
kerge suhelda kõigiga.” (Xenophon, Pidusöök, 2. 10) 

Diogenes Laertios kirjutas sel teemal:  

“Alkibiades26 ütles Sokratesele, et Xanthippe sõim on talumatu; 
Sokrates vastas: “Aga mina olen sellega harjunud nagu 
vankrikäginagagi. Ka sina oled ju harjunud hanede 
kaagatamisega?” – “Kuid haned munevad ja on söödavad,” ütles 

                                                      
26

 Sokratese sõber, tulevane riigimees ja väejuht 
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Alkibiades. “Aga Xanthippe sünnitab mulle lapsi,” leidis 
Sokrates.” (Diogenes Laertios, Kuulsate filosoofide elust, II 36-37) 

Kord küsinud keegi Sokrateselt, kas abielluda või mitte. Sokrates 
vastas: “Tee, mis tahad – niikuinii kahetsed.” Naise etteheidete peale, 
et ta liiga palju naerab, et ta irvhammas on, olevat Sokrates vastanud: 
“Naerab ainult see, kelle südametunnistus on puhas.” Kord olevat 
Xanthippe Sokratest sõimanud ja siis veel vett ka kaela valanud. 
Sokrates kommenteeris: “No seda ma ju rääkisin! – Xanthippega on 
ikka nii, et kõigepealt äike ja siis vihm.”  

Sokrates veetis kogu päeva vaidlustes ja vestlustes. erinevalt sofistidest 
ei võtnud ta tasu esinemise eest. Xenophoni sõnul Sokrates ei võtnud 
tasu oma vestluste eest ning põlgas neid, kes seda tegid, sest nad on 
sunnitud vestlema nendega, kes neile maksavad. Kui sofist Antiphontes 
heitis Sokratesele ette, et ta elab niivõrd näruselt, kuigi filosoofiaga 
tegelemine võiks sisse tuua korralikke summasid, siis Sokrates vastas, 
et raha mitte võttes ei ole tal kohustust kellegagi vastu tahtmist 
rääkida, mida peavad aga tegema need, kes raha võtavad. Selliseid ta 
nimetas enda orjusesse müüjateks. 

Xenophoni sõnul olevat Sokrates öelnud:  

“Ilu ja tarkust saab kasutada nii õilsal kui ka nurjatul eesmärgil. 
Kes müüb oma ilu esimesele ettejuhtuvale, seda nimetatakse 
kõlvatuks; aga see, kes teab, et teda armastab õilis inimene ning 
teeb selle inimese oma sõbraks, seda peame kõlbeliseks. 
Samamoodi see, kes müüb oma teadmisi esimesele 
ettejuhtuvale, seda nimetatakse sofistiks; aga kes, märgates 
inimese võimekust, õpetab talle kõike head, mida ise teab ja teeb 
ta oma sõbraks, selle suhtes oleme arvamusel, et ta käitub nagu 
on kohane heale kodanikule.” (Xenophon, Mälestused, I 6. 13) 
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Sokratese eluviis oli väga tagasihoidlik; Xenophoni sõnul olevat ta 
väitnud, et  

“kui leiduks hea ostja, siis minu maja eest koos kõigega, mis mul 
on, võiks välja anda 5 miini27.” (Xenophon, Kodukord, 2. 3) 

 Sokrates pidas sellist vaesust ainuõigeks filosoofi jaoks. Just selle 
poolest tema arvates erineb filosoof teistest, et vabastab hinge hoopis 
suuremal määral suhtlemisest kehaga, muretsedes võimaluse piirides 
ainult hinge eest, mis seisneb tahtmiste miinimumini viimises:  

“Olla ilma tahtmisteta on jumalik, olla minimaalsete tahtmistega 
tähendab olla väga lähedal jumalikule; jumalus on täiuslik, olla 
lähedal jumalusele tähendab olla lähedal täiuslikkusele.” 
(Xenophon, Mälestused, I 6. 10)  

Tihti imestas ta, olles turul, kui palju on asju, ilma milleta võib elada. 
Sokrates soovitas tagasihoidlikku eluviisi ka teistele:  

“Sest midagi muud ma ju ei teegi, kui käin ringi ja püüan veenda 
igaüht, olgu noort või vana, et ta esmajoones ei tunneks muret 
keha ja raha pärast, vaid kannaks hoolt selle eest, et hing 
muutuks võimalikult väärtuslikuks.” (Platon, Sokratese apoloogia, 
lk 160) 

 Xenophon kommenteeris Sokratese vaesust nii:  

“Ta elas niivõrd kasinalt, et ma ei tea, kas on üldse võimalik nii 
vähe teenida, et mitte olla varustatud sellega, millest piisaks 
Sokratesele.” (Xenophon, Mälestused, I 3. 5) 

                                                      
27

 Miin on kreeka rahaühik. Selle väärtusest saame ehk ettekujutuse järgmiste 
hinnangutega: orja hinnaks oli tavaliselt pool miini kuni 10 miini, korralik hobune 
maksis 12 miini. 
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Ei ole küll teada, millisest teenimisest ajaloolane siin räägib, kuid fakt 
on see, et ega Sokrates nälga ei jäänud. Tema kuulajateks olid sageli 
rikkad inimesed ning vestlus toimus tihti söögilaua ääres. Sokratese 
õpilane Aristippos Küreenest (u 435–355 e.m.a) olevat aga kuulajatelt 
ka raha võtnud ning saatnud selle Sokratesele. Diogenes Laertios 
kirjutab, et Aristippos  

“hakkas esimesena Sokratese õpilastest võtma kuulajatelt tasu ja 
saatma raha õpetajale. Ükskord, läkitades 20 miini, sai ta selle 
summa tagasi ning Sokrates ütles, et daimonion28 olevat 
keelanud tal seda raha vastu võtta: tõesti, see polnud talle meele 
järgi.” (Diogenes Laertios, Kuulsate filosoofide elust, II 65) 

Aristoteles nimetas Aristippost seepärast koguni sofistiks. 

                                                      
28

 Daimonion (kr daimonion ‘jumalik’, ‘üleloomulik jõud’, ‘jumalus’, ‘vaim’) on 
“jumala hääl, mis ütleb, mida tuleb teha”. (Xenophon, Sokratese apoloogia, 12) 
Platoni kirjutatud “Sokratese apoloogias” räägib Sokrates, et talle on “midagi 
jumalikku või imepärast ilmutatud… Seda tuli mul ette juba lapsepõlves: kostab 
mingi hääl, mis alati püüab mind kõrvale kallutada sellest, mida kavatsen tegema 
hakata, kuid iial pole ta mind millekski keelitanud.” (Platon: Sokratese apoloogia, lk 
164) Viimasest lõigust jääb mulje, et daimonion ainult keelab, kuid ei käsi, mis on 
just nagu vastuolus Xenophoni andmetega. Tegelikult ei olnud kaasaegsetelgi eriti 
selge, mida Sokrates silmas pidas, kui rääkis jumala häälest või daimonionist. Võib-
olla on see arusaadavamalt väljendudes lihtsalt südametunnistuse hääl või 
eelaimus, mingi “kuues meel”. Kreeka kirjanik Plutarchos (u 46 – u 119 e.m.a) 
räägib oma teoses “Sokratese daimonionist” järgmisest loost. Kord kõndis Sokrates 
koos sõpradega mööda tänavat, kuid peatus siis, süüvis endasse ning ütles, viidates 
daimonionile, et tuleb minna mööda teist tänavat. Mõned sõbrad ei kuulanud teda, 
tahtes näidata, et Sokrates lobiseb niisama, kuid järsku jooksis neile vastu kari 
poriseid sigu, kes jooksid mõned neist jalust maha, mõned aga määrisid poriga 
kokku. (vt kommentaarid raamatule Xenophon, Mälestused, lk 292)  
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Sokratese tarkus  

Sokrates oli üks esimesi filosoofe, kes arvas, et filosoof ei pea mitte 
loodust uurima ja arutlema maailma ehituse ning algelementide üle. 
Sokrates leidis, et filosoof peab uurima inimhinge, tunnetama 
iseennast ning lahendama elulisi probleeme: filosooofia olgu mitte 
abstraktne targutamine looduse üle vaid õpetus sellest, kuidas tuleb 
elada. Filosoofia peab andma inimesele selge arusaama sellest, mis on 
hea ja mis on halb, mis on ilus ja mis on inetu, mis on tõde ja mis on 
eksimus. Küllap jättis Sokrates selliste probleemide arutamisel 
kuulajatele sügava mulje, sest teda peeti väga targaks.  

Kord olevat üks Sokratese sõber Chairephon küsinud Delphis jumal 
Apolloni pühamus püütialt (s.o ennustaja-preestrinnalt), kelle suu läbi 
kõneles jumal ise, kas keegi on Sokratesest targem. Püütia vastas, et 
mitte keegi pole targem. Sokrates arutas sellepeale niimoodi:  

“Mida jumal tahtis sellega ütelda, millele ta vihjas? Sest ma ju 
tean ise, et ma pole mingi tark. Mida ta sellega ütelda tahtis, kui 
nimetas mind kõigist targemaks? Ta kindlasti ei valeta, sest see 
pole talle lubatud.” (Platon, Sokratese apoloogia, lk 137-8)  

Sokrates hakkas erinevaid targaks peetud inimesi (riigitegelasi, poeete, 
käsitöölisi “järele katsuma”, vesteldes nendega vastavatel teemadel, et  

“ennustus ümber lükata ja oraaklile avalikult kuulutada: “Too on 
minust targem, aga sina ütlesid, et mina olen kõige targem”.” 
(Platon, Sokratese apoloogia, lk 138)  

Hiljem veendus Sokrates, et “jumala lausutud sõna tuleb kõigest 
kõrgemale seada”, st et ennustuse tõesuses kahelda ei saa. Ta leidis, et 
võrreldes kõigi “järelekatsututega” seisneb tema tarkus järgmises: 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

46 

 

“Kumbki meist ei tea ju midagi eriti suurepärast või tarviliku, aga 
too mees kujutab ette, olgugi et ta ise midagi ei tea, et ta teab; 
kui mina midagi ei tea, siis vähemasti ei hakka ma seda ka endale 
ette kujutama. Selle vähese võrra paistan ma temast küll targem 
olevat, kuna ma ei arva, et tean seda, mida ma tegelikult ei tea.” 
(Platon, Sokratese apoloogia, lk 139) 

Sellise “järelekatsumise” tulemusel tekkis vaen Sokratese vastu, kuid 
teda hakati ka targaks kutsuma. Sokrates jõudis sellise järelduseni:  

“Näib nii, et tõeliselt tark on ainult jumal, ja oma oraakliga tahtis 
ta üksnes seda väita, et inimlik tarkus maksab vähe või ei maksa 
üldse midagi, ja näib, et sel puhul ei pidanud jumal silmas 
otseselt Sokratest, vaid kasutas mu nime üksnes näitena, nagu 
öeldes: “Teie hulgast on kõige targem see, kes nagu Sokrates 
mõistab, et tõeliselt pole tema tarkus midagi väärt.”” (Platon, 
Sokratese apoloogia, lk 142) 

Niisiis seisneb Sokratese järgi inimlik tarkus selles, et ollakse teadlik 
oma teadmatuses. Sokrates “teab, et ta mitte midagi ei tea”, sellal kui 
ülejäänud ei tunneta oma teadmatust ja peavad endid targaks. 
Tegelikult on tark ainult Jumal ning inimene saab olla vaid 
tarkusearmastaja – filosoof (sõnasõnalt: tarkusearmastaja). Filosoof 
paikneb targa ja rumala vahepeal.  

Sokratese dia lekt ika  

Sokratese filosoofilised vestlused olid sihipärased, metoodilised. Kui 
räägitakse Sokratese meetodist, siis seda nimetatakse dialektiliseks. 
Sõna dialektika (kr dialektikē ‘vestlusoskus’) tähistas vestluskunsti, 
oskust vaielda ja argumenteerida, esitada küsimusi ja anda vastuseid 
nii, et tulemuseks oleks probleemi sügavam mõistmine.  
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Sokratese dialektika märksõnadeks on iroonia, maieutika, 
defineerimine ning induktsioon.  

1. Iiroonia (kr eirōneia) 

Sokrates püüdis leida vasturääkivusi ja ebajärjekindlust vestluskaaslase 
arutluses, kuid varjas sellist püüdlust, mängides rumalat inimest. 
Kohates inimest, kes pidas end mingis valdkonnas “paljuteadjaks”, 
alustas Sokrates temaga vestlust, mängides lihtsameelset ja rumalat 
inimest. Vestluskaaslane hakkas paha aimamata Sokratest õpetama, 
kuid viimase kavalad küsimused ajasid ta segadusse ning lõpuks oli ta 
sunnitud tunnistama oma teadmatust. Sellise iroonia ja 
“järelekatsumise” eest togiti Sokratest sageli ning tiriti juukseidpidi. 
Kuid Sokrates ei teinud sellest väljagi. Kord löönud teda keegi jalaga, 
Sokrates ei teinud välja – teiste imestuse peale vastas ta:  

“Kui eesel mulle kabjaga äigaks, ma ei hakkaks ju teda kohtusse 
kaebama.” (Diogenes Laertios, Kuulsate filosoofide elust, II 21) 

Selline iroonia pole ehk eriti ilus, välja arvatud võib-olla juhul, kui seda 
kasutatakse inimese suhtes, kes on endast tõesti väga kõrgel 
arvamusel. Sokrates leidis, et kõigepealt tuleb inimene vabastada 
veendumusest oma paljuteadmises – see oleks siis nagu ettevalmistav 
etapp edasiseks arutluseks. Senikaua, kuni inimene ei vabane kõrgest 
enesehinnangust, ei ole loominguline vestlus temaga võimalik. Aga just 
sellise loomingulise vestluse toimumist Sokrates taotleski.29 Siit 
jõuame teise märksõnani.  

2. Maieutika (kr maieutikē technē) ehk “ämmaemandakunst”  

                                                      
29

 Näitena sellise iroonia kohta vt Lisa. Lühikokkuvõte Platoni poolt kirja pandud 
dialoogist “Laches” 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

48 

 

Sokratese arvates on inimese hinges palju teadmisi varjatud kujul juba 
olemas, kuid inimene pole sellest teadlik. Selles mõttes peabki inimene 
“tunnetama iseennast”.30 Sokratese suunavate küsimuste abil oli 
teadmiste ilmaletulek, n-ö “vaimne sünnitus” kergem ning siit ka selle 
võtte nimetus – maieutika ehk “ämmaemandakunst”. Ta võrdles oma 
“kunsti” tavapärasega:  

“Minu ämmaemandakunstis on peaaegu kõik nii nagu neil, vahe 
on vaid selles, et mina võtan sünnitusi vastu meestelt, mitte 
naistelt ning hinge, mitte keha sünnitusi.” (Platon, Theaitetos, 
150b) 

Iseenda suhtes Sokrates seda kunsti ei rakendanud:  

“Ise olen ma tarkuse jaoks juba viljatu ning selles on mind ka 
süüdistatud, et küsitlen aina teisi, kuid ise mingeid vastuseid ei 
anna, sest mul pole mingit tarkust – see on tõsi. Põhjus on 
järgmine: jumal käsib mul sünnitusi vastu võtta, kuid endal 
sünnitada keelab. Nii et ma ise ei ole mingi tark ning mul pole ka 
õnnestunud tuua ilmale tõelist vilja – oma hingevilja. Need, kes 
tulevad minu juurde, näivad mulle alguses äärmiselt rumalatena, 
kuid edaspidi saavutavad nad jumala abiga nii endi kui teiste 
arvates suurt edu. On selge, et minult ei saa nad midagi õppida – 
nad lihtsalt avastavad iseendis palju suurepärast – kui neil seda 
ikka on – ning toovad selle ilmale.” (Platon, Theaitetos, 150c-d) 

Seda, et Sokrates ainult teiste “hinge kallal näris”, heideti talle muidugi 
ka ette. Nt Platoni dialoogis “Riik” ütleb sofist Thrasymachos 
Sokratesele:  

                                                      
30

 “Tunneta iseennast” (kr gnōthi seauton) – selline oli raidkiri jumal Apolloni 
pühamusse sissekäigu sambal.  
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“… sa ei taha vastata, mängid lihtsameelset ja teed mis iganes, et 
ainult vastamisest kõrvale põigelda, kui midagi küsitakse”. 
(Platon, Riik, 337a)  

 3. Defineerimine  

Teadmine seisneb Sokratese arvates oskuses määratleda (defineerida) 
vastav mõiste, st kui inimene midagi teab, suudab ta seda väljendada 
ka sõnade abil. Teada näiteks, mis on õiglus, tähendab osata 
defineerida mõiste õiglus. Teada, mis on mehisus, tähendab osata 
defineerida mõiste mehisus. Kui me ei oska seda teha, siis me ei saa 
öelda, et me teame, mis on mehisus (või õiglus jne.). See on muidugi 
väga maksimalistlik seisukoht ja kui see omaks võtta, siis tuleks tõesti 
tunnistada, et me ei tea mitte midagi. Erandi moodustavad siis ehk 
matemaatilised abstraktsioonid: koolis õpime me pähe küllaldaselt 
definitsioone ning me võime öelda, et me teame, mis on ruut ja mis on 
kolmnurk jne. Matemaatika on selles mõttes erand. Kuid Sokratest 
huvitasid elulähedasemad probleemid. Näiteks, kas me oskame 
defineerida mõistet mehisus? Kui ei oska, järelikult me ei tea, mis on 
mehisus ning meil poleks tegelikult õigustki seda sõna kasutada.  

4. Induktsioon (kr epagōge ‘juurde juhtima’, ‘juurde viima’)31 

Kõigepealt tuleb leida konkreetseid näiteid, mis antud mõistele 
vastaksid. Nende näidete üle mõtlemine aitab inimese hinge selle 
sünnipärase teadmise „juurde juhtida“, mis ehk hinges varjatud kujul 
juba olemas on. Näiteks selleks, et defineerida mõiste mehisus, tuleb 
kõigepealt koguda erinevaid näiteid mehisuse kohta (mehine võib olla 
lahingus, haige olles, valude käes, eluraskustes jne) – võimalikult 
erinevatest valdkondadest. Kui neile näidetele keskenduda, siis võibki 

                                                      
31

 Sõna induktsioon pärineb ladinakeelsest sõnast inductio; just see sõna sai ladina 
keeles (ja ka kaasaegsetes keeltes) kreekakeelse sõna epagōgē vasteks.  
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inimene  ühel hetkel taibata, et – ahaa! – mehisus on ju see-ja-see.  
Selline ahhaa-hetk siis ongi teadmise sünnitamine. Ega see lihtne 
muidugi pole. Tüüpiline on olukord, kus me n-ö intuitiivselt justkui 
teame, mis on mehisus või kaunidus vms, kuid täpselt sõnastada ei 
oska. Sokrates ütlekski selle peale: see teadmine on meis peidus, kuid 
ei taha veel ilmale tulla; me oleme sellest teadmisest “tiined”, kuid 
tarvis on “ämmaemandat”.  

Alguses jõutakse tavaliselt vaid definitsiooni n-ö mustandini ning siis 
kritiseeritakse seda: püütakse leida, ütleme, mehisuse näiteid, mida 
antud definitsioon ei hõlma ning ka selliseid näiteid, mis definitsiooni 
järgi peaksid ka mehisuse alla kuuluma, kuid mis tegelikult ei kuulu. 
Tulemuseks peaks olema, et meie definitsioon on adekvaatne. Ainult 
siis võime öelda, et teame, mis on mehisus. 

Voorus ja teadmine  

Teadmiste paatos oli Sokratese silmis nii suur, et ta pidas eetiliste 
vooruste küllaldaseks tingimuseks teadmist. Teadmine, mis on hea ja 
mis on halb, teeb inimese vooruslikuks. Kurjuse põhjuseks on 
Sokratese arvates teadmatus. See näib olevat kaheldav: on ju küll 
olukordi, kus inimene teab, kuidas tuleks käituda, kuid toimib ikkagi 
vastupidi. Võib-olla aga kasutas Sokrates terminit teadmine 
ebatavalises tähenduses, seostades teadmist moraaliga ja arvates, et 
tõeline teadmine omab alati ka eetilist väärtust. Ühtegi teadmist ei saa 
tema järgi seega pidada tõeliseks, kui sellest ei tulene moraalne tegu.32 
Selline on üks võimalik tõlgendus. Aga see ei tarvitse olla kõige 

                                                      
32

 Selline seisukoht on esitatud raamatus: Kessidi F. Sokrates. Tallinn, 1987 
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usutavam. Xenophon kirjutas Sokratese arusaamast teadmise ja 
vooruse vahekorra kohta järgmist:  

“Tarkuse ja kõlbelisuse vahel ei näinud Sokrates erinevust: ta 
tunnistas inimese nii targaks kui kõlbeliseks, kui too mõistes, mis 
on kaunis ja hea, juhindub sellest oma tegudes ning teades, mis 
on kõlbeliselt inetu, hoidub sellest. /.../ Kõik inimesed valivad 
sellise käitumisviisi, mille leiavad olevat endile kõige kasulikuma. 
Seda, kes käitub ebaõigelt, ei pea Sokrates ei targaks ega 
kõlbeliseks.  

Sokrates väitis ka, et õiglus ja iga teine voorus seisneb tarkuses. 
Õiglased ja üldse kõik vooruslikud teod on kaunid ja head. Need, 
kes teavad, milles nad seisnevad, ei taha sooritada mingit muud 
tegu…” (Xenophon, Mälestused, III 9. 4-5) 

Väide, et “kõik inimesed valivad sellise käitumisviisi, mille leiavad 
olevat endile kõige kasulikuma” peaks tegema meid valvsaks: kas pole 
siin mitte segi aetud kahte mõistet: hea (konkreetse inimese jaoks) 
ning (moraalses mõttes) hea? Muidugi, kui inimene on rumal, siis toob 
ta iseendale kahju ning selles mõttes võib ehk kirjutada võrdusmärgi 
iseendale hea-tegemise ja tarkuse (arukuse) vahele. Kuid kui jutt on 
moraalses mõttes heast, siis on küll raske nõustuda, et tarkus (arukus) 
teeb meid vooruslikuks, v.a juhul, kui anname sõnale teadmine tõesti 
mingi tavatu tähenduse.  

Või peaksime ehk Sokratese arusaamas nägema hoopis uusaegse 
“mõistliku egoismi” lätteid. Viimase järgi püüab inimene alati ainult 
iseendale head teha – isegi siis, kui ta nt kedagi päästes enda elu või 
tervise ohverdama peab.  

Või tuleks meil muretseda oma hinge saatuse pärast, kui see on 
vabanenud kehast? Siis me teeksime teistele head tehes ikkagi head 
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iseendale? Probleem, kuidas tõlgendada Sokratese arusaama vooruse 
ja tarkuse vahekorra küsimuses, jääb päevakorrale. 

Sokratese surm 

Sokratesel oli lisaks sõpradele ka palju vaenlasi. Nii kaevasidki kolm 
kodanikku – poeet Meletos, nahatöökodade omanik Anytos ja 
kõnemees Lykon – ta kohtusse, esitades süüdistuse:  

“Sokrates rikub seadust sellega, et ajab hukka noorsoo; ta ei 
tunnista jumalaid, keda linn on omaks võtnud, vaid teisi, uusi 
deemoneid.33” (Platon, Sokratese apoloogia, lk 145) 

Tõesti, Sokrates tegeles pidevalt sellega, et “katsus järele” inimesi ja 
ajas neid segadusse valdkondades, milles nad ise pidasid endid 
kompetentseteks. Ka noored, eriti rikaste kodanike pojad, kellel oli 
rohkem aega, järgisid Sokratese eeskuju, “katsusid järele” vanemaid 
inimesi ning seadsid neid piinlikkusse olukorda. Sellepärast siis nähtigi 
Sokrateses inimest, kes “hukutab” noorsugu. Üldiselt võib siiski öelda, 
et süüdistus oli suurel määral fabritseeritud.  

Sokratesel aga tuli aastal 399 e.m.a (kevadel) astuda kohtu ette. 
Kohtupalatisse, kus arutati Sokratese süüasja, kuulus 501 inimest. 
Süüdistuskõnede tekste pole säilinud, kuid oletatakse, et süüdistajad 
juhtisid kohtunike tähelepanu eelkõige Sokratese tegevuse nende 
arvates demoraliseerivale iseloomule. Edasi esines Sokrates 
kaitsekõnega. Kohus tunnistas ta Diogenes Laertiose andmeil süüdi 281 
häälega 220 vastu (Diogenes Laertios, Kuulsate filosoofide elust, II 41).  

                                                      
33

 Deemonid on “teatavad jumalused” (Platon: Sokratese apoloogia, lk 154) 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

53 

 

Kreeka poliste kohtupraktikas oli levinud tava. et süüdistatav pärast 
süüdimõistmist esitab ise karistusmäära, mille ta enese arvates ära on 
teeninud. Vandekohus pidi valima kahe (süüdistaja ja süüaluse) 
karistusettepaneku vahel. Sokrates tegi sellise ettepaneku:  

“Niisugusele mehele, ateenlased, pole miski sobivam kui et ta 
Prütaneionis34 lõunat saaks, igatahes on tema selle palju enam 
ära teeninud kui too mees teie hulgast, kes olümpiamängudel 
paaris- ja nelirakendiga võiduajamises võitjaks tuleb. 
Olümpiavõitja teeb teid ainult näiliselt õnnelikuks, mina aga 
tõeliselt; too ei vaja ülalpidamist, mina aga küll. Kui peaksin oma 
teeneid õiglaselt hindama, siis määraksin endale eine 
Prütaneionis.” (Platon, Sokratese apoloogia, lk 176-7) 

 Sokratese ettepanek šokeeris kohut ning sellesse suhtuti kui 
jultumusse. Vandekohus mõistis ta Diogenes Laertiose andmetel surma 
(see oli süüdistajate pakutud karistus) 80 enamhäälega35. Sokrates 
paigutati vanglasse. Sõbrad valmistasid ette kõik vajaliku 
põgenemiseks, kuid Sokrates keeldus põgenemisest austusest seaduse 
vastu. Ta ei kahetsenud ei oma elu pärast ega selle pärast, et oli kohtus 
nii sirgeselgne olnud:  

“Protsessi kaotasin ma tõepoolest seetõttu, et mul miski puudus, 
kuid puudu ei jäänud mul tõestusvahendeist, vaid ülbusest, 
häbematusest ja soovist kõnelda niimoodi, nagu teil oleks kõige 
meeldivam olnud kuulata – pisaraid valada ja hädaldada ning 
teha ja kõnelda palju muud, mida olete harjunud teistelt kuulma; 

                                                      
34

 Prütaneion – ametihoone, Ateena sümboolne keskus; peale riigiametnike anti seal 
tasuta süüa ka silmapaistvatele kodanikele, et neid austada. 

35
 Siin on teatud kahemõttelisus: Diogenes Laertiose raamatust võib sama hästi välja 
lugeda ka, et Sokratese vastaste arv suurenes veel 80 võrra. Sellisel juhul tuleks 
häälte vahekord 361:140 (Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide elust, II 42) 
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kuid ma kinnitan teile, et pean seda enesele väärituks.” (Platon, 
Sokratese apoloogia, lk 181) 

Muuseas, Sokratese kuju Platoni “Apoloogias” on tavatult enesekindel 
ja koguni ülbe. Kuigi Sokrates väidab, et ta midagi ei tea, käitub ta siiski 
kui inimene, kes teab täpselt, mis on filosoofia ning on veendunud oma 
kohtunike moraalses tühisuses ja rumaluses.  

Sokrates arvas, et surma pole alust karta:  

“…Inimesed kardavad surma, nagu teaksid nad kindlasti, et ta 
suurim pahe on. Aga kas pole kõige häbiväärsem võhiklus, 
ateenlased, kujutleda, nagu teaksid midagi, mida sa tegelikult ei 
tea?” (Platon, Sokratese apoloogia, lk 158) 

Edasi aga räägib Sokrates iseendale vastu, esitades kaks võimalikku 
arusaama surmast:  

“Suremine on üks kahest: kas muutumine eimiskiks, tähendab, 
surnul ei ole enam mitte mingeid tundeid, või vastavalt 
pärimusele teatud muudatus, hinge ümberasetumine siinsetest 
paikadest mingisse teise kohta. Kui mitte mingeid tundeid ei ole, 
siis pole see midagi muud kui uni, mille vältel ei näe isegi 
unenägusid; sel juhul oleks surm imepärane võit. /.../ Kui aga 
surm on nagu ümberasetumine ühest kohast teise ja vastab tõele 
pärimus, et seal viibivad kõik surnud, - mis oleks siis veel suurem 
hüve, kohtunikud? Kui keegi jõuab Hadesesse, olles vabanenud 
siinseist isehakanud kohtunikest, ja leiab seal eest tõelised 
kohtunikud, kes pärimuse kohaselt Hadeses õigust mõistavad… 
ning kõik need pooljumalad, kes oma elu jooksul õigluse poolest 
silma paistsid –, kas siis niisugune ümberasetumine oleks halb? 
Ning suhelda Orpheuse, Musaiose, Hesiodose ja Homerosega – 
mida kõike te ei annaks selle eest? Mina tahaksin tõepoolest 
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mitu korda surra, kui see kõik tõele vastab.” (Platon, Sokratese 
apoloogia, lk 186-187) 

Filosoofile on Sokratese arvates üldse omane surma pigem soovida kui 
karta36, sest keha on tema vaenlane ning ta soovib hinge vabanemist 
kehast: 

 “Keha mitte ainult ei põhjusta tuhandeid muresid – ta vajab ju 
toitu! – vaid lisaks on ta ka vastuvõtlik haigustele, mis takistavad 
meil mõista olemist. Keha põhjustab soove, kirgi, hirmusid ja 
sellise hulga absurdseid pettekujutlusi, et, uskuge mind, tema 
tõttu on meil tõesti võimatu millegi üle mõtelda! Aga kes on 
süüdi sõdades, mässudes ja lahingutes kui mitte keha ja tema 
kired? Kõik sõjad saavad ju alguse varanduse kokkuajamisest, 
milleks meid sunnib keha, mida me orjalikult teenime. Just keha 
on süüdi selles, et meil pole aega filosoofia jaoks.” (Platon, 
Phaidon 66b-d) 

Ning saabuski hetk, kui tal tuli juua tühjaks karikas mürgiga, 
mürkputkejoogiga. Platoni dialoogis “Phaidon” väidab nimitegelane, et 
Platon ei viibinud Sokratese surma hetkel vangikongis, kuid võib-olla ei 
vasta see tõele (vt nt Целлер, Очерк истории, lk 104).  

Joonud rahulikult ära mürgi, tuli Sokratesel edasi-tagasi kõndida kuni 
jalad muutusid raskeks ning siis pikali heita. Sokratese viimased sõnad 
olid:  

“Kriton, me võlgneme Asklepiosele37 kuke, ärge unustage.” 
(Platon, Phaidon, 118a) 

                                                      
36

 Kui Xanthippe tuli Sokratest vaatama ning hakkas halama, palus Sokrates ta ära 
saata – selline käitumine oli tema arvates kohatu. (Platon: Phaidon, 60a) 

37
 Asklepios – kreeka tervistusjumal, kellele tavaliselt toodi ohvriks kukkesid. 
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Diogenes Laertiose järgi olevat ateenlased õige pea kahetsenud oma 
tegu; Sokratese süüdistajates Meletos mõistetud surma, teised aga 
pagendati. (Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide elust, II 43). See aga 
võib olla ka hilisem väljamõeldis. (vt nt Целлер, Очерк истории, lk 94) 

Lisa.  Lühikokkuvõte Platoni  pool t  k i r ja 
pandud dialoogist  “Laches”  

 Vestlevad Sokrates ja Laches38 

 Sina, Laches, kui väejuht muidugi tead, mis on mehisus.  

 Muidugi, Zeusi nimel, see küsimus pole raske. Vastan pikemalt 
mõtlemata: mehine on see, kes rivis oma kohale jäädes 
vaenlasega võitleb ja ei põgene lahinguväljalt.  

 Selles on sul õigus, Laches, tõsi küll, kui peame silmas ainult üht 
mehise teo näidet. Küllap on see minu viga, et sa taandasid 
mehisuse üksikjuhtumile, seepärast täpsustagem küsimust: ma 
palun sind määratleda mehisuse kui vooruse olemus, leida see, 
mis on “kõiges üks ja seesama”, see tähendab see üldine ja 
oluline, mis hõlmab kõiki mehiste tegude juhtumeid ja kõiki 
näiteid. Sinu vastust aga tuleb pidada mõtlematuks selle tõttu, 
et on tegusid ja tegutsemisviise, mis väliselt on vastupidised 
sinu arusaamisele mehisusest, kuid mida kõik siiski peavad 
mehisteks tunnistama. Nii näiteks ei võitle sküüdid taganedes 
mitte sugugi vähem mehiselt kui jälitades. Ja eks nimeta ju 
Homeroski Aineiast “oskuslikuks põgenejaks”. Põgenemine 
iseenesest pole tingimata arguse või mehisuse puudumise 

                                                      
38

 See lühikokkuvõte pärineb raamatust: Kessidi, F. Sokrates. Tallinn, 1987, lk 44–45 
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tunnus. Põgenesid ju Plataia lahingus lakedaimonlaste hopliidid, 
põrganud kokku pärsia kilbikandjatega, ilma et oleks seejuures 
mehisust kaotanud. Kui aga pärslaste read selle põgenemise 
tõttu segi läksid, pöördusid lakedaimonlased ootamatult tagasi, 
hakkasid võitlema ratsa ning saavutasid sel viisil võidu 
Tegelikult, Laches, tahaksin ma sinult kuulda mehiste kohta 
mitte ainult jalaväes, vaid ka ratsaväes ja sõjaasjanduses üldse, 
ja mitte ainult sõjaasjanduses, vaid ka ohtude puhul merel, 
haigustes, vaesuses või riigiasjades, ja jällegi mitte ainult 
mehisusest kannatuste ja hirmu suhtes, vaid ka neist, kes on 
tugevad võitluses ihade ja naudingutega – kas püsides paigal, 
või jättes tagala katteta; eks ole ju mehiseid neiski asjus.  

 Kui ma pean andma mehisuse määratluse, see tähendab, 
leidma selle olulise tunnuse, mis on omane tema kõigile 
ilminguile, siis ma ütleksin, et see on mingi hingeline püsivus, 
iseloomukindlus, ühesõnaga visadus.  

 Hästi räägid. Kuid mulle paistab, et mitte igasugune visadus ei 
näi sulle mehisusena. Sellise järelduse teen ma sellest, milles 
olen peaaegu kindel, nimelt et sina, Laches, pead mehisust 
heaks ja ilusaks asjaks.  

 Kahtlemata heaks ja ilusaks.  

 Ja eks ole visadus ühenduses arukusega hea ja ilus?  

 Muidugi on.  

 Ent milline on ta ilma arukuseta? Ilmselt vastupidine, see 
tähendab halb ja inetu?  

 Õigus.  

 Ja sa ju ei nimeta heaks midagi, mis on halb ja inetu?  
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 Ei nimeta, Sokrates.  

 Järelikult ei nimeta sa sellist visadust mehisuseks, kuivõrd ta on 
miski, mis on halb, mehisus aga on hea.39 

 Sul on õigus, Sokrates, kuid sellisel juhul ma püüan anda 
mehisusele kolmanda määratluse ning ütlen, et see on arukas 
visadus. Loodan, et sa sellega jääd rahule.  

 Võimalik, et see mind rahuldakski, kuid asi on selles, et ma ei 
tea, mida pead sa silmas sõna “arukas” all. Arukas milles? 
Kõiges? Nii suures kui väikeses? Ütleme näiteks, et inimene 
ilmutab visadust arukalt raha kulutades, kuna ta teab, et 
lõppkokkuvõttes ta sellega ainult võidab ning omandab 
suurema varanduse. Nimetaksid sa teda mehiseks?  

 Zeusi nimel, ei.  

 Või siis, et tuua samasugune näide, arst jääb visaks ja kindlaks, 
ning vaatamata oma kopsuhaige poja või kellegi teise sama 
haiguse käes kannataja palvetele, keeldub andmast neile juua ja 
süüa. Kas me sellist arsti nimetame mehiseks?  

 Ei, mehisus see ei ole.  

 Võtame siis näiteks inimese, kes ilmutab visadust sõjas ja on 
valmis võitlema, kuid on oma arukuses arvestav. Ta teab, et 
talle tullakse appi, ta teab ka , et tuleb võidelda 
väikesearvulisema ja nõrgema vaenlasega, kes lisaks asub veel 
ka halvemal positsioonil. Ütled sa, et see inimene, kelle kindlus 
toetub arvestusele, on mehisem kui see sõjamees, kes oma 

                                                      
39

 Sokratese arutluskäik on siin järgmine: igasugune mehisus on hea; mitte igasugune 
visadus pole hea; järelikult, mitte igasugune visadus pole mehisus. Seega ei saa me 
mehisust määratleda kui visadust. 
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laagris asub vastupidistes tingimustes ja ikkagi on valmis 
võitlema, ilmutama meelekindlust ja visadust?  

 Mulle näib, et viimane on mehisem.  

 Kuid tema mehisus on ju vähem ettevaatlik, vähem arukas kui 
esimese oma?  

 Sul on õigus.  

 Järelikult on sinu arvates lahingutes kogenud ratsanik, kes 
visadust ja kindlameelsust ilmutab, vähem mehine kui roheline 
sõjamees?  

 Nii mulle näib.  

 Ja seda ütled sa ka selle kohta, kes heidab täpselt linguga või 
laseb vibu, ja ükskõik millisest teisest sõjamehest, kes mingis 
sõjakunstis on kogenud ja osav?  

 Muidugi.  

 Ja need, kes ei oska ujuda, kuid viskuvad vette, et näidata oma 
kindlameelsust, on sinu arvates julgemad ja mehisemad kui 
need, kellel selles asjas on kogemusi?  

 Mida muud saab siis öelda, Sokrates?  

 Ei midagi, kui sa tõepoolest nii arvad.  

 Jah, nii ma arvan.  

 Ent kui ma ei eksi, siis need inimesed, soovides näidata oma 
visadust ja kindlameelsust, satuvad suuremasse ohtu ja 
ilmutavad suuremat arutust kui need, kellel on kogemusi.  

 Näib küll nii.  
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 Kuid näis ju meile varem, et arutu julgus ja visadus on 
häbiväärsed ja kahjulikud?  

 Muidugi.  

 Mehisust aga nimetasime me millekski, mis on hea?  

 Õigus, nimetasime.  

 Nüüd aga, vastupidi, nimetame me häbiväärset, arutut visadust 
mehisuseks.  

 Näib, et jah.  

 Arvad sa, et see on õige, mis me räägime?  

 Ei, Sokrates, Zeusi nimel, minu arvates see ei ole õige.  

 Niisiis ei tule meil selles dooria laadis harmooniast, millest sa, 
Laches, rääkisid, miskipärast midagi välja, sest meie teod pole 
kooskõlas meie sõnadega.  

 Ometi mulle näib, et ma mõistan, mis asi on mehisus, ainult ma 
ei saa aru, kuidas see praegu sai nii kaduda, et ma ei jõudnud 
seda tabada ega väljendada sõnades, mis see selline on.  
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PLATON  

Platon (427–347 e.m.a) oli põline ateenlane. Ta pärines aristokraat-
likust perest. Tema ema põlvnes koguni kuulsa Ateena riigimehe Soloni 
(u 640–560 e.m.a) suguvõsast. Tema õpetajateks olid – algul Kratylos 
(Herakleitose järgija) ning hiljem Sokrates. Viimase surma järel lahkus 
Platon Ateenast – võimalik, et poliitilise tagakiusamise vältimiseks – 
ning siirdus tervelt kaheteistkümneks aastaks reisima. Ta viibis 
Egiptuses, Lõuna-Itaalias ja Sitsiilias ning tutvus nende maade 
kommete, religioonide, filosoofiliste õpetuste ja teaduslike 
teadmistega. Sitsiilias viibimise ajal (389-387 e.m.a) külastas Platon ka 
üht suuremat polist kogu Kreekas – Sürakuusat. Tollal valitses seal 
türann40 Dionysios Esimene, kes oli 406. aastal e.m.a võimu haaranud 
relvastatud jõuga. Seda türanni iseloomustas ka ülemäärane edevus: ta 
pidas end andekaks poeediks ja traagikuks, kuid tegelikult olevat tema 
“loomingulised sünnitised” olnud naeruväärsed. Ühe tragöödiaga ta 
siiski saavutas edu ning selle puhul pidutsedes ta surigi 367. aastal 
e.m.a Räägitakse, et unerohu asemel olevat talle antud mürki.  

Dionysios Esimese (u 430–367 e.m.a) ja tema järeltulija Dionysios 
Teisega (võimul 367–344 e.m.a) on Platoni elus seotud mitmed teravad 

                                                      
40

 Türann (kr tyrannos) – ainuvalitseja (ka hirmuvalitseja). Sõnal türann on 
tänapäeval halvustav tähendus, mis sai alguse Kreekast 5-ndal sajandil e.m.a 
Dionysios Esimene oli tõenäoliselt üks esimesi, keda nimetati türanniks halvustavas 
tähenduses. VII ja VI sajandil e.m.a oli aga sõnal türann positiivne tähendus: tollal 
kaitsesid türannid ainuvalitsejatena rahva huve aristokraatia vastu ning toetasid 
kunsti ja kirjandust. V sajandil e.m.a väljakujunenud demokraatlik meelelaad aga 
mõistis ainuvalitsemise hukka ning ega need türannid tollal enam nii positiivsed ka 
ei olnud. Sealt see sõna halvustav tähendus alguse sai. 
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elamused. Platon oli Dionysios Esimese kirest poeesia vastu teadlik vist 
juba enne Sürakuusasse suundumist. Sürakuusas sai Platon heaks 
sõbraks türanni naisevenna Dioniga, kes oli tollal vaid 18-aastane ning 
hakkas end Platoni õpilaseks pidama. Dionil tekkis seejuures idee 
parandada riigi olukorda türanni kõlbelise täiustamise abil. Oma 
lootused pani ta Platonile ning saavutas selle, et Dionysios Esimene ja 
Platon kohtusid päris mitmel korral. Vestlused aga polnud eriti 
sõbralikud, sest kohe kalduti libedale teemale – riigijuhtimise 
probleemidele. Platon oli sirgeselgselt türanniavastane ning pidas 
türanne kõige kartlikemateks inimesteks maailmas, sest nad kardavad 
isegi oma habemeajajat – kas see mitte kõri läbi ei lõika. Sürakuusa 
õukonnas oli Platonil seevastu suur edu: noorsugu oli vaimustuses 
filosoofist, kes avaldas selliseid mõtteid, millistel kohalikud ei julenud 
tekkidagi lasta. Dionysiose kannatus katkes ning lõpuks küsis ta 
Platonilt, et milleks too üldse Sürakuusasse on tulnud. Platon vastas, et 
ta otsivat täiuslikku inimest. Sellepeale ütles Dionysios mürgiselt: 
“Jumalate nimel, sa pole teda veel leidnud – see on ilmne!” Dion, kes 
ikkagi oli Platoni sõber, soovitas tal kiiresti lahkuda Sürakuusast.  

Platon sõitiski ära Sparta saadiku laevaga, aimamata, et saadikule oli 
antud salajane käsk tappa ta avamerele jõudes või siis – äärmisel juhul 
– müüa orjaks. Sparta saadik ei söandanud Platonit tappa, kuid käsku 
päris täitmata jätta ka ei julenud. Nii ta siis otsustaski Platoni orjusesse 
müüa Aiginas, mis tollal oli Ateenaga vaenujalal. Diogenes Laertios 
kirjutab selle kohta:  

“Platoni ostis välja 20 miini41 eest (teistel andmetel 30 eest) 
juhuslikult Aiginas viibiv Annikeris Kyrenest42 ja läkitas ta 

                                                      
41

 Miin – kreeka rahaühik. Vt joonealust märkust peatükis Sokratese kohta.  

42
 Annikerise hobiks oli kaarikuvõidusõit. Kaarikujuhid olid seejuures kutselised, kuid 
võiduau kuulus kaariku omanikule.  
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Ateenasse sõprade juurde. Need saatsid Annikerisele kohe raha, 
kuid viimane keeldus seda vastu võtmast, öeldes, et mitte ainult 
sõpradel pole õigus hoolitseda Platoni eest. Muuseas, mõned 
räägivad, et raha saatis hoopis Dion; Annikeris aga ei võtnud 
vastu, vaid ostis selle eest Platonile aia Akadeemias.” (Diogenes 
Laertios: Kuulsate filosoofide elust, III 20) 

Lõpuks (40-aastasena) jõudis Platon tagasi Ateenasse ning ostis 
äärelinnas (või siis osteti talle, nagu peab võimalikuks Diogenes 
Laertios) aia koos majaga ja asutas seal oma kooli. Ateenlased 
nimetasid seda piirkonda oma aedade, metsatukkade ja vana 
gümnaasiumiga Akadeemiaks heeros (kr hērōs ‘kangelane’) Akademose 
nime järgi, kellele see piirkond oli pühendatud. Platoni kool saigi siit 
endale nime – Akadeemia. Maja hakati nimetama ka “Muusade 
majaks” või “Museioniks”. Muuseas, õppetöö Akadeemias toimus kuni 
aastani 529 m.a.j., kuni Ida-Rooma riigi keiser Justinianus ta sulges kui 
“paganliku võltstarkuse taimelava”.  

Väga tähtsal kohal oli Akadeemias matemaatika (eriti geomeetria) ning 
astronoomia. Gümnaasiumi sissepääsu kohal oli kiri: “Geomeetriat 
mittetundja ärgu sisenegu”.  

Vaatamata teravatele elamustele, mida oli pakkunud Sürakuusa türann 
Dionysios Esimene, käis Platon veel kahel korral Sürakuusas. Nüüd juba 
endise türanni poja Dionysios Teise valitsetavas. Platoni sõber Dion oli 
endiselt kõrgel positsioonil (muuseas ka Dionysios II väimees) ning 
uskus, et riigikorda on võimalik parandada valitseja vaimse harimise 
teel. Dionil õnnestus äratada Dionysioses huvi Platoni vastu ning soovi 
temaga kohtuda. Vanemaks saanuna ei olnud Dion enam nii sinisilmne 
ja aateline kui varem – nüüd pidas ta juba plaani võimaluse korral 
piirata türanni võimu ning suurendada selle arvel enda võimu 
aristokraatliku partei kaudu, mida ta juhtis. Selliste plaanide 
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ebaõnnestumise korral oli ta aga valmis ka jõudu tarvitama. Platon 
sellistest “võimu telgitagustest” teadlik ei olnud. 

Küll aga viis kimbatusse see suur lootus, mis temale pandi. Platon 
otsustaski Dioni ettepaneku vastu võtta ning harida filosoofiliselt 
Dionysios Teist. Platon oli juba alustanud teose “Riik” kirjutamist, mis 
pidi kujutama ideaalset riiki ning nüüd tekkis kiusatus oma mõtteid ellu 
viia.  

Vastuvõtt Sürakuusas (aastal 367 e.m.a) oli suursugune, kuid õige pea 
tekkis Dionysios Teisel kahtlus, kas Dion ja Platon mitte kokku ei mängi. 
Tulemused olid kurvad: Dion pagendati, Platoni kohta aga levis 
kuuldus, et Dionysios oli käskinud ta kui süüdlase vandenõus hukata. 
Tegelikult Platonit ei hukatud ning mõne aja pärast ta lahkus 
Sürakuusast.  

See võib küll päris imelikuna tunduda, kuid Platon ei lahkunud 
Sürakuusast jäädavalt: aastal 361 e.m.a külastas ta Dionysios Teise ja 
Dioni palvel seda polist veelkord. Türann oli ära leppinud Dioniga ning 
soovis uuesti Platonit näha. Jällegi oli vastuvõtt suursugune, kuid lõpp 
oli jällegi ebameeldiv. Nüüd lahkus Platon jäädavalt Sürakuusast ja jäi 
elu lõpuni Ateenasse. Dion aga alustas sõjategevust Dionysios Teise 
vastu ning saavutas võidu Platoni ideed olid talle mõju avaldanud ja ta 
püüdis neid ka teostada, kuid see tekitas Sürakuusas tugevat 
vastuseisu Lõpuks Dion tapeti vandenõu tulemusel aastal 353 e.m.a  

Platon on esimene filosoofia suurkuju, kelle teosed on pea täielikult 
(või koguni täielikult) säilinud. Problemaatiline on aga mõnede 
Platonile omistatud teoste tõeline autorlus. Sellised kahtlused said 
alguse XIX sajandil, kuid ülikriitilised hoiakud autorluse suhtes on 
tänapäevaks taandunud.  

Valdava enamuse teoseid kirjutas Platon dialoogivormis.  
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Õpetus eidostest ehk ideedest  

Platoni arvates on olemas meeltega tajutav maailm (meeleline 
maailm), mida me näeme, käega katsuda saame jne, kuid see pole veel 
kõik, mis olemas on. Platoni arvates tuleb eristada tõelist ja 
mittetõelist olemist. Tõeliselt on olemas ainult see, mis kunagi ei 
muutu, mis ei teki ega hävine. Meelelises maailmas aga kogeme me ju 
pidevalt muutumist, tekkimist ja hävimist. Romantiliselt meelestatud 
inimesed võivad arutleda selle üle, kui ilus see või teine inimene oli 
nooruses – kuid nüüd on kõik kadunud. Või siis arutleda selle üle, et 
piisab vaid tulekahjust – ja ongi kadunud nii maja kui ka kogu väärtuslik 
sisustus. Inimesi aga ootab kõiki surm. Maises (meelelises) maailmas 
pole midagi püsivat, jäävat. Seega ei moodusta meeleline maailm 
tõelist olemist. Mis siis on tõeline olemine? Teisisõnu: mis siis on 
tõeline? Tõeline on Platoni järgi eidoste (kr eidos) ehk ideede maailm. 
Ideed on muutumatud. Neid ei saa hävitada. Neid ei teki juurde. 
Näiteks võib inimene nooruses olla ilus, kuid muutuda inetuks vanas 
eas või siis mingi haiguse tagajärjel. Inimese ilu seega võib kaduda. 
Kuid ilu (või kauniduse) idee ei saa kaduda. Kauniduse idee võib ainult 
suuremal või vähemal määral peegelduda inimeses. Kuid kauniduse 
idee võib peegelduda ka maalis, lauas, lilledes jne, tehes need kauniks.  

Maja võib hävineda tulekahjus, kuid maja idee ei kao ning kui inimene 
asub uuesti maja ehitama, siis ta juhindub maja ideest. Kuivõrd 
täiuslikku maja idee kehastumist tal õnnestub saavutada – see sõltub 
juba meistri oskustest. Kui me aga miskit nimetame majaks, siis selles 
ikkagi on mingilgi määral kehastunud maja idee – muidu me ju ei 
ütleks, et see on maja.  

Inimesed võivad surra, kuid inimese idee on jääv. 
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Sellisest arusaamast lähtudes saame vastata ka küsimusele, mille alusel 
me nimetame mõnd meelelise maailma objekti täiuslikuks, ideaalseks, 
teist aga mitte. Näiteks ideaalseks me nimetame inimest, kes on 
maksimaalses vastavuses inimese ideega, kelles täiuslikult peegeldub 
inimese idee või siis: kelles on täielikult kehastunud inimese idee. 
Tegelikult on saavutatav muidugi vaid ligilähedane vastavus. Inimene, 
kes püüab end täiustada, püüdleb just nimelt selle maksimaalse 
vastavuse või täiusliku peegelduse või täieliku kehastumise poole.  

Õpetust ideedest saab selgitada ka näitega geomeetriast. Kui me 
näiteks võtame mingi teoreemi ja püüame seda tõestada, kasutades 
joonist, siis võime küsida: millest see teoreem räägib – kas ainult 
sellest konkreetsest joonisest? Või räägib teoreem millestki enamast? 
Platon kirjutas selle kohta:  

“Kui matemaatikud kasutavad lisaks jooniseid ja teevad siit 
järeldusi, siis on nende mõte suunatud mitte joonisele, vaid 
nendele kujunditele, mille kujutiseks ta on. Järeldusi teevad nad 
ainult nelinurga kui sellise ja tema diagonaali kui sellise kohta, 
mitte aga selle diagonaali kohta, mille nad joonestasid. Nii ka 
kõiges muus. Sama kehtib ka skulptuuride ja maalide puhul: nad 
võivad heita varju ja peegelduda vees, kuid nad on vaid selle 
kujundlikuks väljenduseks, mida võib näha vaid mõistuse abil.” 
(Platon: Riik, 510d-e) 

Just tänu idee kehastumisele on asi see, mis ta on. Maja on maja tänu 
maja ideele, mis on kehastunud mingis materjalis; maal on kaunis tänu 
kauniduse ideele, mis on kehastunud maalis; inimene on inimene tänu 
inimese ideele, mis on kehastunud mingis kehas. Idee kehastub mingis 
vormitus mateerias ning muudab selle millekski konkreetseks – lauaks, 
tooliks, maaliks, inimeseks vms. Meeleline maailm on tegelikult midagi 
ideede maailma ja vormitu mateeria vahepealset. Mateeriat nimetab 
Platon koguni mitteolemiseks – tõenäoliselt sellepärast, et mateeria 
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kohta ei saa midagi konkreetset ütelda. Mateeria on lihtsalt mateeria 
ning selles mõttes eimiski.43  

“Koopam ü üt”   

Kujundlikult väljendudes on meelelises maailmas vaid ideede varjud – 
vähem või enam selgepiirilised. Seda mõtet aitab selgitada Platoni nn 
koopamüüt või koopa võrdpilt, mis oli mõeldud küll hoopis harituse ja 

harimatuse erinevuse selgitamiseks.  Dialoogis „Politeia / Riik“ jutustab 
Platon Sokratese tegelaskuju kaudu järgmist::  

“Pärast seda nüüd,” ütlesin, “võrdle meie loomust harituse ja 
harimatuse seisukohalt sellise kogemusseisundiga. Vaata näiteks 
inimesi, kelle elupaik on maa all midagi koopalaadset, millel on 
pikk valguse kätte avanev sissekäik läbi kogu koopa. Nad on seal 
lapseeast saadik, kehaliikmed ja kael ahelais, mistõttu nad on 
sama koha peal paigal ja vaatavad üksnes enda ette, sest ahela 
tõttu ei saa nad pead pöörata. Valguseks põleb neile tuli ülalpool 
eemal, nende selja taga; aga tule ja vangide vahel asetseb 
kõrgemal tee, piki teed, vaata, on ehitatud madal sein, nagu 
imetegijatel (marionetinäitlejatel), kelle endi ees on sirm, mille 
kohal nad oma imesid näitavad.”  

“Ma näen,” ütles tema [Glaukon]. 

                                                      
43

 Tegelikult Platon sõna mateeria ei kasuta. See ladina keelest pärinev sõna (ld 
māteria ’aine’) on lihtsalt tänapäevases keeles juurdunud. Dialoogis “Timaios” 
kasutab Platon sõna chōra, mis tähendab ‘ruum’, ‘koht’. Platon nimetab maailma 
passiivset alget vormituks ruumiks. Ideede maailmale ehk tõelisele olemisele (kr to 
ontos on) vastandab Platon mitteolemise (kr mē on). Hilisemad Platoni järgijad 
hakkasid viimase tähistamiseks kasutama antiikajal levinud kreekakeelset sõna hylē 
(kr ‘aine’). 
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“Vaata ka seda, kuidas inimesed kannavad piki sedasama 
madalat seina igatsugu esemeid, mis ulatuvad seinast kõrgemale, 
muu hulgas inimese ja teiste elusolendite kujusid, kivist ja puust 
ja igat liiki [teistest] materjalidest; ühed möödakandjatest 
eeldatavasti kõnelevad, teised aga vaikivad.” 

“Sa kõneled ebatavalisest võrdpildist,” ütles ta, “ja ebatavalistest 
vangidest.” 

“Meiesarnastest,” vastasin. “Sest esiteks, kas sa ehk arvad, et 
nad on endast ja teistest näinud midagi muud kui varje, mida 
heidab tuli nende vastas olevale koopaseinale?” 

“Kuidas nii,” ütles ta, “kui nende pead oleksid sunnitud kogu elu 
liikumatult olema?” 

“Ja kuidas on nende asjadega, mida mööda kantakse? Kas see 
pole sama?” 

“Kindlasti.” 

“Kui nad nüüd vestleksid üksteisega, kas sa ei usu, et nad 
arvavad, et nimetades seda, mida nad nägid, nimetavad nad 
mööduvaid [asju]?” 

“Paratamatult.” 

“Aga mis siis, kui vanglas kajaks vastasseinalt? Kui keegi 
möödujaist teeks häält, kas sa mõtled, et nad arvaksid, et miski 
muu teeb häält peale mööduva varju?” 

“Zeusi nimel, ma ei mõtle nii,” ütles tema. 

“Niisiis igal juhul,” vastasin, “ei saa sellised inimesed midagi 
muud tõeliseks pidada kui nende esemete varje.” (Platon: 
Politeia, lk 1819-20) 
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Inimesed elavad seega nagu koopas, täpsemalt, koopa pimedamas 
osas. Nad on aheldatud nii, et näevad ainult koopaseina ning varjusid 
sellel. Varjud sümboliseerivadki meelelist maailma. Tõeline olemine 
jääb aga koopa valgustatud ossa - kuigi sobivam ehk oleks paigutada 
tõeline olemine selles müüdis hoopis koopast välja.  

Ideede ja meelelise maailma asjade suhet võib niisiis iseloomustada 
kolme moodi:  

o Asjad jäljendavad ideesid.  

o Ideed kehastuvad asjades. 

o Asjad on ideede varjud. 

Dialoogis “Timaios” (50d) kasutab Platon ka sellist kujundlikku võrdlust: 
kui ideede maailma vaadelda meheliku algena ja mateeriat naiseliku 
algena, siis meeleline maailm on nende laps. Tegelikult meelelise 
maailma tekkimiseks ainult ideedest ja mateeriast veel ei jätku – tarvis 
on ka demiurgi44. Demiurg loob meelelise maailma, võttes eeskuju 
ideedest. Seega peavad enne meelelise maailma tekkimist olemas 
olema:  

1) ideede maailm (tõeline olemine),  

2) mateeria (mitteolemine),  

3) demiurg.  

Selline on Platoni seisukoht dialoogis “Timaios”. Dialoogis “Riik” aga 
selgub, et jumal (demiurg) on loonud ka ideed. Seal on jutt voodist 
ning Platon selgitab: voodi idee on loonud jumal, konkreetse voodi on 
loonud puusepp ning maali, mis kujutab voodit, on loonud kunstnik:  

                                                      
44

 Demiurg (kr dēmiourgos ‘rahva heaks töötav’) – Platoni filosoofias jumalus.  
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“Kunstnik, puusepp ja jumal – need on kolme liiki voodite 
loojad.” (Platon: Riik, 597b) 

Ideede maailm asub taevavõlvi kohal ning seda saab “näha” vaid 
mõistusega. Ideed ei ole kuidagi seotud ruumilise paigutusega: me ei 
saa küsida, milline idee millise kõrval on jms. Sellepärast on natukene 
ebakorrektnegi rääkida, et ideede maailm asub seal-ja-seal, sest ideed 
on ju mitteruumilised, kehatud.  

Mõne d prob lee m id,  m is  tek ivad  

Ideesid on seal maailmas väga mitmesuguseid. Kui meelelises 
maailmas on olemas majad, siis peab seal järelikult olema ka maja 
idee; kui on olemas kaunid maalid, siis peab seal järelikult olema ka 
kauniduse idee jne. Kui puuduks vastav idee, siis ei saaks olla ka teatud 
meelelisi asju  

Ideede seas on “kõrgema- ja madalamasordilisi” ideesid – nii võiks ehk 
öelda, sest arvatavasti on nt tooli idee ikka tunduvalt “proosalisem” kui 
õigluse idee. Igatahes on ideede maailmas hüve, tõe, kauniduse (või 
ilu), õigluse, kolmnurga, liikumise, koera, inimese, laua, voodi jne. 
ideed.  

Me võime nüüd muidugi küsida: kui on olemas inetud maalid ja 
inimesed jne., siis peab olemas olema ka inetuse idee?! Kui on olema 
sõnnik, siis järelikult on olemas ka sõnniku idee?! Esimesele küsimusele 
võiksime vastata: inetu on see, milles kauniduse idee pea üldsegi 
kehastunud ei ole. Seega tuleneb inetus kauniduse puudumisest, mitte 
aga inetuse ideest. Viimast pole olemaski. Sõnniku näitega on lugu 
keerulisem. Talumees võib küll ütelda, et sai põllule ideaalset sõnnikut 
(s.t siis sõnnikut, mis on maksimaalses vastavuses sõnniku ideega), 
kuid Platon oli siiski aristokraat ja selline mõtteviis oli talle võõras. 
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Sedalaadi küsimused valmistasid ka Platoni enda jaoks peamurdmist. 
Dialoogist “Parmenides” loeme:  

 Tähendab ka inimese idee on olemas eraldi meist ja kõigist 
meiesarnastest – inimese kui sellise idee, samuti tule ja vee idee?  

 Selliste asjade suhtes, Parmenides, olen ma sageli nõutu...  

 Aga selliste asjade suhtes, Sokrates, mis võiksid koguni naljakad 
tunduda, nagu näiteks juuksed, pori, prügi ja muu selline 
tähelepanu mitte vääriv rämps – oled sa selliste asjade suhtes ka 
nõutu; kas ka siin tuleb tunnistada olemasolevateks ideed, mis 
on olemas eraldi sellest, mida me käega saame katsuda?  

 Üldsegi mitte, – vastas Sokrates, – ma arvan, et sellised asjad on 
vaid sellised, millistena me neid näeme. Oletada nende 
olemasolu jaoks mingite ideede olemasolu oleks liiga imelik. 
(Platon: Parmenides, 130c-d) 

Platon teadvustas endale teisigi raskusi, mis tekivad ideede-teooriast 
järjekindlal lähtumisel. Näiteks võime küsida: laua idee on ju ainult 
üksainus, kuid laudu on tohutu palju; kuidas siis see idee kehastub nii 
paljudes asjades? Igal pool korraga üks ja sama idee ei sa viibida. 
Samuti ei ole idee ju jagatav, et korraga kehastuda osadena eri 
kohtades (vt Platon: Riik, 131a-132d).  

Veel üks probleem tuleneb järgmisest arutlusest. Võtame näiteks 
inimesed – miks nad on üksteisega teatud mõttes sarnased? 
Sellepärast, vastame me Platoni teooriast lähtudes, et neis kõigis on 
kehastunud inimese idee. Sarnasus on tingitud teatud idee 
kehastumisest. Kuid kui me räägime inimese ja inimese idee 
vahekorrast, kas siis siin ei ole teatud mõttes sarnasust? Tõesti, 
inimene on teatud mõttes sarnane inimese ideega, sest ta on ju selle 
idee kehastus. Kuid seega peab nii inimestes kui ka inimese idees 
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olema kehastunud teatud idee, mis tingib selle sarnasuse. Nimetagem 
seda ideed x-ideeks. Edasi võime arutleda nii: kui idee ja tema 
kehastuse vahel on olemas sarnasus, siis peab see sarnasus olema ka x-
idee ja inimese idee vahel ning x-idee ja inimeste vahel, sest nii inimese 
idees kui ka inimestes on see x-idee kehastunud. Kuid selline sarnasus 
saab olla tingitud jällegi ainult mingist ideest, mis on kehastunud nii x-
idees kui ka inimese idees ning inimestes jne. lõpmatuseni. Tuleb välja, 
et ideede maailmu peab olema lõpmata palju: üks maailm, kus on 
toolide, laudade, inimeste jne. ideed, teine maailm, kus on igat liiki x-
ideed (ideed ja tema kehastused peavad ju Platoni õpetuse järgi 
olemas olema eraldi). Et aga esimese ja teise ideede maailma vahel on 
teatud sarnasused, siis peab olemas olema ka kolmas ideede maailm, 
jne. lõpmatuseni. Selline lõpmatuseni minemine oleks aga absurd (vt 
Platon: Riik, 132d-133a). Seega ideede-teooria viib järjekindlal 
rakendamisel absurdini.  

Platon tõstatas kõik need probleemid ise. Mõnedele filosoofia 
ajaloolastele on see uskumatuna näinud ning nad on seadnud kahtluse 
alla, kas Platon ikka ise kirjutas sellised ideede-teooria-kriitilised 
dialoogid või on need lihtsalt Platonile omistatud (dialoogid 
“Parmenides” ja “Sofist”).  

Tunnetusteooria  

Tunnetusteooria on õpetus sellest, kuidas inimene teadmisteni (tõeni) 
jõuab, s.o sellest, kuidas inimene kõike olemasolevat tunnetab. Selles 
küsimuses on filosoofid erinevatel seisukohtadel. Praegu räägime 
muidugi ainult Platoni seisukohast.  

Tutvudes Platoni õpetusega ideedest nägime, et selle kohaselt on 
olemas ideede maailm ja on olemas meeleline maailm. Ideede maailm 
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on taevavõlvi kohal, inimesed elavad aga meelelises maailmas, kus on 
konkreetsed majad, toolid, maalid jne. Tänu maja ideele, mis on 
materjalis kehastunud me tunnemegi ära, et see seal on maja, mitte 
aga leib või midagi muud. Niisamuti tunneme tooli ära tänu tooli 
ideele, mis on materjalis kehastunud. Selliseid näiteid võib igaüks veel 
lisada, kuid juba praegu peaks selge olema üks oluline moment: 
kõikide selliste näidete puhul tuleb eeldada, et teatud ideedega me 
oleme juba tuttavad. Teisisõnu: me saame ütelda, et see on maja ja 
see on tool jne ainult tänu sellele, et me juba teame, mis asi on maja 
üleüldse (millised on maja kui sellise olulised tunnused), s.t me oleme 
tuttavad maja ideega ning me teame, mis asi on tool üleüldse (millised 
on tooli kui sellise olulised tunnused), s.t me oleme tuttavad tooli 
ideega. Kui me ei oleks tuttavad näiteks maja ideega, siis me ju ei 
suudaks ka ära tunda, et see seal on maja.  

Nüüd tekibki küsimus: millal me nende ideedega tutvusime? 

Hinge d  i dee de  m aai lma  kae mas  

Platoni vastus tõstatatud küsimusele on päris luuleline. Kõigepealt aga 
tuleb teha kõrvalepõige hingederändamise teooriasse, mida Platon 
pooldas.  

Nagu pütaagorlasedki, arvas Platon, et hinged võivad kehastuda nii 
inimestes kui ka loomades ja taimedes – vastavalt oma väärtusele. 
Jumalad, olles loonud hinged, asustasid nendega tähed. Iga tähe peal 
asub üks hing. Hingesid enam juurde ei looda. Seega peavad nad olema 
surematud, sest vastasel juhul poleks enam ühtegi hinge järel. Hinge 
võrdleb Platon kaherattalise sõjavankriga45, mida veavad kaks tiivulist 
ratsut ja mida juhib kutsar. Jumalate puhul on mõlemad ratsud head, 

                                                      
45

 Vt ka Lisa. “Phaidros” 
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mittejumalate puhul aga üks ratsu pidevalt perutab. Hinged püüavad 
näha ideede maailma, mis asub taevavõlvi kohal. Nimelt toituvad 
hinged ideede vaatlemisest. Ideede maailmas “näeb” hing ideaalset ilu, 
õiglust jne, teisisõnu: ilu (kauniduse) ideed, õigluse ideed jne. Kuid 
täielikult õnnestub seda kõike näha vaid jumalate hingedel. Teiste 
hingede puhul on ju üks ratsu perutaja ning kisub vankrit pidevalt alla 
meelelise maailma poole. Mõned hinged näevad ideede maailma 
vähem, mõned rohkem. Üldiselt aga – mida vähem on võimalust 
ideesid vaadelda, seda raskemaks hing muutub. Lõpuks murravad 
ratsud oma tiivad ja hing langeb meelelisse maailma – leiab endale uue 
elupaiga mõnes kehas. Mida rohkem hing on ideesid näinud, seda 
väärtuslikum ta on ja vastav on ka kehastumine: kõige väärtuslikum 
hing kehastub tulevasse filosoofi, kõige väärtusetum aga tulevasse 
türanni. Need hinged, mis üldse pole ideesid näinud, kehastuvad 
loomadesse ja taimedesse. Peale langemist meelelisse maailma ei 
pöördu hinged tagasi ideede maailma enne 10 tuhande aasta 
möödumist. Niikaua kestab maailma-aasta, mille järel pidavat korduma 
kõikide taevakehade algne asend. Erandiks on siin filosoofide hinged: 
need võivad ideede maailma varem tagasi pöörduda.  

Niisiis aeg-ajalt antakse mittejumalate hingedele võimalus vaadelda 
ideesid puhtal kujul. (Jumalate hinged teevad seda sageli.) Kehastudes 
inimeses, unustab hing palju nähtust. Kuid hing on võimeline kõike 
nähtut meelde tuletama. Seda võib stimuleerida meeleline kogemus: 
näiteks kauni maali nägemine tuletab hingele meelde absoluutset ilu, 
s.o ilu ideed, mida ta nägi ideede maailmas. Inimeses avaldub see n-ö 
“hingelise tõusuna”, vaimustusena. See tuleneb hinge nostalgiast 
ideede maailma järele. Hing nagu püüaks tiivustuda, et tõusta üles 
taeva poole, kuid ei suuda, sest keha on hinge jaoks vangla. Vaimselt 
rikka inimese hing on kergem ja hing suudab teatud määral tiivustuda, 
vaimuvaese inimese hing on aga tohutult raske ja täiesti maa küljes 
kinni. Siit siis tulenebki, et vaimuvaene inimene ei suuda kunagi 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

75 

 

nautida ilu, vaimustuda eetilistest voorustest jne. ning tunda “hingelist 
tõusu”: tema hing on väga minimaalselt näinud ideesid, või on ta hing 
– eluviisist tulenevalt – liiga raske.  

Tun ne ta min e  k u i  m eel de tu l eta mi ne  

Öeldu põhjal võib väita, et tunnetamine on tõesti meeldetuletamine, 
anamnees (kr anamnēsis). Tunnetada tähendab niisiis taastada 
teadmine, mis inimesel juba oli. Seda nimetabki Platon dialoogis 
“Phaidon” (75e) Sokratese suu läbi meenutamiseks – selle 
meeldetuletamiseks, mida hing on kunagi näinud, kuid unustanud. 

Meeldetulemiseks on oluline oskus loogiliselt arutleda, juhtida 
filosoofilist vestlust, esitada küsimusi ja anda vastuseid – s.o dialektika. 
Platon demonstreerib seda dialoogis “Menon”, kus Sokrates laseb 
nimitegelasel kutsuda ükskõik millise orja ning näitab, et isegi ilma 
hariduseta orja hinges võib olla teadmisi, millest ta ei ole teadlik. 
Sokratese vestlus orjaga toimub nii:  

 Ütle, poiss, kas sa tead, et ruut on selline? [näitab seejuures 
ruutu] 

 Tean. 

 Tähendab, ruudul on neli külge ning kõik nad on võrdsed.  

 Jah. 

 Kas pole mitte võrdsed ka lõigud, mis läbivad keskpunkti? 

 Jah, võrdsed.” Jne. (Platon: Menon, 82b-c) 

Sellisel moel edasi vesteldes orjal “tulebki meelde” 
kõik, mis meelde peab tulema ning lõpuks 
tõestatakse, et väikeste ruutude diagonaalidest 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

76 

 

moodustunud ruudu pindala on kaks korda suurem eraldivõetult 
igaühe pindalast.  

Sellepeale küsib Sokrates Menonilt orja kohta:  

 Kuidas sulle näib, kas ta ütles midagi sellist, mis poleks olnud 
tema enda arvamus? 

 Ei, kõik olid tema arvamused. 

 Kuid ta ei teadnud ju midagi – me just rääkisime sellest. 

 Sul on õigus.  

 Tähendab, need arvamused peitusid temas endas – kas pole? 

 Nii jah.  

 Tähendab, inimeses, kes ei tea midagi, on ikkagi õiged 
arvamused selle kohta mida ta ei tea.  

 Näib, et on. (Platon: Menon, 85b-c) 

Platoni arvates peaksid tõesed arvamused muutuma teadmisteks tänu 
suunavatele küsimustele ning selles on ta sarnane Sokratesega. Platon 
väitis koguni, et  

“Inimene võib anda õige vastuse igale küsimusele tingimusel, et 
küsimus esitatakse õigesti. (Platon: Phaidon, 73a) 

Seega Platoni tunnetusteooriast ei järeldu, et õppida pole vaja: kui 
inimene ei õpi, siis ei tule ta hingel midagi meelde – olgu ta kui tahes 
“küllastatud” ideede nägemisest. Kui näiteks koolis õpetatakse 
matemaatikat ning mõned õpilased saavad sellest aru, mida 
õpetatakse, siis tähendab see Platoni teooria järgi vaid seda, et nende 
hingele tulid meelde n-ö “matemaatilised” ideed. Kes aga ei saa aru 
matemaatikast, selle hing on võib-olla niivõrd ära unustanud nähtu või 
siis ei ole tema hing üldse näinudki matemaatilisi ideesid. Nii on ka 
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teiste õppeainetega. Seega, kui õpilasel on probleeme mingist ainest 
arusaamisega, siis on kolm võimalust:  

1. Ta ei olegi vastavaid ideesid näinud.  
2. Tal ei ole vastavad ideed veel meelde tulnud, sest on liiga noor 

või pole veel vajalikke muid asju õppinud, st meelde tuletanud 
(nt võivad mõned inimesed alles kaua aega pärast gümnaasiumi 
lõpetamist mõnest asjast aru saada).  

3. Tal ei ole vastavad ideed veel meelde tulnud, sest õpetaja ei 
oska hästi seletada, st ei valda dialektikat.  

Nüüd võib tekkida veel üks probleem, mis tuleneb järgmisest 
arutlusest. Tänapäeva tehnika erineb väga tehnikast aastakümneid 
tagasi ja veelgi rohkem tehnikast sajandeid tagasi. Ideede maailm on 
aga Platoni õpetuse järgi muutumatu Kui praegu on olemas 
televiisorid, siis peab olema ka televiisori idee. Kuna aga ideede 
maailm on muutumatu, siis pidi see televiisori idee seal olemas olema 
juba Platoni ajal ja varemgi, sest ta on ju igavene. Kuid miks siis 
televiisor leiutati alles XX sajandil? Teisisõnu: miks kellelgi see idee 
varem meelde ei tulnud? (Leiutamine ongi ju Platoni järgi tegelikult 
teatud idee meeldetulemine.) Platoni teooria seisukohalt võiks vastata, 
et ideede meeldetulemise protsessil on omad seaduspärasused. Üks 
neist on järkjärgulisus: mõned ideed tulevad varem meelde, mõned 
hiljem. (Näiteks raadio idee varem kui televiisori idee.) Sellist vastust 
võib nimetada moderniseeritud platonismiks, sest Platon ise vaevalt 
tehnika probleemidega filosoofina tegeles – oli ta ju aristokraat.  

Veel üks küsimus: kuidas hing ideede maailmas tunneb ära nt 
kolmnurga või maja idee? Liivale joonistatud kolmnurga me tunneme 
ära tänu kolmnurga ideele, mis väljendub selles konkreetses joonises, 
kuid mille järgi tunneb meie hing ära kolmnurga idee ideede 
maailmas? Kas tänu mingi kõrgemajärgulise idee kehastumisele selles 
idees? Aga siis jõuame jällegi absurdsuseni, sest tolle kõrgemajärgulise 
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idee äratundmiseks oleks omakorda tarvis mingit veelgi 
kõrgemajärgulist ideed jne lõpmatuseni.  

Õpetus ideaalsest r i ig is t  

Platoni arvates tekkis riik (esialgu on olemas vaid mitteideaalsed riigid) 
sellepärast, et inimesed ei suutnud üksi oma kõiki vajadusi rahuldada. 
Nii siis tekkiski tööjaotus ning ühtlasi riik: ühed hakkasid 
põllumeesteks, teised käsitöölisteks (siin omakorda on vaja puuseppi, 
seppi jne.), kolmandad kaupmeesteks jne. Platon on veendunud, et 
kõige paremini tehakse oma tööd siis, kui spetsialiseerutakse teatud 
tegevusele. Muuseas välistab see ka üldise sõjaväekohustuse.  

Platon kirjeldab seda, milline peab olema ideaalne riik. Kust ta teab, 
milline see olema peab? Ideedeteooriast tulenev vastus oleks: tema 
hing on näinud riigi ideed.  

Ideaalses riigis, jutustab Platon, peab olema kolm seisust: valitsejad, 
sõjamehed ja käsitöölised. Valitsejad on Platoni järgi kõlbelises mõttes 
kõige väärtuslikumad, sõjamehed natukene vähem väärtuslikud ja 
käsitöölised selles mõttes madalasordilised. Samas on need kolm 
seisust kõik vajalikud riigi kui terviku jaoks ning Platoni eesmärgiks on 
teha õnnelikuks mitte üks teatud seisus, vaid kogu riik tervikuna.  

Kuidas inimesi siiski veenda, et ühed ikka sobivad valitsejateks, teised 
sõjameesteks ja kolmandad käsitöölisteks? Selleks otstarbeks mõtles 
Platon välja sotsiaalse müüdi, mida tuleb sisendada ideaalse riigi 
kodanikele. See on n-ö propagandistlik vale, mida kasutatakse riigi kui 
terviku ning ühtlasi inimeste endi huvides. Dialoogist “Riik” loeme:  

“Kõik inimesed riigis on vennad, kuid Jumal, luues teid, segas 
neisse, kes on võimelised valitsema, sündimisel kulda ja 
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seepärast on nad kõige väärtuslikumad, nende abilistesse aga 
hõbedat. Rauda ja vaske segas Jumal maaharijatesse ja igasugu 
käsitöölistesse. Kõik te olete sugulased, kuid valdavalt sünnivad 
teil endisarnased lapsed, kuigi, võib ka olla, et kuldsetel on 
hõbedased lapsed, hõbedastel aga kuldsed; niisamuti ka teistel 
juhtudel. Valitsejatelt nõuab Jumal eelkõige ja peamiselt, et nad 
just selles küsimuses oleksid vaprad hoolitsuses oma laste eest. 
Nad peavad jälgima, milline lisand on nende hinges ja kui laps 
sünnib vase või raua lisandiga, ei tohi nad tema suhtes mingit 
halastust üles näidata, vaid peavad käituma vastavalt tema 
looduslikele eeldustele, s.o andma ta käsitööliseks või 
põlluharijaks. Kui aga sünnib keegi kulla või hõbeda lisandiga, siis 
tuleb teda hinnata ja auga valitsejaks või sõjameheks kasvatada. 
/.../ Kuid kuidas panna inimesi seda müüti uskuma – kas selleks 
on mõnda vahendit? Ei mingit, et seda usuksid esimesed 
valitsejad, kuid seda võib sisendada nende poegadele ja 
järgnevatele põlvkondadele.” (Platon: Riik, 415a-d) 

Valitsejad valitsevad, sõjamehed kaitsevad riiki nii sise- kui 
välisvaenlaste eest; Platon ei tahtnud luua maailmariiki. Käsitöölised 
on aga väga lai rahvakiht: siin on käsitöölised selle sõna tavalises 
mõttes, kuid on ka põllumehed, kaupmehed, voorimehed jne. 
Ühesõnaga: kõik tootva ja teenindava tööga hõivatud inimesed. Platon 
paigutab käsitööliste seisusesse ka kunstnikud ja näitlejad. Dialoogis 
“Riik” räägib ta kunstnikest, poeetidest, näitlejatest ja 
käsitöömeistritest (näiteks ehete loojad) kõrvuti lastekasvatajate, 
ammede, teenijate, habemeajajate, kokkade ja seakarjustega ning ka 
arstidega. Alles seejärel hakkab Platon rääkima sõjameestest ning 
valitsejatest. Muuseas, kui sõjamees ei ole väärikas (nt deserteerub), 
siis tuleb ta üle viia käsitööliste seisusesse. Kas seda tuleb teha 
vaatamata sõjamehe “metallisisaldusele”? Seda küsimust Platon ei 
tõstata.  
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Kuigi Platon oma dialoogis “Riik” orjade seisusest ei räägi, peab ta 
võib-olla nende olemasolu enesest mõistetavaks. Ta peab võimalikuks 
muuta barbareid (s.o mitte.m.aeeklasi) orjadeks. Kuna aga barbareid 
saab vangi võtta ja orjadeks muuta ainult sõja käigus, aga Platon on 
sõdade vastu, siis orjade arv peaks vähenema. Platoni hilisemas teoses 
“Seadused” on orjadest juba rohkem juttu – see teos on tunduvalt 
elulähedasem, realistlikum.  

Ideaalset riiki iseloomustavad järgmised neli omadust (loomutäiust või 
voorust):  

1) tarkus (kr sophia),  

2) mehisus (kr andreia),  

3) harmoonia või vaoshoitus (kr sophrosynē)46,  

4) õiglus (kr dikaiosynē).  

Tarkuse annavad riigile targad valitsejad, kes võtavad vastu tarku 
otsuseid riigi juhtimiseks. Valitsema peavad tõelised filosoofid, kuid 
viimased ei tohi olla ega olegi võimuahned:  

                                                      
46

 Küsimuses selle kohta, mis on ideaalse riigi kolmandaks vooruseks, on 
lahkarvamusi. Sageli peetakse selleks mõõdukust ja väidetakse, et mõõdukuse 
andvat riigile kolmas seisus (käsitöölised). Kogu küsimus on siin selles, kuidas 
tõlkida sõna sophrosynē, arvestades seejuures ka konteksti. See on aga äärmiselt 
raske, sest inimkeel on aja jooksul tunduvalt muutunud ja paljusid kreekakeelseid 
sõnu pole võimalik adekvaatselt tõlkida. Neist võib aru saada ainult kontekstis. 
Võib-olla on Platoni teostes võimalik leida tõendusi selle kohta, et ideaalse riigi 
kolmas voorus on mõõdukus, mille annavad käsitöölised oma mõõduka eluviisiga, 
aga käesolevas raamatus esitatud arusaama tõendus on küll olemas. Nimelt võime 
dialoogist “Riik” lugeda: (sophrosynē on järgnevalt tõlgitud kui ‘arukus’): “Arukus 
on meie seisukohast enam kui eelmised omadused, sarnane teatud kooskõla või 
harmooniaga.” (l430e). Sealsamas: “Arukus ei ole selline nagu mehisus ja tarkus: 
need, asudes riigi mingis osas, teevad kogu riigi kas mehiseks või targaks. Arukus 
avaldub aga teisiti: ta häälestab kogu riigi tervikuna.” (432a) (Vt ka Lisa. Riik.) 
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“…Polist, kus kõige vähem ihkavad valitseda need, kes valitsema 
peavad, juhitakse paratamatult kõige paremini ja kõige vähemate 
mässudega, aga polisel, mida valitsevad nood teised, läheb 
vastupidi.” (Platon: Politeia, lk 1827)  

Platon oli veendunud, et hädadel pole lõppu enne kui tõelised 
filosoofid hakkavad valitsema või praegused valitsejad tõeliselt 
filosofeerima: 

“Kuni riikides ei hakka valitsema filosoofid või praegused nn 
valitsejad ja võimumehed ei hakka õilsalt ja korralikult 
filosofeerima ning riigivõim ja filosoofia ei ühine ning kuni 
kohustuslikus korras ei kõrvaldata neid inimesi – aga neid on 
palju – kes praegu püüdlevad eraldi kas võimu või filosoofia 
poole, seni, kallis Glaukon, riigid ei vabane pahedest ning 
inimkonna jaoks ei saa võimalikuks ega näe päikesevalgust see 
riigikord, mida me just kirjeldasime.” (Platon: Riik, 473d) 

Filosoofide valitsemise põhimõtet püüdis ta ellu viia, külastades kolmel 
korral Sürakuusat, kuid mis sellest välja tuli, seda me juba teame.  

Mehiseks teevad riigi sõjamehed, kes võitlevad mehiselt sise- ja 
välisvaenlaste vastu  

Harmoonia või vaoshoitus on riigi kõigi kolme seisuse tegevuse 
kooskõlastatus.  

Õiglane on riik siis, kui kõik teevad oma tööd vastavalt oma 
“soodumustele” ja ei sega teisi. Kui näiteks inimene, kelle hing 
“sisaldab kulda”, peab olema sõjamees, siis see oleks ebaõiglane. 
Õiglases riigis valitsejad, sõjamehed toetavad valitsejaid ning 
käsitöölised elavad sõnakuulmises, tehes oma tööd.  

Käsitöölised on Platoni ideaalses riigis ainukesed, kellel võib olla isiklik 
omand. Valitsejatel ja sõjameestel ei tohi olla isiklikku omandit, sest 
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see tekitaks omakasupüüdlikkust ja oleks kahjulik riigile kui tervikule. 
Ainuke, mis neile kuulub, on nende keha, kuulutab Platon. (Platon: Riik, 
464d) 

Kasvatus  j a  har i dus  i dea a lses  r i i g i s   

Valitsejaid ja sõjamehi kasvatatakse spetsiaalsetes õppeasutustes 
vastavate programmide järgi. Käsitöölisi seevastu riiklikult ei kasvatata 
– nad omandavad vajalikud oskused oma vanemate või hooldajate 
kõrval.  

Alguses kasvatatakse tulevasi valitsejaid ja sõjamehi koos. Nad õpivad 
aritmeetikat, geomeetriat, astronoomiat ja muusikat ning teevad läbi 
tõsise füüsilise ettevalmistuse. 20-aastaselt tehakse esimene valik ning 
väljalangenutest saavad sõjamehed. Valitutele õpetatakse teadusi 
süvendatult ja üldistatult, näidates teaduste sisemist ühtsust. 30-
aastaselt tehakse teine valik ning jätkatakse valitute filosoofilist 
harimist. Praktiliselt riiki valitsema hakkavad valitud alles kuskil 50-
aastaselt.  

Valitsejate ja sõjameeste kasvatuses mängib suurt rolli kunst. Kunst 
peab neid kasvatama vaprateks, tegutsemisvõimelisteks, arukateks, 
ennastsalgavateks. Mitte igasugune kunst ei toimi selliselt. Platon 
leidis, et seepärast tuleb läbi vaadata kõik kunstiteosed ning uurida, 
kas nad võivad avaldada üllast mõju kasvandikele. isegi väikelastele 
jutustatavad lood tuleb tsenseerida. Dialoogis “Riik” vestlevad Sokrates 
ja Glaukon sel teemal järgmiselt:  

 Kas võib lubada, et lapsed kuuleksid teab-milliseid müüte, mis 
on välja mõeldud ei tea kelle poolt ning mis suuremalt jaolt on 
vastuolus nende arvamustega, mis meie seisukohalt peaksid 
neil olema täiskasvanutena? 
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 Me ei luba seda mingil juhul. 

 Kõigepealt peame silmas pidama müüdi loojaid: kui nende 
loodud müüt on hea, siis me lubame seda, kui mitte, siis 
keelustame. Me veename kasvatajaid ja emasid jutustama 
lastele ainult õigeks tunnistatud müüte, et nii kujundada laste 
hingesid.  

 Enamus müütidest, mida praegu jutustatakse, tuleb kõrvale 
heita. (Platon: Riik, 377b-c) 

Draamakunsti jaoks näiteks ei ole üldse kohta ideaalses riigis, sest 
näitlejad jäljendavad teisi inimesi – sageli väärituid ning lõppude 
lõpuks peab igaüks jääma selleks, kes ta on – isegi teisi jäljendada ei 
tohi. Ka eeposeid ja müüte tuleb revideerida. Jumalatele ei tohi 
omistada alatuid tegusid ja mõtteid – seepärast tuleb Homerose ja 
Hesiodose jt eepikast ja luulest eemaldada need kohad, kus jumalaid 
kirjeldatakse kättemaksuhimulistena, kurjadena jne. Kasvandikele peab 
kunst sisendama, et jumalad karistavad ainult patuseid inimesi. Platon 
ei ole rahul sellega, et poeedid kujutavad asja nii, just nagu oleksid 
ebaõiglased inimesed sageli õnnelikud ning õiglased õnnetud, et just 
nagu oleks ebaõiglus otstarbekohane, kui see vaid ilmsiks ei tuleks. 
Sellised jutud tuleb ära keelata; kujutada tuleb just vastupidist 
olukorda.  

Samuti tuleb eepostest eemaldada kohad, kus kangelased ei käitu päris 
väärikalt. Kunst peab seega olema propagandistlik. Ideaalses riigis ei 
tohi olla kunsti kunsti enda pärast – kunst peab olema kasvatuslikult 
suunatud.  

Kõrvuti meestega võivad tulevaste valitsejate ja sõjameeste 
õppeasutustes õppida ka vastavate eeldustega naised. Üldse arvab 
Platon, et naised suudavad teha kõike seda, mida mehed, kuid lihtsalt 
veidi madalamal tasemel. Dialoogis “Riik” (454c) selgitab Platon, et 
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soolised erinevused riigijuhtimise küsimuses on sama vähetähtsad kui 
nt see, kas kingsepp on kiilaspäine või karvadesse kasvanud. 

Loomulikult tekivad meeste ja naiste vahel sümpaatiad, kuid isiklikku 
vabadust armuküsimustes ei tohi olla. Valitsejate ülesanne on jälgida 
oma kasvandikke ja hoolitseda selle eest, et nad ei paarituks, kuidas 
juhtub. Valitsejad peavad garanteerima, et parimad mehed viibiksid 
koos parimate naistega ja et järglaskond seega kõige parem oleks. See 
on siis omamoodi tõuaretus ning Platon tõmbab tõepoolest paralleele 
loomade tõuaretusega. Naised sünnitagu vanuses 20-40 a, mehed aga 
täitku oma mehekohuseid vanuses 25-55 a, arvab Platon (Platon: Riik, 
460e). 

Perekonda ei tohi kasvandikud luua. Kui sünnib laps, siis võetakse imik 
ema juurest ära ja antakse ammede hoole alla. Vigased lapsed kas 
hukatakse või siis jäetakse käsitöölisteks.  

Käsitöölised saavad ka neist lastest, kes sünnivad mitte just kõige 
parematel kasvandikel. Hiljem lastakse ka emadel lapsi toita, kuid siis 
ei tea enam keegi, kes on kelle laps. Platon arvas, et nii hoitakse ära 
omakasupüüdlikkus ning kõik emad hakkavad armastama kõiki lapsi. 
Kõiki meeskasvandikke peetakse laste isadeks, naiskasvandikke – 
emadeks. Seega puudub tulevastel sõjameestel ja valitsejatel isiklik elu 
– on ainult elu, mis kuulub riigile kui tervikule. Platoni arvates on 
ideaalne riik sõjaväelaagri sarnane (Platon: Seadused, 666e). Kõik on 
selles riigis reglementeeritud, kõik peab toimuma ülemuse juhtimise 
all.  

“Ei tõsistes ettevõtmistes ega mängudes ei tohi kellelgi tekkida 
harjumust tegutseda oma äranägemise järgi: alati – nii sõja- kui 
ka rahuajal – tuleb elada oma ülemuse juhatuse all, täites tema 
näpunäiteid. Isegi kõige tühisemates asjades tuleb nii teha, nt 
tema käsul peatuda, minna edasi, asuda harjutusi sooritama, 
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pesta, süüa, ärgata öösel teenistuseks või käsu täitmiseks. Isegi 
kõige ohtlikemates olukordades ei tohi jälitada vaenlast või 
taganeda ilma ülemuse käsuta. Ühesõnaga, omandagu inimese 
hing harjumus mitte midagi osata teha teistest inimestest eraldi 
ning isegi mitte mõista, kuidas see oleks võimalik. Inimeste elu 
olgu võimalikult ühine.” (Platon: Seadused, 942a-c) 

Ka reisid välisriikidesse on reglementeeritud. Kes on alla 40-aastane, 
seda üldse välismaale ei lasta. Teised sõidavad sinna ainult riiklikes 
huvides, mitte omapäi. Valida tuleb kõige väärikamaid, kes naastes 
räägiksid noortele, et võõramaised seadused ja riigikord jäävad alla 
kodumaistele. (Platon: Seadused 950d-951a) 

Platon arvas, et ideaalse riigi võib luua ainult kreeklaste juures. 
Barbarid pole selliseks “ideaalseks riigiks” võimelised. Kuid isegi 
kreeklaste puhul väljendas Platon teatud kahtlusi, kirjutades:  

“Me peame silmas pidama ka seda, et vaevalt et kõik 
siinkirjeldatul kunagi tõelisuseks õnnestub saada. Vaevalt et 
leiduks inimesi, kes oleksid rahul sellise ühiskonnakorraga…” 
(Platon: Seadused, 746a) 

Plato ni  “ i deaa ln e  r i i k”  k u i  to ta l i t aarse  r i i g i  
mu del  

Kas Platoni “ideaalne riik” pole mitte sarnane fašistliku Saksamaa ja 
stalinliku Nõukogude Liiduga? Näiteks inglise filosoof Karl Popper 
(1902–1994) kirjutas teoses “Avatud ühiskond ja selle vaenlased”, et 
Platoni ideaalset riiki iseloomustavad järgmised tunnused:  
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“(A) Range jagamine klassideks; karjastest ja valvekoertest 
koosnev valitsev klass tuleb rangelt eraldada inimkarjast.47  

(B) Riigi saatuse samastamine valitseva klassi saatusega. 
Erakordne tähelepanu selle klassi ja tema ühtsuse suhtes. Selle 
ühtsuse toetamine, selle klassi jäigalt reeglipärane kasvatamine 
ja harimine. Järelevalve valitseva klassi liikmete huvide üle, 
nende huvide kollektiviseerimine ja ühistamine.  

Neist põhielementidest võib tuletada ülejäänud tunnused, nagu 
näiteks:  

(C) Valitsev klass on monopoolses seisundis selliste asjade suhtes 
nagu sõjamehevaprus ja -väljaõpe, õigus kanda relva ja haridust 
saada. Kuid ta on täielikult eemaldatud majanduslikust 
tegevusest ja veel enamgi – ei tohi teenida raha.  

(D) Kogu valitseva klassi intellektuaalne elu peab olema allutatud 
tsensuurile. Lakkamatult peab töötama propaganda, kujundades 
selle klassi esindajate teadvust ühtse näidise järgi. Kõik 
uuendused hariduses, seadusandluses ja religioonis tuleb ära 
hoida või maha suruda.  

(E) Riik peab olema endassesulgunud. Tema eesmärgiks peab 
olema majanduslik sõltumatus48: muidu sõltuksid valitsejad 
kaupmeestest või siis muutuksid ise kaupmeesteks. Esimene 
alternatiiv õõnestaks nende võimu, teine aga õõnestaks nende 
ühtsust ja riigi stabiilsust.  

                                                      
47

 Platon tõesti kasutaski sellist võrdlust, nimetades sõjamehi valvekoerteks ja 
valitsejaid karjusteks (vt Platon: Riik, 440d) – I. M. 

48
 Tegelikult leidis Platon, et paratamatult tuleb mingeid kaupu sisse vedada teistest 
maadest ning seega on vaja kaupmehi (vt Platon: Riik, 370e) – I. M. 
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Minu arvates võib sellist programmi tõesti nimetada 
totalitaarseks.” (Поппер: Открытое общество, lk 123-4) 

Popper viitab veel Platoni ebajärjekindlusele. Nimelt pidas Platon 
filosoofide olulisteks omadusteks õiglast meelt, vale vihkamist ja 
armastust tõe vastu:  

o Filosoof on see, kes “armastab kaeda tõtt”. (Platon: Riik, 475e) 

o Filosoofe iseloomustab Platoni sõnul “ausameelsus, vale 
vihkamine, armastus tõe vastu”. (Platon: Riik, 485c) 

Kuid samas mõtles ju Platon välja sotsiaalse müüdi, mis oli 
propagandistlik vale. Platon koguni õigustas valetamist, kui seda 
tehakse riigi kui terviku huvides: valitsejatel tuleb oma riigi huvides 
kasutada vale nii vaenlase vastu kui ka oma kodanike suhtes (vt Platon: 
Riik, 389c; Seadused, 663d). Seejuures ei ole propagandistlik vale 
mõeldud ainult alluvatele: isegi valitsejad ise peavad seda vale uskuma 
(vt sotsiaalset müüti ülalpool).  

Popperi arvates filosoof ei ole Platoni jaoks enam tarkuse otsija ja 
armastaja, vaid selle valdaja:  

“Vaevalt on olemas suuremat kontrasti kui sokratesliku ja 
platonliku filosoofi ideaali vahel. See on kontrast kahe maailma – 
tagasihoidliku ratsionaalse individualisti ja totalitaristliku 
pooljumala maailma – vahel”. (Поппер: Открытое общество, lk 
173) 

Popper leiab, et  

“mõte filosoofi-valitseja ülemvõimust on vaid kattevari Platoni 
enda võimupüüdlustele. Suurepärane ülemvalitseja portree on 
tegelikult tema autoportree.” (Поппер: Открытое общество, lk 
197) 
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Platoni ideaalne riik on üles ehitatud põhimõttel, et valitsema peab 
eliit ning selleks eliidiks on filosoofid. Demokraatlikult meelestatud 
inimesed võivad sellist arusaama kritiseerida. Lihtrahvas on rumal ja 
moraalselt madal – selline veendumus on tõesti üpris levinud. Kuid 
isegi selle veendumusega nõustudes, ei saa veel järeldada, et on 
olemas inimesed, kellel oleksid vajalikud teadmised ja voorused või et 
selliseid inimesi on võimalik ette valmistada ja kasvatada ning siis neile 
usaldada ühiskonna valitsemine. Platon uskus, et sellised teadmised on 
olemas, milliseid valitsejad vajavad, et on olemas valitsemise n-ö 
teadus. 

Vaadeldava seisukoha võib lahutada kaheks teineteisest sõltumatuks 
veendumuseks: 

1) on võimalik kindlaks teha ja mõista, milles seisneb ühiskondlik 
hüve ning teada, kuidas seda saavutada.  

2) sellist liiki teadmise on võimelised omandama ainult vähesed 
inimesed. 

Isegi kui esimene veendumus oleks paikapidav, ei tarvitse seda olla 
teine. Piisab kui üks neist oleks ekslik ning ekslikuks muutuks kogu 
eliidi valitsemise idee. Kahtluse alla võib aga seada ka esimese 
veendumuse. (vt nt Dahl, lk 52-70)  

Psühholoogia  

Psühholoogia on sõnasõnaliselt õpetus hingest (kr psychē ‘hing’, 
‘hingamine’, kr logos ‘õpetus’). Platoni arvates on riigi struktuur ja 
inimese hinge struktuur ühesugused. Hingel on kolm alget:  

1) mõistuslik,  

2) afektiivne,  
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3) himustav. 

Tänu hinge mõistuslikule algele on inimene võimeline mõtlema; tänu 
afektiivsele hingealgele on ta emotsioonid, tahtejõud; himustava 
hingealge tõttu tunneb inimene nälga, janu, tal tekivad kõiksugu 
kiusatused, ahvatlused jne. Platon kirjutas:  

“Me tunnistame teineteisest erinevateks hinge kaks alget. Üht 
neist, mille abil inimene on võimeline mõtlema, me nimetame 
hinge mõistuslikuks algeks, aga teist, mille pärast inimene armub, 
tunneb nälga ja janu ning on haaratud teistest himudest, me 
nimetame arutuks ja himustavaks algeks, igasugu naudingute ja 
mõnude lähedaseks sõbraks. /.../ Nii nagu riigis on kolm alget, on 
ka hinges kolmas alge: raevukas vaim. Oma loomuselt on ta 
mõistusliku alge kaitsja, kui ei ole ära rikutud halva kasvatusega.” 
(Platon: Riik, 439d, 441a) 

Diogenes Laertiose andmetel (Diogenes Laertios: Kuulsate filosoofide 
elust, III 67) arvas Platon, et mõistuslik alge paikneb peas, afektiivne 
südames, himustav aga naba ja maksa piirkonnas. Platon ise kirjeldas 
hinge algete paigutust dialoogis “Timaios” (vt. Lisa) praktiliselt 
samamoodi. Vastavus hinge algete ja riigi seisuste vahel on järgmine: 

 

Riigi seisus Hinge alge 

valitsejad mõistuslik 

sõjamehed afektiivne 

käsitöölised himustav 
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Nii nagu riigil, on ka inimese hingel neli võimalikku loomutäiust või 
voorust:  

1) tarkus – selle annab mõistuslik hinge alge,  

2) mehisus – selle annab afektiivne hinge alge,  

3) harmoonia seisneb kõigi hinge algete kooskõlas49,  

4) õiglus – iga hinge alge täidab loomusekohast ülesannet: 
mõistuslik alge valitseb, afektiivne alge toetab teda ja himustav 
alge kuuletub; õiglane inimene ei lase ühelgi hinge algel täita 
võõraid ülesandeid või segada teisi algeid.  

Platoni tunnetusteooriast teame juba, et hinged on surematud. Siin 
tuleb täpsustada: surematuks pidas ta tõenäoliselt vaid hinge 
mõistuslikku alget ning ka ideede maailmas viibis ainult mõistuslik alge. 
Teised alged saab hing endale “pealekauba” kehastumisel.50 Ideede 
maailmas viibimisest sai juba räägitud – vaatame nüüd, mis saab 
hingedest pärast esimest kehastumist. 

Nagu öeldud sai, ei lähe hinged üldjuhul ideede maailma tagasi enne 
10 tuhande aasta möödumist. Erand on siiski olemas. Kui hing on kolm 
korda järjest kehastunud filosoofides, siis võib ta tiivustuda juba 3000 
aasta möödudes. Teiste hingede üle mõistetakse peale esimese elu 
lõppemist kohut. Peale seda suunatakse ühed karistust kandma 
allmaailma põhjata sügavikku Tartarosse; teised aga, keda Dike 
(õiglusjumalanna) vabastas koormusest ja tõstis taeva teatud 

                                                      
49

 Hinge voorused on samad, mis riigilgi. Vt joonealust märkust selle kohta 

50
 Tegelikult on levinud ka tõlgendus, et ideede maailmas viibisid hinge kõik kolm 
alget ning et dialoogis “Phaidros” kirjeldatust (vt Lisa) võib aru saada nii: kutsar 
sümboliseerib mõistust, ratsud aga afektiivset ja himustavat alget. Dialoogi 
“Timaios” puhul jääb siiski mulje, et afektiivne ja himustav alge lisanduvad alles 
kehastumisel. 
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piirkonda, elavad seal vastavalt oma elule inimkehastuses. 1000 aasta 
möödudes ilmuvad nii ühed kui ka teised, et valida endale uus elu – 
millist keegi soovib. Endine inimhing võib siin koguni looma kehastuda, 
aga endine looma hing, kui ta kunagi oli siiski inimeses kehastunud, 
võib uuesti kehastuda inimeses. Hing aga, mis kunagi pole näinud 
ideesid, ei saa kehastuda inimeses. Niimoodi kirjeldab Platon hingede 
saatust dialoogis "Phaidros".  

Dialoogis "Phaidon" aga eristab Platon kolme liiki hingesid:  

1) need, kes puhastusid filosoofia läbi ja elasid kõige 
väärtuslikumat elu,  

2) vahepealsed;  

3) need, kes elasid patust elu  

Patuste inimeste hinged hulguvad peale keha surma haudade ja 
hauakivide vahel. Mõnikord märgatavat seal varjude sarnaseid hingede 
kummitusi. Need kummitused ongi hingedest, mis lahkusid kehast 
patustena. Nad kardavad Hadest – allmaailma sünget kuningat ning 
kannavad niimoodi hulkudes karistust patuse elu eest kuni järgmise 
kehastuseni. Seda vastavalt eluviisile: nad kehastuvad eeslites, 
huntides, kullides vms. elajates. Nende hinged, kes elasid vooruslikku 
elu, kuid polnud siiski filosoofid, kehastuvad seltsivates ja vagurates 
olevustes: mesilastes või sipelgates või siis hoopis uuesti inimestes, 
kellest saavad vaoshoitud inimesed. Nende hinged, kes elasid tõeliste 
filosoofidena ning püüdlesid tarkuse poole, saavad jumalatesarnasteks.  

Platoni puhul tuleb meil seega arvestada, et tema teosed ei ole alati 
omavahel kooskõlas ning sellest tulenevalt muutub ühene 
seisukohavõtt sageli võimatuks. 
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Lisa 

Plato n:  “ P ha i dros”  (24 6 b -2 50 c) 51 

Hing on võrreldav tiivulise paarisrakendiga, mida juhib kutsar. 
Jumalatel on nii ratsud kui ka kutsar suursugused ja suursuguse 
päritoluga, aga teistel on nad segapäritoluga. Esiteks kutsar, kes juhib 
rakendit ja peale selle on ka ratsud neil – üks suurepärane, suursugune 
ja hea päritoluga, aga teine ratsu – tema vastand ja ka päritolu 
teistsugune. Paratamatult on nende juhtimine raske ja tüütu  

/.../ Esimesena sõidab tiivulises kaarikus suursugune Zeus – kõike 
korrastades ja kõige eest hoolitsedes. Temale järgnevad jumalad ja 
deemonid52, rivistatuna üheteistkümnesse ritta. Ainuüksi Hestja53 ei 
lahku jumalate kodust. Kõik teised aga, kes kaheteistkümne peajumala 
hulka kuuluvad, juhivad igaüks tema hoolde antud rivi. Siirdudes nii 
pidusöögile, tõusevad nad taevavõlvi äärele. Seal ei kaota kaarik 
tasakaalu ja rakend on hästi juhitav ning sõit läheb kergelt. Kuid teised 
on hädas rakendiga ja liiguvad vaevaliselt edasi: üks ratsu, milline 
kurjusega seotud, kisub pidevalt maa poole ja vaevab oma kutsarit, kes 
teda halvasti on kasvatanud.  

                                                      
51

 Плaтон Федр – Плaтон Сочинения в 3-х томaх. Том 2. Москвa 1970, с 181-186 

52
 Deemon (kr daimōn) – pooljumal, inimese ja jumala vahepealne. Hilisantiikaja 
usundi järgi võisid deemonid avaldada nii head kui halba mõju. Ristiusk aga muutis 
selle sõna tähendust, kuulutades kõik paganausu jumalad kurjadeks vaimudeks – 
deemoniteks . Inimeste ja Jumala vahepeale asusid nüüd inglid. Sellest tulenebki 
sõna deemon halvustav tähendus, mida antiikajal ei olnud. 

53
 Hestja – neitsilik koldetule ja perekonna kodukolde jumalanna. 
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Surematud hinged, jõudnud kõrgusesse, peatuvad seal ning taevavõlv 
kannab neid ringiratast, lastes vaadelda seda, mis taevast kõrgemal. 
Ala, mis taevavõlvi kohal, pole siiani ülistanud veel ükski poeet. Aga ta 
on vaat’ milline: värvitu, piiritlemata, meeleliselt tunnetamatu olemus, 
tõeline olemine, mis ainult mõistusele nähtav on. Vaadeldes ideede 
maailma, naudib hing tõelist olemist senikaua, kuni taevavõlv kannab 
ta samasse kohta tagasi. Seejärel laskub hing jällegi taevavõlvi alla ja 
suundub koju Kutsar viib ratsud talli ja toidab neid ambroosia54 ja 
nektariga.  

Selline on jumalate elu Teised hinged aga näevad ideede maailma vaid 
osaliselt, sest ratsud ei anna asu ja perutavad. Niisiis õnnestub hingel 
vaid suurivaevu tõusta taevavõlvi kohale ja ideesid vaadelda. Kohe aga 
kisuvad ratsud ta allapoole ja palju jääb nägemata. Mõned hinged ei 
jõua niigi kõrgele, omavahel võisteldes aga murduvad ratsudel sageli 
tiivad.  

See hing, mis nägi kõige rohkem, satub tulevasse tarkuse- ja iluaustaja 
lootesse või inimesesse, kes on andunud Muusadele ja armastusele; 
sellele järgnev – valitseja lootesse, kes hakkab seadusi täitma, 
sõjakasse või valitsemisvõimelisse inimesesse; kolmas – riigitegelase, 
peremehe, tootja lootesse; neljas – inimese lootesse, kes hakkab 
hoolsasti tegelema kehaliste harjutustega või ravimisega; järjekorras 
viies hakkab elama ettekuulutajana või inimesena, kes on pühendatud 
saladustesse; kuues hakkab innukalt tegelema poeesiaga või mõne 
muu kunstiga; seitsmendast saab käsitööline või põlluharija; 
kaheksandast – sofist või demagoog55; üheksandast – türann.  

                                                      
54

 Ambroosia – surematuks tegev jumalate toit. 

55
 Demagoog (kr demagōgos ‘rahvajuht’; vrdl ka kr paidagogos ‘lapsejuht’, s.o algselt 
majaori, kes saatis last kooli ja vaatas tema järele ka kodus; hilisantiikajal sai 
temast lugupeetud koduõpetaja) – algselt riigimees, kes väärika ja lugupeetud 
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Kuid sinna, kust hinged tulid, ei lähe ükski tagasi enne kümne tuhande 
aasta möödumist, sest enne ei suuda hing tiivustuda, välja arvatud 
ainult selle inimese hing, kes siiralt armastab tarkust.  

/.../ Kui keegi vaatab maist ilu, tuletades meelde tõelist ilu, siis ta hing 
tiivustub ja tiivustununa püüab kõrgustesse kanduda. Kuid omamata 
piisavalt jõudu on ta abitu kui linnupoeg, kelle pilk on suunatud üles. 
Sest nagu juba öeldud, on iga inimese hing tajunud tõelist olemist: 
muidu poleks see hing ju kehastunud inimesesse. 

Ei ole kerge tuletada meelde seda, mis on seal, selle alusel, mis on siin: 
ühed tajusid vaid lühikest aega seda, mis on seal, teised aga, langedes 
siia, unustasid oma õnnetuseks kõik püha, mida nad nägid. Vähe jääb 
järele neid hingesid, millistel on piisavalt hea mälu Iga kord, kui nad 
näevad midagi sarnast sellega, mis oli seal, on nad rabatud ja kaotavad 
enesevalitsuse. Aga mis seisund see on, nad ei tea, sest ei tunne seda 
piiavalt. Tänu mälule tekib igatsus selle järele, mis oli seal.  

Plato n:  “T imaios ”  (6 9d - e ) 56 

Jumalikud olevused lõi demiurg, surelike loomise aga usaldas neile, 
kelle oli ise loonud. Nii siis jumalad, järgides demiurgi, võtsid tema 
käest hinge surematu alge ja panid selle sureliku keha sisse, kinkides 
kogu keha hingele hoburakendiga kaariku asemel.  

                                                                                                                               
isikuna juhtis kogukonna majandust ja poliitikat ning esines rahvakoosolekutel. 
Näiteks austati Periklest kui demagoogi. Kleoni ajal (Kleon – Ateena mõjukaim 
poliitik peale Periklese surma) hakkas sõna demagoog tähistama isikut, kes püüab 
vääritute abinõudega võita rahva poolehoidu. Selles tähenduses kasutatakse seda 
sõna ka tänapäeval. Platoni ajal oli sõnal juba halvustav tähendus. 

56
 Плaтон Тимей – Плaтон Сочинения в 3-х томaх. Том 3. Ч 1. Москвa 1971, с 515 
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Kuid peale selle lisasid nad veel sureliku alge, pannes sellesse ohtlikud 
seisundid: kõigepealt – naudingu, selle kurja ahvatleja, siis kannatuse 
(vaeva), peale selle kaks rumalat nõuandjat: ülbuse ja hirmu, ning 
lõpuks viha, mis ei kuula keelitusi ja lootuse, mis nii kergelt usub 
meelitusi. Kõik selle segasid nad arutute aistingutega ja kõigeks valmis 
oleva armastusega ning nõndaviisi lõpetasidki hinge sureliku alge 
loomise.  

Kuid jumalad kartsid teotada hinge jumalikku alget ning paigutasid 
sureliku alge keha teise ossa, ja nimelt: rindkeresse. Pea ja rindkere 
vahele aga seati kael, eraldamaks viimaseid kui maakitsus ja piir. Et aga 
üks sureliku alge osa on õilsama loomusega, siis eraldati nad 
teineteisest veel vahelihasega.  

Plato n:  “R i i k”  ( 4 28a - 43 3b ) 57 

[Ideaalse riigi neljast loomutäiusest (voorusest) vestlevad Sokrates ja 
Glaukon] 

 Selge, et ta on tark, arukas ja õiglane.  

 Selge  

 Eelkõige on minu arust ilmselge tema tarkus, kuigi asi on siin 
natuke imelik.  

 Miks?  

 See riik, millest me räägime, tundub mulle tõesti tark olevat – 
seal ju viiakse ellu tarku otsuseid, kas pole?  

 Jah.  

                                                      
57

 Плaтон Госудaрство – Плaтон Сочинения в 3-х томaх. Том 3. Ч 1. Москвa 1971, 
с 217-224 
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 Seejuures kujutavad need targad otsused ka mingit teadmist. 
Siin rumalus ei aita, peab oskama hästi arutleda.  

 Ilmselge.  

 Kuid riigis võib kohata palju erinevaid teadmisi.  

 Loomulikult.  

 Kas siis tõesti tänu puusepatöö tundmisele tuleb riiki nimetada 
targaks ja tarku otsuseid vastu võtvaks?  

 Üldsegi mitte sellepärast, muidu tuleks teda nimetada ju 
puusepalikuks.  

 Tähendab, kuigi riigi jaoks on soovitav, et puutooted oleksid 
võimalikult meisterlikult valmistatud, ei nimeta me mitte 
sellepärast riiki targaks.  

 Muidugi mitte.  

 Mille järgi siis? Kas vasktoodete või mõnede teiste selliste järgi?  

 Kõik see ei puutu asjasse.  

 Ja samuti mitte maaharimise järgi, muidu võiksime nimetada 
riiki ju põllunduslikuks.  

 Tundub nii.  

 Mille järgi siis? Kas leidub meie poolt asutatud riigis kellelgi 
kodanikest selliseid teadmisi, mille abil võib lahendada mitte 
pisiküsimusi vaid üldriiklikke küsimusi ja parimal viisil juhtida 
sise- ja välissuhteid?  

 Jah on.  

 Millised need teadmised on ja kellel?  
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 See on oskus olla alati valvas, mis on omane neile valitsejatele, 
keda me nimetasime täiuslikeks valvuriteks.  

 Kui on olemas selline teadmine, siis mida ütled meie riigi kohta?  

 Selles riigis viiakse ellu tarku otsuseid ja teda iseloomustab 
tõeline tarkus.  

 Aga kuidas sa arvad, keda on riigis rohkem – seppasid või neid 
tõelisi valvureid?  

 Seppasid on tunduvalt enam.  

 Ja ka võrreldes teistega, kellel on mingeid teadmisi ja keda selle 
järgi ka kutsutakse, on valvureid kõige vähem.  

 Jah, tunduvalt vähem.  

 Tähendab riik, mis on asutatud vastavalt tema loomusele, oleks 
tervikuna tark tänu väikesele osale elanikkonnast, kes seisab 
riigi eesotsas ning valitseb, ja tema teadmistele. Ja arvatavasti 
on väga vähe inimesi, kes loomult sobiksid selleks, et omada 
teadmist, mis ainukesena kõigi teiste teadmiste liikide seas 
väärib nimetamist tarkuseks. 

 Täiesti õige.  

 Nii me leidsimegi ühe nendest riigi neljast omadusest ja tema 
koha riigis.  

 Mulle igatahes tundub, et selgitasime seda piisavalt.  

 Mis puutub mehisusesse – milline ta on ja milline koht kuulub 
talle riigis (mille pärast riiki nimetatakse mehiseks) – seda ei 
olegi nii raske märgata.  

 Ja nimelt?  
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 Nimetades riiki aravereliseks või mehiseks, ei pöörata ju 
tähelepanu muule kui sellele osale kodanikest, kes sõdivad ja 
peavad lahinguid tema eest.  

 Mitte ükski inimene ei võta arvesse midagi muud.  

 Ma arvan, et teiste kodanike järgi, olgu nad arad või mehised, ei 
saa otsustada, kas riik on selline või ei ole.  

 Ei saa.  

 Mehisust pean ma teatud säilivuseks.  

 Milliseks säilivuseks?  

 Selliseks, mis säilitab kindla arvamuse hädaohust – mis on 
hädaoht ja milline ta on. Selline arvamus kujuneb seaduste 
kasvatava mõju all. Ma ütlen, et ta säilib, see tähendab, inimene 
säilitab ta nii kannatustes kui ka naudingutes ja kirgedes ning 
hirmu korral ja ei loobu sellest arvamusest. /.../  

 Jääb veel vaadelda meie riigi kahte ülejäänud omadust: arukust 
ja õiglust.  

 Jah, muidugi.  

 Kuidas küll enne leida, mis on õiglus ja pärast enam mitte 
jännata arukusega.  

 Mina isiklikult ei tea, kuid ma tahaks enne välja uurida, mis on 
õiglus ja alles siis vaadelda arukust. Kui tahad mulle heameelt 
teha, alusta arukusest.  

 Mina tahan ja isegi pean, kui ma ei eksi.  

 Niisiis, alusta.  
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 Jah, tingimata. Arukus on meie seisukohast, enam kui eelmised 
omadused, sarnane teatud kooskõla või harmooniaga.58  

 Kuidas seda mõista?  

 Midagi korra sarnast – vaat’ mis on arukus. See on võim teatud 
naudingute ja himude üle – nii ju väidetakse, kasutades 
väljendit “enda üle võitu saavutama”. Ja palju muugi sarnase 
kohta öeldakse, et see tuleneb arukusest. Kas pole nii?  

 Just nimelt.  

 Kas pole naljakas: “enda üle võitu saavutama”? Tuleb välja, et 
inimene saavutab võidu selle üle, kes täiesti ilmselgelt iseendale 
alla annab, nii et see, kes alla annab, on samaaegselt see, kes 
võidu saavutab: jutt on ju ühest ja samast inimesest.  

 Muidugi.  

 Kuid mulle tundub, et selle väljendiga tahetakse öelda, et 
inimeses endas, tema hinges, on teatud parim osa ja teatud 
halvim osa. Ja kui see, mis on loomuselt parim, ohjeldab 
halvimat, siis öeldaksegi, et “ta sai enda üle võitu”. Tähendab, 
see on kiitus. Kui aga halva kasvatuse või ühiskonna tõttu 
saavutab võidu halvim, siis nimetatakse seda hukkamõistvalt 
“enesele allaandmiseks”, ja inimest, kes on sellises seisundis – 
ohjeldamatuks.  

 Tavaliselt nii öeldaksegi.  

 Vaata nüüd meie uut riiki ja sa leiad seal ühe neist kahest 
seisundist: sa ütled, et sellist riiki võib tõesti nimetada enda üle 

                                                      
58

 Platoni puhul on iseloomulik on muusika-alase terminoloogia (kooskõla ja 
harmoonia ) kasutamine riigi iseloomustamiseks. 
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võidu saavutanuks, sest arukaks ja enda üle võidu saavutanuks 
tuleb nimetada kõike, kus parim valitseb halvima üle.  

 Ma vaatan ja näen, et sul on õigus.  

 Küllaldaselt kõige erinevamaid himusid, naudinguid ja kannatusi 
on kerge tähele panna naiste ja koduste teenrite juures. Nende 
seas aga, keda nimetatakse vabadeks inimesteks – tühiste 
enamuse esindajate juures.  

 Muidugi.  

 Aga lihtsaid, mõõdukaid, läbimõeldult mõistuse ja õige 
arvamuse poolt suunatud elamusi näed vaid üksikute inimeste 
puhul, kes on parimad loomuselt ja kasvatuselt.  

 See on tõsi.  

 Kas sa ei märka seda ka meie riigis: enamuse närused himud 
alluvad vähemuse, see on korralike inimeste, mõistlikele 
soovidele.  

 Jah, ma märkan.  

 Tähendab, kui üldse tunnistada mingi riik naudingutest, 
himudest ja ka iseendast võitu saanuks, siis on see meie riik.  

 Täiesti õige.  

 Ja jällegi, kui mingis riigis on olemas valitsejate ja alluvate 
üksmeel küsimuses, kes peab valitsema, siis see on ka meie 
riigis. Või sa pole nõus?  

 Täiesti ja vaieldamatult nõus.  

 Kui asi on nii, siis kellele on omane arukus – kas valitsejatele või 
alluvatele?  
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 Just nagu nii ühtedele kui ka teistele.  

 Noh, näed, me ennustasime järelikult õigesti, et arukus on 
sarnane teatud harmooniaga.59  

 Ja siis?  

 Arukus ei ole selline nagu mehisus ja tarkus: need, asudes riigi 
mingis osas, teevad kogu riigi kas mehiseks või targaks. Arukus 
aga avaldub teisiti: ta häälestab kogu riigi tervikuna. Kasutades 
kõiki oma keeli, sunnib ta nii neid, mis nõrgalt pingul, kui ka 
neid, mis tugevalt pingul ja ka keskmisi kõlama omavahel 
kooskõlas. Kui tarvis, siis mõistusega, või ka jõuga, lõpuks 
arvukusega ja rikkusega ja muu sarnasega. Nii me võimegi täie 
õigusega öelda, et just see kooskõlastatus ongi arukus. 
Teisisõnu: halvima ja parima loomulik kooskõla küsimuses selle 
kohta, kellele on kohane valitseda nii riigis kui ka eraldivõetud 
inimeses.  

 Olen täiesti samal arvamusel.  

 Hästi. Me vaatlesime kolme meie riigi omadust. Jäänud on veel 
neljas – õiglus. /.../  

 Juba alguses, kui me riiki asutasime, tegime kindlaks, et seda 
tuleb teha tingimata terviku huvides. Niisiis see tervik ongi 
õiglus või selle erikuju Me tegime kindlaks, et iga inimene peab 
tegelema millegagi, mida on vaja riigis ja seejuures just sellega, 
milleks tal kõige rohkem eeldusi on.  

 Jah, nii me rääkisime.  

                                                      
59

 Platon võrdles riiki keelpilliga ja riigi seisusi vastavalt pillikeeltega. Arukus loob 
Platoni õpetuse järgi riigi kõigi “keelte” harmoonilise kooskõla, s.o kõigi seisuste 
harmoonilise kooselu. 
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 Kuid – teha oma tööd ja mitte segada end teiste töösse – see 
ongi õiglus. Seda oleme kuulnud paljudelt teistelt ja ka ise 
oleme nii rääkinud.  

 Jah, oleme.  

 Niisiis, mu sõber, kui igaüks teeb oma tööd, siis see ongi õiglus. 
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ARISTOTELES  

Aristoteles (384–322 e.m.a) sündis Stageiras (Lõuna-Makedoonia) – 
polises, mille olid asutanud kolooniana Androse saarelt väljarännanud 
kreeklased. Päritolult oli Aristoteles seega kreeklane. Tema isa oli arst 
ning seejuures koguni nii kuulus arst, et Makedoonia kuningas 
Amyntos III kutsus ta oma õukonda. Pärast isa surma naasis kogu pere 
Makedoonia pealinnast Pellast taas Stageirasse.  

18-aastaselt läks Aristoteles Ateenasse ning asus õppima Platoni 
Akadeemias. Temast sai Platoni üks andekamaid õpilasi. Tõsi, 
teoreetilised lahkhelid Platoniga tekkisid Aristotelesel juba sel ajal ning 
hiljem asutas Aristoteles oma kooli. Lahkhelisid olevat tekkinud ka 
proosalisemates küsimustes. Nimelt pööras Aristoteles suurt 
tähelepanu oma välimusele, mis aga Platoni arvates polnud kohane 
tõelisele filosoofile. Aristoteles muretses oma riiete ja jalanõude 
pärast, lasi endal juukseid lõigata (Platon seda ei teinud), uhkeldas oma 
arvukate sõrmustega. Tema näos olevat väljendunud kõrkus ning tema 
esinemised olevat olnud ülespuhutud. Vanemaid inimesi võis see tõesti 
häirida. 

Kuid selline oli Aristoteles tõenäoliselt vaid noorena: hilisemates 
teostes kujutab ta filosoofi taolistest tühiasjadest kõrgemalseisjana. 

Aristoteles lahkus Akadeemiast võib-olla juba Platoni eluajal (348. 
aastal e.m.a). Kõige levinumaks oletuseks selles suhtes on siiski, et ta 
tegi seda peale oma õpetaja surma (347. aastal e.m.a). Akadeemia 
peaks sai Platoni õepoeg ja õpilane Speusippos. Lapsi Platonil polnud 
ning tollaste seaduste järgi päris lahkunu varanduse lähim 
meessugulane.  
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Mõned aastad Aristoteles rändab ning aastal 343 või 342 e.m.a kutsus 
Makedoonia kuningas Philippos Teine ta oma poja Aleksandri 
õpetajaks. Tulevane Aleksander Suur oli siis 13-aastane. Philippos 
Teine suhtus soosivalt filosoofiasse ja kunstidesse ning ei tahtnud oma 
poja kasvatamist usaldada tavalisele õpetajale. Aleksandrit ei saanud 
Aristoteles siiski kaua õpetada, sest juba 17-aastaselt oli kasvandik 
hõivatud riigijuhtimisega oma isa eemalviibimiste ajal. Aastal 336 e.m.a 
aga Philippos tapeti ühe tema ihukaitsja poolt ning Aleksandrist sai 
Makedoonia kuningas. Head suhted õpetaja ja kasvandiku vahel 
säilisid, kuid Aristoteles lahkus siiski Pellast umbes 50-aastaselt. Ta 
naases Ateenasse ning asutas oma kooli Apollon Lykeioni templi 
läheduses. Seda piirkonda nimetatigi vastavalt Lykeioniks. Sõna lykeion 
tuleneb tõenäoliselt sõnast lykos (kr ‘hunt’). Kauges minevikus oli 
jumalaid austatud loomadena, Apollon Lykeionit seega hundina.60 
Lykeionis asus ka gümnaasium, milles enne oli toimunud õppetöö 
sofistide käe all ning mida nimetati samuti lykeioniks. Gümnaasiumi 
ümbritses aed, kus olid teerajad jalutuskäikudeks (kr peripatos) ja 
õppetöö toimus jalutamise ajal. Sellest siis ka Aristotelese koolkonna 
levinud nimetus – peripateetikute (s.o “jalutajate”) koolkond.  

Tegelikult toimus õppetöö jalutades ka teistes gümnaasiumides: 
näiteks ka Akadeemias asus peripatos ja Platon pidas loenguid samuti 
jalutuskäikude ajal. Ka Platoni õpilasi nimetati alguses 
peripateetikuteks. Eristamiseks olevat Platoni õpilasi nimetatud 
“Akadeemia peripateetikuteks”, Aristotelese omi aga “Lykeioni 
peripateetikuteks”. Hiljem hakati esimesi nimetama akadeemikuteks, 
teisi – peripateetikuteks.  

                                                      
60

 Tegelikult võib sõna lykeion pärineda ka sõnast leukos (kr ‘valge’), sest Apollonit 
kutsuti nii “huntide jumalaks” kui ka “valgusejumalaks”. 
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Erinevalt Platonist ei saanud Aristoteles endale maatükki (Lykeionit) 
osta. Raha oleks tal küll olnud, kuid Aristoteles oli metoik 
(võõramaalane), kellel polnud õigust Ateenas kinnisvara omandada. 
Lykeioni omanikuks sai alles aastal 322 e.m.a (peale Aristotelese 
surma) tema lähim õpilane Theophrastos, kes oli Ateena kodanik.  

Aleksander Suure surm (aastal 323 e.m.a) kutsus esile 
Makedooniavastase ülestõusu Ateenas. Aristoteles aga oli tuntud oma 
sidemetega Makedoonia õukonnas ja nii esitatigi talle süüdistus – 
jumalasalgamises. Tegemist oli järjekordse fabritseeritud süüdistusega 
(meenutagem kasvõi Sokratese saatust). Aristoteles aga, erinevalt 
Sokratesest, kasutas tolleaegset õigust lahkuda Ateenast enne 
kohtuprotsessi, kuid juba õige pea ta suri pagenduses. Võib-olla ta 
koguni mürgitas end.  

Aristotelese teaduslik pärand on rikkalik, tema teosed hõlmavad pea 
kõiki peamisi teadusharusid: loogika, füüsika, psühholoogia, eetika, 
poliitika (politoloogia), majandusteadus, retoorika, poeetika.61 

Teaduste (teadmiste)  k lassi f ikats ioon  

Aristoteles jaotas teadused (või õigemini teadmised) kolmeks:  

teoreetilised teadused (teadmised),  

praktilised teadused (teadmised),  

loomingulised teadused (teadmised).  

                                                      
61

 See väide on üpris umbmäärane, sest ettekujutus sellest, mida uurivad loogika, 
füüsika jne on aja jooksul palju muutunud. Näiteks see, mida me nimetame 
“Aristotelese füüsikaks”, erineb tohutult nii uusaja kui ka kaasaja füüsikast nii 
lähenemisviisi poolest kui ka sisuliselt. Aristotelese füüsika on pigem 
loodusfilosoofia kui füüsika tänapäevases mõttes. 
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Teoreetilised on filosoofia, matemaatika, füüsika; praktilised – eetika 
ja poliitika; loomingulised aga kunstid, käsitööharud. Füüsika 
(loodusfilosoofia) uurib kõike seda, mis eksisteerib iseseisvalt ja liigub 
(mille liikumise allikas on iseendas), matemaaatika uurib liikumatuid, 
kuid iseseisvalt mitteeksisteerivaid asju. On veel teadus, mis uurib 
seda, mis on liikumatu ja eksisteerib iseseisvalt. Viimane on 
Aristotelese arvates kindlasti jumalik. Niisiis on kolm teoreetilist 
teadust: füüsika (õpetus loodusest, loodusfilosoofia), matemaatika ja 
filosoofia (teadus jumalikust või teoloogia62). Viimane uurib kõige 
väärtuslikumat ning on seega kõige väärtuslikum teadus. Filosoofia on 
teadmine teadmise enese pärast ning ka see teeb ta Aristotelese 
arvates eriti väärtuslikuks:  

“...Kõik teised teadused on vajalikumad kui tema, kuid paremat 
temast ei leidu.” (Aristoteles: Metafüüsika, 983a 10) 

See on aristokraatlik arusaam: kasusaamise huvid ainult risustavad 
meie elu, muudavad ta rahutuks. Aristoteles on öelnud:  

“Kui hakati filosofeerima selleks, et vabaneda teadmatusest, siis 
teadmise poole hakati püüdlema arusaamise, mitte aga mingi 
kasu pärast. Sündmuste kulg kinnitab seda: nimelt kui oli olemas 
pea kõik hädavajalik, samuti ka see, mis kergendab elu ja pakub 
naudinguid, siis hakati otsima sedalaadi arusaamist. Seepärast on 
selge, et me ei otsi seda arusaamist millegi muu tarvis.  

Ja nagu me vabaks nimetame seda inimest, kes elab iseenda 
jaoks, mitte aga teiste jaoks, samuti on ka see teadus ainuke 

                                                      
62

 Aristoteles nimetas oma esimest filosoofiat küll teoloogiaks, aga see pole siiski 
sedalaadi teoloogia, millega tegelesid keskaja filosoofid. Aristotelese jaoks ei 
eksisteerinud isikulist jumalat nagu nt ristiusus.  
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vaba, sest ta on olemas ainult iseenda jaoks.” (Aristoteles: 
Metafüüsika, 982b 25) 

Praktilistel teadustel on rakenduslikud eesmärgid: poliitikal – riigi õige 
juhtimine, eetikal – vooruslike inimeste (kodanike) kasvatamine. 
Teoreetilistest teadustest on nad vähemväärtuslikud, kuid 
loomingulistest enam väärtuslikud. Loogikaalaseid uurimusi nimetas 
Aristoteles analüütikaks. 

Loogika ei olnud tema jaoks omaette teadus – pigem oli see teaduse 
instrument, tööriist. Hilisemad kommentaatorid nimetasidki 
Aristotelese loogikaalaseid töid “Organoniks” (kr ‘tööriist’). Sellele 
vaatamata peetakse Aristotelest loogika kui teaduse rajajaks. Nimetuse 
“loogika” andsid sellele teadusele tõenäoliselt stoikud.  

Metafüüsika  

Kõige väärtuslikum teadustest on niisiis filosoofia, täpsemalt “esimene 
filosoofia” (kr protē philosophia), mis uurib olemise printsiipe ja 
algpõhjusi. Lisagem siia kohe juurde, et “teiseks filosoofiaks” nimetab 
Aristoteles matemaatikat ja füüsikat.  

Aristotelese “esimene filosoofia” sai endale hiljem, I sajandil e.m.a, 
nimeks metafüüsika. Nimelt asus kreeka teadlane Rhodose Andronikos 
tollal kirjastama tema käsikirju. Käsikirjadele, mis kuulusid füüsika 
valdkonda (kr ta physika) järgnesid selles väljaandes traktaadid 
olemisest ja tunnetusest. Kirjastaja ühendas need nime alla “see, mis 
järgneb füüsikale” (kr ta meta ta physika). Aja jooksul aga omandas 
termin metafüüsika erilise filosoofilise tähenduse: nii nimetatakse 
olemise printsiipide ja algpõhjuste ning asjade olemuse uurimist.  
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Mate er ia  n i ng  o l em us  

Aristotelese õpetuse järgi on iga konkreetne asi mateeria ja olemuse 
ühtsus. Lihtsalt väljendudes: iga asja puhul saame mõtteliselt eristada:  

1) tema mateeriat (kr hylē),  

2) tema olemust või vormi (kr eidos, morphē) ehk “seda, mis teeb 
asja selleks, mis ta on” (kr to ti ēn einai); seda olemust saab 
väljendada definitsioonina.  

Näiteks laua mateeriaks võib olla puit (puumaterjal), kuid teatud hulk 
puitu ei ole veel ju laud. Selleks, et teatud hulgast puidust saaks laud, 
peab selles realiseeruma laua vorm (olemus).  

Skulptuuri mateeriaks võib olla pronks (võib ka vask, kuld vms), kuid 
pronksikamakas ei ole veel ju skulptuur. Selleks, et pronksikamakast 
saaks skulptuur, peab selles realiseeruma skulptuuri vorm.  

Maja mateeriaks on teatud hulk ehitusmaterjali, kuid see 
ehitusmaterjal ei ole veel ju maja. Selleks, et ehitusmaterjalist saaks 
maja, peab selles realiseeruma maja vorm.  

Ka inimese puhul saame mõtteliselt eristada mateeriat ja vormi: 
mateeriaks on inimese keha, vormiks (olemuseks) aga tema hing.  

Vormi (olemuse) realiseerumine avaldub muidugi ka asja väliskujus, 
kuid olemust ei saa siiski samastada väliskujuga. Selles mõttes on sõna 
vorm eksitav. Tegelikult on vorm siiski mõistusega “nähtav” asja 
olemus, tänu millele asi on just see, mis ta on.  

Võimal i kk us  ja  t ege l i kk us  

Kust aga pärineb see olemus, mis mateerias võib realiseeruda? 
Aristotelese õpetuse järgi on vorm mateerias juba olemas 
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võimalikkusena. Näiteks on vasekamakas skulptuur võimalikkusena. 
Seega Aristoteles eristab kahesugust olemasolu: tegelikkusena (kr 
energeia)63 ja võimalikkusena (kr dynamis). Tegelikkuseks võib saada 
ainult see, mis võimalikkusena juba olemas on. Tekkimine on seega 
üleminek võimalikkuselt tegelikkusele või teisisõnu: võimalikkuse 
teostumine. Kõik tekib niisiis olemasolevast, kuid mitte tegelikult, vaid 
võimalikkusena olemasolevast. Filosoofiliste kategooriate võimalikkus 
ja tegelikkus kasutuselevõtmine võimaldas Aristotelesel lahendada 
tekkimise paradoksi, mille oli sõnastanud Parmenides. (Selle paradoksi 
lahendamiseks pakuti välja ka teisi võimalusi – kasvõi näiteks 
atomistide oma.)  

Näiteks puidus on võimalikkusena olemas juba laua vorm ning tänu 
sellele saabki puidust valmistada laua. Samas on aga puidus 
võimalikkusena olemas veel teisedki vormid: näiteks tooli, kapi, riiuli 
jne. Kui me valmistame puidust (puitmaterjalist) näiteks laua, siis see 
tähendab, et me realiseerime antud mateerias laua vormi (olemuse). 
Seega mateeriat iseloomustavad kaks omadust:  

1) vormi puudumine tegelikkuses;  

2) vormi omamine võimalikkusena.  

Selle poolest Aristotelese vorm erinebki Platoni ideest, et ideed asuvad 
ideede maailmas – näiteks laua idee eraldi konkreetsetest laudadest 
jne, vormid aga asjades enestes. Aristoteles arvas, et asja ei saa 
lahutada tema olemusest, nagu seda teeb Platon. Selles küsimuses 
tekkiski üks teoreetilistest lahkhelidest Platoni ja Aristotelese vahel.  

                                                      
63

 Aristoteles kasutas tegelikkuse tähistamiseks veel terminit entelecheia, kuid 
täpsustas, et energeia tähendab mingit liikumist või tegevust, entelecheia aga 
tegelikku antust või teostumist.  
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Mate er ia  n i ng  o l em use  er i neva d  tase me d  

Tuleme nüüd tagasi Aristotelese metafüüsika juurde. Vormi ja 
mateeria küsimuses on palju suhtelist. Näiteks võib telliskivi olla 
mateeriaks majale, kuid vormiks näiteks savile (savi on omandanud 
telliskivi vormi või: savis on realiseerunud telliskivi vorm). Nii et 
telliskivis (õigemini küll telliskivide hunnikus) on võimalikkusena 
olemas maja vorm, telliskivide hunnik – see on maja võimalikkusena. 
Kui astuda veel üks samm “allapoole”, siis selgub, et savi on vormiks 
neljale algelemendile – tulele, veele, õhule ja maale, mis omavahel 
teatud proportsioonis ühinedes omandavad savi vormi. Siin järgib 
Aristoteles kreeka füüsika traditsiooni, mille järgi kõik materiaalsed 
asjad moodustuvad nende nelja algelemendi omavahelisel ühinemisel. 
Kuid mis on mateeriaks neljale algelemendile? Selleks on “esimene 
mateeria”, mis ei ole enam tegelikkus, vaid ainult võimalikkus, mis võib 
omandada vormi (saada üheks algelemendiks). “Esimest mateeriat” ei 
saa meeleliselt tajuda (erinevalt tulest, veest, tellistest jne.) – teda 
saab ainult mõtelda. Kuna “esimene mateeria“ on määramatus, siis siit 
edasi me enam mateeriat otsida ei saa. Nii et “kõige all” “esimese 
mateeriani”. Aga mis on “kõige üleval”? Kas on olemas miski, mis ei saa 
enam mitte millelegi mateeriaks olla? Selleks on Aristotelese arvates 
kõrgeim vorm ehk vormide vorm ehk jumal.  

Tabelina:  

Tasemed Mateeria Vorm 

I tase “esimene mateeria” (määramatus) algelemendid 

II tase algelemendid savi 

III tase savi telliskivid 

IV tase telliskivid maja 
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Loomul ik ud  ja  k u nst l i ku d  as ja d  

Nüüd võime me muidugi küsida, et miks siis mateerias realiseerub üks 
või teine vorm? Inimese valmistatud asjadega on lihtne: puitmaterjalis 
realiseerub näiteks laua vorm tänu inimese tööle, kes laua valmis teeb. 
Kuid võtame näiteks taimed ja loomad: kas ka need on keegi 
valmistanud? Aristoteles eristab sellega seoses kahesuguseid asju 
(sõna asi on siin väga avara tähendusega):  

1. Asjad, mis on olemas loomulikult, s.t milles endis peitub liikumise 
(muutumise) allikas. Sellised on taimed ja loomad, kuid näiteks ka 
neli algelementi. Nemad kõik on loomulikul teel sellisteks 
muutunud, nagu nad on. Sellise muutumise allikat nimetab 
Aristoteles loomuseks (kr physis). Millises vahekorras on mõisted 
loomus ja vorm? Võiks öelda, et loomus ongi vorm – iserealiseeruv 
vorm või teisisõnu: loomus on selle olemus, mille liikumise allikas 
peitub temas endas. Näiteks taimed kasvavad ise (taimi ei saa 
valmistada), s.t taime vorm realiseerub neis iseeneslikult, 
loomulikult. Tammetõru on tamm võimalikkusena, st kui 
tammetõru oleks teatud tingimustes, siis temast kasvaks tamm. 
Loomulike asjade tekkimise ja muutumise allikaks on olemus, mis 
on neis kas võimalikkusena või tegelikkusena.  

2. Asjad, mis on loodud kunstlikult, s.t milles endas ei peitu 
loomulikku liikumise (muutumise) allikat. Sellised on inimese 
valmistatud asjad: lauad, toolid, skulptuurid jne. Seejuures on 
iseloomulik, et inimese tegevuse tulemusel realiseerub ainult üks 
vorm paljudest võimalikest. Näiteks puitmaterjalis on 
võimalikkusena olemas nii laua, tooli jne. vormid, kuid inimese 
tegevuse tulemusel realiseerub üks neist. Iseeneslikult aga toolid, 
lauad jne ei teki.  
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As jade  ne l i  põhj ust  e hk  pr in ts i ip i  

Selleks, et ära seletada, miks asjad on sellised, nagu nad on, tuleb leida 
nende põhjused (kr aitia). Aristoteles arvab, et on olemas neli põhjust 
või “olemise printsiipi”. Põhjuseks nimetatakse:  

1) seda, millest asi on (nt vask on selles mõttes skulptuuri põhjus, 
hõbe karika oma);  

2) vormi või algkuju, st asja olemust, mida väljendab definitsioon;  

3) seda, millest liikumine (muutus, tekkimine jne) alguse sai (nt 
nõuandja on teatud teguviisi põhjus, isa on lapse põhjus);  

4) eesmärki, st mille jaoks (nt jalutamise eesmärgiks on tervis, st 
küsimusele miks inimene jalutab, vastatakse: selleks, et olla 
terve).  

Võtame näiteks konkreetse maja olemasolu põhjused64:  

1) materiaalne põhjus – ehitusmaterjal,  

2) formaalne põhjus – maja kavand (projekt),  

3) tegevpõhjus – ehitusmeistri töö,  

4) sihtpõhjus – soov ulualla saada (näiteks).  

Sealjuures on siht- ja tegevpõhjus Aristotelese arvates taandatavad 
formaalsele põhjusele. Võib ju öelda, et maja ehitamise sihtpõhjuseks 
oli kavandi elluviimine, ehitustegevuse põhjuseks niisamuti.  

Mitte alati ei oota me küsimust Miks esitades kõigi nelja põhjuse 
ülesloetlemist. Toome mõned näited, kus ilmneb, et sageli küsimus ise 
võib sisaldada vihjet põhjuse liigile, mida tahetakse teada:  

                                                      
64

 Kreekakeelne sõna aitia ei ole päris see, mis eestikeelne põhjus, mistõttu võibki 
imelik näida, et Aristoteles räägib nii paljudest põhjustest. 
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o Miks on puust kuju kerge, aga pronksist kuju raske? – 
Sellepärast, et puu tihedus on väiksem kui pronksi oma (me 
viitame siin materjali erinevustele).  

o Miks on jää külm? – Sellepärast, et jää lihtsalt on selline; kui ta 
poleks külm, poleks ta ka jää (me viitame siin jää olemusele). 

o Miks on see puu ära kuivanud? – Sellesse puusse lõi äike sisse 
(me viitame siin äikesele kui tegevpõhjusele).  

o Miks ta pani akna kinni? – Selleks, et tuul ei tõmbaks (me 
viitame siin eesmärgile). 

Mõnikord võib muidugi ühele ja samale küsimusele vastata ka 
erinevalt. Võtame nt küsimuse Miks ta mind nii imelikult vaatab? 
Mõned võimalikud vastused oleksid järgmised:  

o Ta on hull, sellepärast (formaalne põhjus). 

o Ta tahab sind hüpnotiseerida (sihtpõhjus). 

o Sul on nii imelikud riided seljas (tegevpõhjus) 

Maailm on Aristotelese õpetuse järgi sihipärane, loodus “ei tee” 
midagi ilmaasjata. Looduse protsesside erinevus inimtegevusest 
seisneb aga selles, et inimene teadvustab oma tegude sihipärasust, 
loodus aga ei teadvusta oma protsesside sihipärasust. Looduse 
sihipärasus on seejuures objektiivne: mitte inimese heaolu pole sihiks, 
vaid looduse sisemine kooskõla. See, et inimene mõnikord sellest kasu 
lõikab, on vaid juhus. Kõikide loomulikult olemasolevate asjade 
(erinevalt inimese loodud asjadest) sihiks on selle vormi 
realiseerumine, mis neis võimalikkusena olemas on. Kuid ka looduses 
tuleb ette vigu – nii nagu meistrimehelgi, selle näiteks toob Aristoteles 
väärastunud loomad.  
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Ju hus  j a  para ta m atus  

Paratamatu see, mis ei saa olla teisiti. Juhuslikuks nimetatakse 
Aristotelese sõnul seda, mis ei ole paratamatu ning mis ei iseloomusta 
midagi enamusel juhtudest. Ta toob juhuste kohta järgmisi näiteid:  

o Kui keegi leiab taime jaoks auku kaevates varanduse, siis on see 
juhus. Selle jaoks, kes kaevas, oli varanduse leidmine tõesti 
juhuslik, sest üks ei tulene teisest paratamatult ning varandust 
ei leita enamikul sellistel juhtudel.  

o Külm ilm suvel on juhuslik, sest palavus iseloomustab suve alati 
või siis enamikul juhtudest (Aristoteles räägib siin muidugi oma 
kodukandist).  

o Kui vili hävib halva ilma tõttu, siis halb ilm ei olnud selleks, et 
hävitada vilja; tegemist oli lihtsalt kokkulangemisega, st 
juhusega.  

o Inimene võib juhuslikult kohata oma võlglast; sellisel juhul on 
tegemist kokkulangemisega: kaks inimest tegid midagi 
ettekavatsetult, kuid nende kohtumine polnud ettekavatsetud.  

o Inimene võib sattuda Aigina saarele mitte kavatsuse, vaid tormi 
tõttu ning sellisel juhul on tegemist juhusega.  

Juhuslik on see, mis iseloomustab mingit asja, kuid mitte sellepärast, et 
tegemist on just selle asjaga või et on just selline aeg või et on just 
selline koht. Juhusliku jaoks ei ole Aristotelese arvates mingit kindlat 
põhjust, on vaid määratamatu põhjus.  

Juhuslikuks nimetatakse ka seda, mis iseloomustab midagi kui sellist, 
kuid ei sisaldu tema olemuses. Nt kolmnurgal on (vähemalt) kaks 
sirglõiku. Selline juhuslik omadus võib midagi iseloomustada igavesti. 
Esimest liiki juhuslikkuse puhul see nii ei ole.  



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

115 

 

Aristoteles teeb vahet juhusel (kr tychē) ja iseeneslikkusel ehk 
spontaansusel (kr to automaton, ld spontaneitas). Kõik, mis on 
juhuslik, on ka iseeneslik, kuid viimane pole alati juhuslik. Juhus on 
seotud mõtestatud tegevusega. Nt elutu ese, loom ja laps ei tee selles 
tähenduses kunagi midagi juhuslikult. Iseeneslikkus iseloomustab aga 
ka neid. Nt võib hobune ise tulla, tool võis iseenesest maha kukkuda, 
kivi kukub niisama, ilma et eesmärgiks oleks kedagi tabada. Juhus on 
aga seotud valikutega, milleks nt lapsed Aristotelese arvates veel ei ole 
võimelised. 

Füüsika  

Nagu öeldud, on füüsika uurimisaineks iseseisvalt eksisteerivad ning 
liikuvad asjad. Aristoteles selgitabki seetõttu kõigepealt, mis on 
liikumine (kr kinēsis). 

Mis  on  l i i ku mi ne ?  

Liikumisena mõistis Aristoteles igasugust muutumist üldse. Tema 
arvates on võimalik eristada nelja sorti liikumist:  

1) suurenemine – vähenemine;  

2) kvalitatiivne muutumine (või muundumine);  

3) tekkimine ja hävimine;  

4) ruumiline ümberpaiknemine.  

Kolm esimest liikumise liiki taanduvad Aristotelese arvates ruumilisele 
ümberpaiknemisele. Näiteks suurenemist võib vaadelda kui teatud 
hulga aine lisandumist – see lisandumine eeldab aga ruumilist 
ümberpaiknemist; kvalitatiivset muutumist peab Aristoteles samuti 
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vaid teatud aine lisandumise tulemuseks – see aga eeldab jällegi 
ruumilist ümberpaiknemist; tekkimine ja hävimine on aga sarnased 
kvalitatiivsetele muutustele: viimaste korral muutuvad juhuslikud 
omadused, esimese korral aga põhilised. Järelikult on igasuguse 
liikumise aluseks ruumiline ümberpaiknemine.  

Ruumiline ümberpaiknemine omakorda võib olla:  

1) ringjooneline,  

2) sirgjooneline,  

3) mõlema kombinatsioon.  

L i i k umi ne  maises  ma a i lm as  ja  ta e vas  

Sirgjooneline liikumine ei saa olla pidev, sest maailm on kerakujuline ja 
lõpliku raadiusega. Nii et sirgjooneliselt liikudes jõuab kord kätte 
maailma äär, kust tuleb tagasi pöörduda.65 Niimoodi võib liikuda 
lõputult, kuid mitte pidevalt. Seevastu ringjooneline liikumine võib olla 
lõputu ja pidev. maailma keskel on kerakujuline Maa ning ümber tema 
liiguvad ringjooneliselt planeedid (sealhulgas ka Kuu) ning pöörleb nn 
kinnistähtede sfäär.  

See osa maailmast, mis jääb allapoole Kuu sfääri, on maine maailm 
ning tema algelementideks on vesi, tuli, õhk ja maa. See osa 
maailmast, mis algab Kuu sfääriga, on taevane maailm. Taevas on 
igavene, seal ei teki midagi ega hävi. Maine maailm on aga muutuste, 
tekkimise ja hävimise maailm. Aristotelese arvates ei saa taevakehad 

                                                      
65

 Aga mis asub siis väljaspool maailma? Aristotelese arvates ei ole väljaspool 
maailma midagi. Kõik, mis olemas on, ongi maailm. Siit järeldub, et maailm ei asu 
kuskil, sest kui ta kuskil asuks, siis peaks miski teda väljastpoolt piirama. Aga seda, 
mis maailma väljastpoolt piiraks, ei saa olemas olla, sest kõik mis olemas on, ongi ju 
maailm. 
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koosneda samadest algelementidest, millest koosnevad maised asjad. 
Nimelt on maiste elementide loomulik liikumine sirgjooneline: rasked 
elemendid – maa ja vesi – liiguvad alla, kerged elemendid – tuli ja õhk 
– liiguvad üles. Seejuures on maistest elementidest koosnevate asjade 
loomulik liikumine kiirenev: nt kui kivi visata üles, siis ta kukub alla 
tagasi, sest ta “loomulik koht” on all ning kukkumiskiirus üha kasvab 
sedavõrd, kuivõrd ta läheneb oma “loomulikule kohale”. Taevakehad 
aga liiguvad ringjooneliselt ja ühtlaselt ning seejuures on nende 
liikumine loomulik – seega peavad taevakehad koosnema millestki 
muust kui maised asjad. Aristoteles arvas, et selliseks elemendiks on 
“viies element” – eeter (kr aithēr ‘kõrgem puhas õhk, taevas’). 

L i i k umis e l  po le  a lgust  e ga  lõp p u  

Liikumine ei ole võimalik ilma vormi ja mateeriata. Siit järeldab 
Aristoteles, et liikumine on igavene, mis tähendab ka, et maailm on 
igavene. Tõestuskäik on vastuväiteline. Oletame, et liikumine sai 
kunagi alguse. Siis on kaks võimalust:  

1) mateeria ja vorm olid juba olemas enne liikumist;  

2) mateeriat ja vormi polnud veel enne liikumise algust.  

Kui nad ei eksisteerinud, siis tuleb väita, et nad tekkisid, sest liikumine 
pole ilma mateeria ja vormita võimalik. Tekkimine on ka liikumine. 
Järelikult oli liikumine olemas enne esimest liikumist – see on aga 
absurd.  

Kui aga mateeria ja vorm olid olemas enne esimest liikumist, siis miks 
ei olnud liikumist? Selle võis tingida ainult mingi teine liikumine, mis 
takistas esimest liikumist. Jällegi tuleb välja, et liikumine oli olemas 
enne esimest liikumist, mis on aga absurd.  
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Järelikult liikumisel ei ole algust (vastupidine oletus viis ju absurdini). 
Liikumisel pole ka lõppu, sest liikumise saaks peatada ainult mingi teine 
liikumine. See aga tähendaks, et liikumine on olemas ka peale viimast 
liikumist, mis on jällegi absurd. Seega liikumine on ilma alguse ja 
lõputa, st igavene.  

Kõik, mis liigub, on millegi poolt liikuma pandud. Kui temas endas ei ole 
liikumise allikat, siis on liikumapanejaks miski muu. Sellest järeldab 
Aristoteles, et on olemas igavene liikumapanev jõud, ühtlasi ka 
esmane liikumapaneja. Aristoteles nimetab seda jõudu jumalaks. 
Esmane liikumapaneja on ise liikumatu, samuti on ta kehatu. Jumal ei 
sisalda endas mingit võimalikkust, ta on läbinisti tegelikkus, ta on 
puhas vorm – vormide vorm.  

R askuse d  su nd l i i ku mise  se l eta mi se l  

Nagu öeldud, kõik, mis liigub, on Aristotelese arvates millegi pool 
liikuma pandud. Teatud sundliikumise (nt lendulastud vibunoole 
liikumise) seletamine tekitas taolise seisukoha jaoks tõsise probleemi.  

Loomuliku liikumise korral on kõik selge: keha just nagu oleks liikuma 
pandud “koha” poolt, st et püüdlus oma loomuliku koha poole 
(rasketel – Maa keskpunkti poole, mis on ühtlasi kogu maailma 
keskpunkt, ning kergetel – taeva poole) on keha “liikumapanejaks”.  

Sundliikumise teatud juhtumite (nt raskete kehade ülestõstmise või 
horisontaalsuunas liikumapanemise) korral on liikumapanevaks jõuks 
nt hobune või inimene.  

Kuidas aga seletada keha edasiliikumist pärast seda, kui jõud enam ei 
mõju? Kui liikumapaneja (nt vibu) enam ei mõjuta keha (noolt), siis 
viimane liigub teatud aja jooksul veel. Seda nähtust seletas Aristoteles 
keskkonna kaastoimega: kui keha liigub, siis ta annab kiiruse ka temaga 
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kokkupuutuvale keskkonnale; liikuma pannakse seega mitte ainult 
keha, vaid ka õhk või vesi vms keskkond. Keskkond säilitab mõne aja 
jooksul võime panna liikuma keha. Keskkond on seega vahepealne 
liikumapaneja.  

Kuid juba hellenismiajastul sai alguse kriitiline suhtumine sellisesse 
seisukohta. Johannes Philopon (VI saj m.a.j.) leidis, et keskkonna 
mõjuga ei ole võimalik seletada visatud keha liikumist (õhk vaevalt 
liikumist soodustab). Oleks ju raske aru saada, kuidas nt õhk võib 
panna liikuma raske kivi. Kuid ka raskeid kive võib ju visata – nt 
katapuldi abil, mida Aristotelese ajal ei tuntud. Philoponi arvates annab 
vibulaskja või viskaja kehale hoopis mingi mittemateriaalse 
liikumapaneva jõu, mis sai nimeks impetus (ld ‘hoog, hoogsus’). 
Sellisest arusaamast lähtudes arendati XIII-XIV sajandil välja nn 
impetuse füüsika, mis leidis üldise tunnustuse XV-XVI sajandil. Kahte 
liiki sundliikumist – mōtus coniūnctus’t (ld ‘liikumine kokkupuutumisel’) 
ja mōtus sēparātus’t (ld ‘liikumine lahus olles’) – seletati siis järgmiselt. 

Mōtus coniūnctus on keha liikumine vahetus kontaktis liikuma-
panejaga. Selline liikumine kestab vaid seni, kuni mõjub liikumapanev 
jõud. Keha kiirus on seejuures võrdeline liikumapaneva jõu suurusega 
ning pöördvõrdeline keskkonna takistusega. XIV sajandi füüsika 
täpsustas vaid veidi seda Aristotelese kiiruse valemit: 
proportsionaalsuse asemele tuli keerulisem funktsioon. Põhimõte jäi 
aga samaks.  

Erinevalt mōtus coniūnctus’est on mōtus sēparātus sellise keha 
liikumine, mis on liikumapanejast eraldatud. Impetus on jõud, mille 
kehale annab liikumapaneja ning mis paneb keha liikuma teatud aja 
vältel. Impetuse suurus on võrdeline kiirusega, mille keha saab 
liikumapanejalt ning keha massiga. Impetust vaadeldakse kui omadust, 
mis on sarnane soojusega: soojuse hulk kehas on võrdeline keha 
temperatuuriga ning kuumutatud keha massiga. Nii nagu kuumutatud 
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keha aja jooksul jahtub, kaotades talle antud soojust, nii “kulutab” ka 
visatud keha liikudes impetus’e. Impetus kulub ära keha inertsi 
ületamiseks.  

Impetuse-füüsikas on inerts see, mis soodustab liikumise lakkamist. 
Klassikalises (st Galileist ja Newtonist lähtuvas) füüsikas aga inerts 
soodustab ühtlast liikumist. Impetuse-teooria järgi tuleb välja, et kui 
õnnestuks kõrvaldada takistused liikumisel (inerts, keskkond), siis 
muutumatu impetus tähendaks liikumist lõpmata suure kiirusega, 
mitte aga muutumatu lõpliku kiirusega, nagu järelduks klassikalisest 
mehaanikast.  

Eetika  

Aristoteles on eetika (kr ēthos ‘harjumus’, ‘komme’) kui filosoofia 
eraldi valdkonna rajaja. Eetika kuulub Aristotelese klassifikatsiooni järgi 
praktiliste teaduste hulka. Teadmised vooruste kohta ei tee veel 
inimest vooruslikuks – on tarvis ka tahet ja oskust juhenduda neist oma 
elus.  

Õn n   

Kõik inimesed püüdlevad õnne poole. Õnn on seejuures eesmärgiks 
omaette, kõike muud valitakse vaid vahenditeks millegi teise jaoks. 
Õnn on püsiv seisund, st ta ei piirdu lühikese ajaga. Olles õnnelikud, ei 
vaja me enam midagi. 

Milles seisneb õnn? Aristoteles võtab siin eeskujuks jumalad: jumalad 
on täielikult õndsad ja õnnelikud, kuid neile saab omistada vaid 
vaimutöö; järelikult peaks ka inimese puhul kõige suurem õnn 
seisnema just vaimutöös. Inimesena on meile vaja muidugi ka 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

121 

 

hoolitsust keha eest nii et ilma teatud väliste hüvedeta pole võimalik 
saada õnnelikuks. Kuid neid väliseid hüvesid peab Aristotelese arvates 
olema just niipalju, et neile poleks vaja tähelepanu pöörata. Näiteks kui 
inimesel on garanteeritud normaalne toitumine, siis ta ei mõtle kogu 
aeg toidule. Kui sellist garantiid pole, tõmbavad kõhu-mured 
paratamatult tähelepanu endale. Väliseid hüvesid ei tohiks olla ei liiga 
vähe ega liiga palju – viimasel juhul hakkavad nad jällegi endale 
tähelepanu tõmbama. Õnn näib Aristotelese arvates peituvat 
jõudeajas, st võimaluses tegeleda meelepärasega, mitte aga vältimatu 
või pealesunnituga.  

Vab ata ht l i kk us ,  sun d us ,  te ad mat us  

Tegude eetiline hindamine eeldab nende vabatahtlikkust, st nad 
peavad olema inimese enda valiku tulemuseks, lähtuma inimesest 
endast. Valida saab muidugi vaid seda, mis on meie võimuses. 
Vabatahtlike tegude vastandiks on Aristotelese arvates sunniviisilised 
ja teadmatusest tehtud teod. Vabatahtlikud on ka need teod, mida 
keegi ei valiks muidu kui ainult teatud olukorras. Nt kui inimene tormi 
ajal heidab asjad üle parda, siis see on Aristotelese meelest vabatahtlik 
– see on inimese enda valik, kuigi tegude eesmärk lähtub antud juhul 
hetkevajadusest.  

Sunniviisiliselt sooritatud tegude eest inimene ei vastuta, kuid 
teadmatusest sooritatud tegude eest tuleb Aristotelese arvates 
mõnikord küll vastutust kanda. Karistada saab sellise teadmatuse 
pärast, milles inimene on ise süüdi; nt on joobnute puhul karistus 
kahekordne, sest nende võimuses oli end mitte täis juua ja teadmatuse 
põhjus oli just selles.  

Moraalselt võib mõista hukka ka iseloomuomadusi, kui inimene oleks 
võinud nende kujunemise ära hoida. Aristoteles on veendunud, et nt 
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ebaõiglasel ja ohjeldamatul inimesel oli võimalus selliseks mitte saada. 
Tema arvates sõltub ka see meist, kas me oleme väärikad või vääritud.  

Loomu tä i us  ja  se l le  l i i g i d  

Eetika üheks traditsiooniliseks uurimisvaldkonnaks on olnud inimlikud 
voorused. Kreekakeelne termin aretē, mida kasutas Aristoteles, ei ole 
küll päris seesama, mis eestikeelne voorus ning seetõttu oleks ehk 
täpsem kasutada sõna loomutäius.66 Sõna voorus seostub ehk tõesti 
teatud moraliseerimisega, Aristotelese eetika aga ei ole moraliseeriv: 
pigem kirjeldab see õnneliku elu vajalikke tingimusi. Viimaste seas on 
ka teatud loomutäiused, st õnn nõuab täiuslikkust teatud 
valdkondades. Kui siiski kasutada sõna voorus, siis võiks öelda, et õnn 
pole võimalik ilma voorusteta. See väide vajab ehk tõesti 
kommentaare, sest muidu jääb mulje, nagu oleks tegemist mingi 
moraalijutlusega. Niisiis võiksime järgnevalt kreekakeelse aretē 
eestikeelse vastena kasutada sõna loomutäius.  

Aristoteles eristab kaht liiki loomutäiust: dianoeetilist (kr dianoētikos 
‘mõistuslik’) ja eetilist (kr ēthikos ‘kommetesse puutuv’). Mõlemad 
tuleb endas välja arendada, st kumbki ei iseloomusta meid 
sünnipäraselt. Kõik nõuab harjutamist:  

“…Me saame õiglasteks, tehes õiglaseid tegusid, tasakaalukaks – 
tasakaalukaid ja vapraks – vapraid tegusid tehes.  

See leiab kinnitust ka riikides juhtuva puhul. Seadusandjad 
muudavad kodanikke tublideks neis harjumusi kujundades ja see 

                                                      
66

 Vt selle kohta ka Lill A. Saateks – Aristoteles Nikomachose eetika. Tartu 1996, lk 
246, 380 
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ongi iga seadusandja soov.” (Aristoteles: Nikomachose eetika, lk 
31) 

Dianoee t i l i n e  l oomutä i u s  

Dianoeetiline loomutäius on intellektuaalne, st mõtlemistegevusega 
seotud. Selle liikideks on mõistlikkus ehk arukus (kr phronēsis) ja 
tarkus (kr sophia). Arukust võiks seejuures nimetada praktiliseks 
tarkuseks. Tarkus kitsamas tähenduses on aga võime mõtelda 
elukaugetest asjadest, teoretiseerida. Aristotelese kujundliku võrdluse 
kohaselt on mõistlikkus nagu valitseja tarkuse majas, võimaldades 
tarkusele jõudeaega, hoides tagasi kirgi. Nagu juba enne sai mainitud, 
vajab õnn Aristotelese arvates jõudeaega ning seda viimast on 
mõttekas sisustada vaimutööga. Vaimutööga võime tegeleda 
pidevamalt kui millegi muuga. Filosoofia pakub puhtuselt ja kestvuselt 
imeväärseid naudinguid, leiab Aristoteles. 

Ee t i l i ne  l oomutä i u s  

Eetiline loomutäius on seotud hingelaadi või seadumusega (kr hexis) 
ning seisneb sobiliku keskmise või vahepealse (omamoodi “kuldse 
kesktee”) leidmises. Vahepealseks nimetab Aristoteles nähtuse juures  

“seda, mis on mõlemast äärmusest võrdsel kaugusel.” 
(Aristoteles: Nikomachose eetika, lk 37-8) 

Kuldset keskteed võib leida vaid neis asjades, mis iseenesest ei ole ei 
head ega halvad (nt kahjurõõm, häbitus, kadedus, liiderlikkus, vargus, 
mõrv on iseenesest halvad), kuid mis võivad muutuda sellisteks 
liialduse või puuduse korral. Jutt on siin kahesugusest keskmisest:  

1) sobilik keskmine kõigi inimeste jaoks (näiteks kehtib kõigi 
inimeste korral: liiga vähe süüa on halb, liiga palju süüa on 
samuti halb; konkreetne mõõdupuu jääb aga määramata),  
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2) sobilik keskmine antud konkreetse inimese jaoks (näiteks 
söömise puhul sõltub kuldne kesktee juba konkreetsest 
inimesest: kas ta on vaimutöö tegija või kraavikaevaja vms. 
Sellest kõigest oleneb, kui palju söömine on tema puhul 
kuldseks keskteeks).  

Eetilise loomutäiuse defineerib Aristoteles järgmiselt:  

“Loomutäius on seega seadumus valida seda, mis on meie suhtes 
vahepealne, mille määrab loogiline arutelu, nii nagu määratleks 
mõistlik inimene. See on kahe pahe vahepeal, millest üks tuleb 
liigsest, teine – puudulikkusest.” (Aristoteles: Nikomachose 
eetika, lk 39) 

Kuidas aga leida kuldset keskteed? Selleks on tarvis arukust 
(mõistlikkust), s.t dianoeetilist loomutäiust. Kui arukusest tuleb puudu, 
siis tuleb lihtsalt järgida vooruslike inimeste eeskuju (mis on ju ka 
tegelikult üpris arukas). Arukus aitab teadmisi elusituatsioonidega 
kohandada. Kõik see nõuab kogemusi ning ei ole sugugi lihtne. 
Aristoteles selgitab seda analoogia abil:  

“Näiteks ei leia ringi keskpaika mitte igaüks, vaid see, kellel on 
teadmised. Niisamuti võib küll igaüks ka kergesti vihastada või 
raha välja anda ning kulutada, aga kellele, kuipalju, millal, mis 
põhjusel ja mil viisil – seda igaüks ei oska ja see pole kerge.” 
(Aristoteles: Nikomachose eetika, lk 44-5) 

Eetilisi loomutäiusi on palju, sest palju on asju, mis iseenesest ei ole ei 
head ega halvad. Nt hirm iseenesest ei ole ei hea ega halb. Mehine ei 
ole see, kes midagi ei karda, sest siis oleksid mehised ka kivid ja muud 
elutud esemed. Mehine kardab kindlasti, kuid seisab sellele vaatamata 
vankumatult. Aristoteles lisab mehisuse määratlusele järgmised 
kommentaarid:  

o mehine pole see, kes kogemusest teab, et midagi karta ei ole;  
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o ka see ei ole mehine, kes oma kogenematusest ei oska midagi 
karta;  

o kire kütkes inimesed ei ole mehised, sest kui see kirg ära võtta, 
siis kaob ka julgus;  

o kui inimene käitub mehiselt vaid hirmust häbisse jääda, siis on 
see vaid näiv mehisus, st pole õige mehisus.  

Aristotelese toodud näidete põhjal võime eetiliste loomutäiuste kohta 
koostada järgmise tabeli:  

Millega 
seotud 

Loomutäius 
ehk 

vahepealne 

Pahe 1:  
liialdus 

Pahe 2: 
puudus 

Hirm Vaprus Argus Hulljulgus 

Naudingud ja 
kannatused 

Tasakaalukus Taltsutamatus Tuimus 

Raha andmine 
ja võtmine 

Lahkemeelsus Raiskamine Ihnsus 

Au Eneseväärikus 
Enese-

kergitamine 
Enese-

alandamine 

Viha Leebus Liigägedus Mitteägedus 

Meelelahutus Seltskondlikkus Veiderdamine Mühaklikkus 

Häbitunne Häbi tundev Häbelikkus Häbitus 
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Õpetus hingest  

Kõigel, mis on elus, on Aristotelese arvates hing, ainult et erinev hing. 
Hing ei saa Aristotelese arvates eksisteerida eraldi kehast, ta ei ole asi. 
Hing on hoopis elusa keha olemus. Ta selgitab seda järgmise võrdluse 
abil:  

“Kui silm oleks elusolend, siis nägemine oleks tema hingeks. 
Nägemine ju ongi silma olemuseks (silm aga on nägemise 
mateeria); nägemise kadumisega poleks silm enam silm või oleks 
seda vaid nime poolest – nii nagu kivist või joonistatud silm.” 
(Aristoteles: Hingest 412b 15-20) 

Elusolendite hierarhia kõige madalamal astmel on taim, järgmine aste 
on loom ning edasi inimene.  

Inimese hingel on kolm alget: taimne (vegetatiivne), loomne 
(afektiivne) ja mõistuslik, mis omakorda jaguneb aruks ja mõistuseks.  

Ka taimedel hing, sest nad on ju elus – nad toituvad, kasvavad ja 
paljunevad. Et ka inimene kasvab ja paljuneb, siis on ka inimese hingel 
vastav alge.  

Loomadel on Aristotelese arvates keerulisem hing kui taimedel. Lisaks 
sellele, et loomad kasvavad ja paljunevad, on neil ka aistimisvõime 
(nad tunnevad sooja ja külma, lõhnu jne ning seega on neil ka soovid ja 
püüdlused) ja enamusel neist ka liikumisvõime. Loomade hingedel on 
seega kaks alget: taimne ja loomne.  

Inimestel on erinevalt loomadest veel mõistus ehk mõtlemisvõime.  

Skemaatiliselt võib taimede, loomade ja inimeste kohta öeldut 
kujutada tabelina. Plussiga on tähistatud vastava hinge alge olemasolu, 
miinusega selle puudumine   
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Alged / elusolendid Inimene Loom Taim 

Mõistuslik alge: 
mõtlemisvõime 

+ - - 

Loomne alge:  
aistingud ja liikumine 

+ + - 

Taimne alge: 
kasvamine, toitumine 

ja paljunemine 
+ + + 

 

Inimest võib seega defineerida mõistusega loomana, looma aga aistiva 
ja liikuva taimena. Esimene on tuntud definitsioon, kuid teine kõlab 
imelikult. Taime mõiste puhul tuleb arvestada selle kahe tähendusega. 
Üks on avar tähendus: taim on kasvav, toituv ja paljunev olend. Teine 
on kitsas tähendus: taim on kasvav, toituv ja paljunev olend, kellel 
puuduvad aistingud ning liikumis- ja mõtlemisvõime. Ka inimene on 
avaras tähenduses taim, kuid kitsas tähenduses mitte.  

Öeldu kehtib ka looma mõiste puhul: inimene on avaras tähenduses 
loom, kuid kitsas tähenduses mitte. 

Aristotelese õpetus hingest on seotud ka tema eetikaga. Nimelt on 
inimese hinge erinevad alged „vastutavad“ teatud loomutäiuste eest. 
Eetilised loomutäiused seostuvad loomse algega ning dianoeetilised 
loomutäiused mõistusliku algega. Skemaatiliselt võib inimese hinge 
algeid ja neile vastavaid loomutäiusi kujutada nii: 
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Võib tekkida küsimus: kui eetilised loomutäiused on vastavuses loomse 
hinge algega, kas siis loomadel võib esineda eetilist loomutäiust? 
Vastata võiks, et eetiline loomutäius eeldab arukust. Loomadel aga 
Aristotelese järgi mõistuslikku hinge alget ei ole, seega ei saa nad ka 
arukad olla (inimlikus tähenduses). Seega ei saa loomadel ka eetilist 
loomutäiust esineda.  

Inimese hing 

Mittemõistuslik alge 

Taimne 
alge 

Loomne 
alge 

Aru Mõistus  

Eetilised 
loomutäiused 

Tarkus   Arukus    

Mõistuslik alge 
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DEMOKRITOS  

Demokritos (u 460–370 e.m.a) oli atomist, st tema õpetuse järgi on 
maailmas ainult aatomid (kr atomos ‘jagamatu’) ja tühjus. Erinevalt 
Elea koolkonna filosoofidest, kes eitasid mitteolemise olemasolu, 
nimetas Demokritos tühjust eimiskiks (mitteolemiseks) ja aatomeid 
miskiks (olemiseks). Aatomid on jagamatud, neil ei ole osi – sellele 
viitab juba sõna algne tähendus. Suuruselt on nad aga nii väikesed, et 
inimene meelte abil neid eristada ei suuda. See, et on olemas aatomid, 
on niisiis järeldus, st tõendusmaterjal on kaudne.  

Miks väidab Demokritos, et olemas on ka tühjus? Selle põhjenduseks 
on tal kaks argumenti:  

1. Ilma tühjuseta poleks võimalik liikumine: aatomite vahel peab 
olema tühjus, kus ja kuhu liikuda67 ning kehade vahel peab ka 
olema tühjus, mis neid teineteisest eristaks. Tühjus on seega nii 
asjade sees kui ka väljaspool. Seespool eraldab ta aatomeid 
üksteisest, väljaspool aga asju (s.o aatomite kogumeid) 
üksteisest;  

                                                      
67

 Aristoteles kritiseeris sellist argumentatsiooni, viidates kehade liikumisele 
vedelikes ning vee ja teiste vedelike keerisvoolamisele. Aristotelese arvates tühjust 
ei ole ning ta põhjendas seda järgmiselt. Kui oleks olemas tühjus, siis seal visatud 
keha peatuks kohe – pole ju keskkonda, mis tema liikumist alal hoiaks. Teisest 
küljest aga: kiirused, millistega kehad liiguvad erinevates keskkondades, on 
pöördvõrdelised keskkonna takistusega. Tühjuse takistus aga oleks null ning seega 
peaks iga keha kiirus tühjuses olema lõpmata suur. Tühjuse olemasolu oletamine 
viib seega vasturääkivusteni mõtlemises ning seega tühjust ei saa olla.   
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2. Ilma tühjuseta poleks kehadel võimalik mahult väheneda ja 
suureneda. Nüüd aga on selge, et mahu vähenemine on 
vahemaa vähenemine aatomite vahel ning mahu suurenemine 
vastavalt vahemaa suurenemine aatomite vahel.  

Aatomid on igavesed, nad ei ole kunagi tekkinud. Aatomid liiguvad. 
Kõik asjad aga tekivad aatomite ajutisel ühinemisel. Kuna maailmas on 
väga palju erinevaid asju, siis tuleb oletada, et aatomeid on samuti 
väga erinevaid. Niisiis väitiski Demokritos, et aatomeid on siledaid ja 
krobelisi, nurgelisi ja konksukujulisi jne. 

Aatomid erinevad kuju poolest. Demokritose arvates on aatomite 
erinevaid kujusid lõpmata palju. Aatomite kooslused erinevad 
üksteisest aatomite paigutuse korra ja asendi poolest. Võtkem 
selgituseks appi tähed: kujult erinevad omavahel näiteks A ja B, 

paigutuse korra poolest AB ja BA, asendi poolest AB ja B. Kui muutub 
aatomite paigutuse kord või asend, siis muutuvad ka neist 
moodustunud asjad.68  

Nüüd võib tekkida küsimus: kui aatomid erinevad üksteisest vaid 
kujult, nende kooslused aga ainult paigutuse korra ja asendi poolest, 
kust siis tulevad asjade erinevused värvis, lõhnas, soojuses-külmuses? 
Demokritose arvates neid omadusi asjades enestes ei ole:  

“Arvamuspäraselt on värv, arvamuspäraselt magus, 
arvamuspäraselt kibe, tegelikult aga on aatomid ja tühjus.” 
(Demokritos, lk 142) 

Kõik nimetatud omadused – värv, lõhn, soojus – tekivad aatomite 
ühinemisest ja üksnes meie suhtes, kes me neid tajume. Teatud kujuga 

                                                      
68

 Näitena veel: ütleme, et meil on kolm tähte: A, S, I. Vastavalt sellele, kuidas me 
need tähed paigutame, moodustuvad neist erinevad sõnad: ASI, AIS, SAI, ISA. 
Mõned paigutused on ka ebanormaalsed: SIA, IAS. 
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aatomid tekitavad teatud paigutuse korra ja asendi puhul inimesel 
aistingu, mida inimene tähistab sõnadega valge, kibe vms. Tegelikult ei 
ole aga miski ei valge ega must, kollane ega punane, kibe ega magus.  

Siin on filosoofia ajaloos esmakordselt püstitatud probleem, mis uusaja 
filosoofias sai tuntuks primaarsete ja sekundaarsete omaduste 
probleemina. Kaasaegsemast teadusest võime samuti selle 
probleemiga seoses mõned näited tuua. Näiteks, mis on punane valgus 
– miks miski on punane, miski sinine jne? Punased näivad meile need 
asjad, mis peegeldavad elektromagnetlaineid lainepikkusega ca 700 
nm. Seega mitte punaste aatomite või elektronide pärast (nagu 
tänapäeval võidaks ütelda) ei ole miski asi punane, vaid lihtsalt 
sellepärast, et ta koosneb sellistest osakestest, mis peegeldavad teatud 
lainepikkusega elektromagnetlaineid. Need elektromagnetlained aga 
tekitavad inimese silma võrkkestale sattudes teatud aistingu ning 
inimene tähistab seda aistingut sõnaga punane vms.  

Miks on aga õhk kuum (või külm) – kas sellest, et õhumolekulid on 
kuumad (või külmad)? Ei – mitte sellepärast. Hoopis sellepärast, et 
õhumolekulide keskmine kineetiline energia on nii suur (või väike) ning 
kokkupuude sellistega tekitab inimesel aistingu, mida tähistatakse 
sõnaga kuum (või külm) vms.  

Demokritos eristabki äsjavaadeldud probleemiga seoses kahesugust 
tunnetust: aistingute abil ja mõistuse abil. Viimast nimetab Demokritos 
“tõeliseks”, kinnitades ta usaldusväärsust. Aistingute abil (s.o viie 
meele abil) tunnetamist aga nimetab Demokritos “tumedaks”. Et 
aatomid erinevad kujult, nende kooslused aga paigutuse korra ja 
asendi poolest, seda ütleb meile mõistus. Kuid mõistus jätkab vaid 
tööd, mida alustas meeleline tunnetus:  

“Kui tume enam ei suuda väiksemat näha, kuulda, haista, maitsta 
ega kompides aistida, vaid tuleb otsida peenemat, siis astub 
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asemele peenem, millel on peenem mõtlemisorgan.” 
(Demokritos, lk 145) 

Teatud analoogia on olemas aatomite ja tolmukübemete vahel, mida 
ruumis on tavaliselt palju, kuid mida me nende väikeste mõõtmete 
tõttu ei märka – kuni neile ei lange päikesekiir. Sarnaselt ei taju me ka 
aatomeid senikaua, kuni neid ei ole “valgustanud mõistusekiir”. Üksnes 
mõistus “teeb aatomid nähtavaks”. Sellele vaatamata on aatomid siiski 
midagi ainelist, mitte aga vaimset. Aatomid ei ole ideed platonlikus 
tähenduses. Võrdlus, et aatomeid saab ainult “mõistusega näha” võib 
siin lihtsalt veidi segadusse ajada (Platoni ideedeteooria järgi sai ju 
ideesid ainult “mõistusega näha”).69  

Demokritose õpetuse järgi on liikuvad aatomid igavesed. Aatomite 
liikumine toimub seaduspäraselt. Miski siin maailmas ei toimu ilma 
põhjuseta. Põhjust tõlgendas Demokritos mehhanistlikult, s.o taandas 
põhjuse aatomite omavahelistele põrgetele, nende suunale ja 
tugevusele. Seejuures samastas ta põhjuslikkuse paratamatusega: 
kõik, millel on põhjus, on paratamatu. Kui kivi pähe kukub, siis on ka 
see paratamatu, sest omab põhjust. Juhuse kohta ütleb Demokritos nii:  

“Inimesed lõid juhusest iidoli iseendi nõutuse katteks.” 
(Demokritos, lk 132) 

                                                      
69

 Veelgi rohkem võib meid segadusse ajada see, et mõnikord nimetas Demokritos 
aatomeid samuti ideedeks. Kas aatomid siis ongi ideed platonlikus tähenduses? 
Tegelikult on asi teisiti. Nii Demokritos kui ka Platon võtsid filosoofilise terminina 
kasutusele sõna, mis enne omas vaid tavatähendust. Sõna idee (kr idea) 
tavatähenduses kasutades pidasid kreeklased silmas väliskuju, välimust, vormi. 
Demokritos nimetas aatomeid mõnikord ideedeks, rõhutades sellega, et nad 
erinevad üksteisest kuju poolest. Platoni ideedeteoorias aga tähistab sõna idee 
olemust (olemus muidugi väljendub ka väliskujus). 
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Kui inimesed ei suuda leida mingi sündmuse põhjust, siis ütlevad nad, 
et see sündmus oli juhuslik. Tegelikult on Demokritose arvates asi 
hoopis võimetuses leida põhjust.  

Vaatamata sellele, et maailmas on kõik paratamatu, puudub 
sihipärasus. Näiteks kivi võis pähe kukkuda sellepärast, et keegi lind 
nokitses parajasti katusel või tuli tuulehoog vms., mitte aga sellepärast, 
et keegi kõigekõrgem tahtis karistada pattude eest vms. Näiteks mesi 
ei ole mitte sellepärast magus, et inimesed teda süüa saaksid, vaid 
sellepärast, et mesi koosneb teatud kujuga aatomitest, mis on 
omavahel ühinenud teatud viisil. Kokkuvõtvalt võiksime öelda:  

1. Kui juhuslikkus samastada põhjuse puudumisega, siis 
Demokritos eitab juhuslikkuse olemasolu.  

2. Kui juhuslikkus samastada sihipärasuse puudumisega, siis 
Demokritos väidab, et juhuslikkus on olemas.  

Demokritose arvates koosneb ka inimhing aatomitest. Nagu kõik 
aatomite ühendused, on ka hing ajutine. Hing koosneb kerakujulistest 
aatomitest. Need on tule aatomid – kõigist kõige liikuvamad. Nad on 
suutelised kõikjalt läbi tungima (näiteks konksutaolised ju takerduksid 
kindlasti) ja ka teisi aatomeid liikuma panema. Hing ongi just see, mis 
paneb elusolendid liikuma. Et aga hing on aatomite ühendus, siis 
laguneb ta teatud aja möödudes – s.t hing ei ole surematu. Kui inimene 
elab, siis välja hingates lahkub tema kehast teatud hulk hinge 
aatomeid, kuid et inimene seejärel sisse hingab, siis tuleb neid õhust 
jälle juurde. Kui inimene sureb, siis ta enam sisse ei hinga ning viimase 
väljahingamisega hajuvad ka hingeaatomid. 
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Lisa.  Demokri tos:  tunnistusi  ja 
f ragmente  

o Tema vaated on järgmised: Maailmaterviku algalused (kr archē) 
olevat aatomid ja tühjus, kõike muud vaid arvatavat. Maailmad (kr 
kosmos) olevat hulgalt piiritud ning sünnivad ja hävivad. Sest miski 
ei sündivat mitteolevast ega hävivat mitteolevasse. Aatomid olevat 
piirutud suurustelt ja hulgalt, tervikus liikuvat nad keereldes ja 
sünnitavat sel viisil kõik ühendid, tule, vee, õhu ja maa, sest ka 
need olevat ühendused mingeist aatomeist, mis oma kõvaduse 
tõttu on mõjustamatud ja muundumatud. Päike ja Kuu koosnevat 
sellistest siledatest ja ümmargustest osakestest, samuti ka hing; 
viimane ja mõistus olevat üks ja seesama. Nägevat me aga 
väliskujude (kr eidōlon) sissetungimise tõttu. kõik toimuvat 
paratamatuse (kr anankē) järgi, kusjuures kõige sündimise 
põhjuseks on keeris, mida ta nimetab paratamatuseks. Sihiks olevat 
meelekergus, mis pole samane naudinguga (kr hedonē), nagu 
mõned valesti mõistes on omaks võtnud, vaid on seisund, mille 
puhul hing on tüüne ning oleleb püsikindlalt, häirimatuna mingi 
hirmu või väärusu või mõne muu kire-kannatuse poolt. Seda ta 
nimetab ka heaoluks ja paljude teiste nimedega. Seadustega 
kehtestatu olevat tehtud, looduspäraselt on aatomid ja tühjus. 
Need, niisiis, olid tema vaated. (Diogenes Laertios, IX 44-45 – 
Demokritos, lk 129) 

o Arukas on see, kes ei kurvata selle üle, mida tal ei ole, vaid on 
rõõmus selle üle, mis tal on. (Demokritos, lk 155) 

o Hea saavutatakse vaeva ja õppimisega, häbiväärne kasvatab vilja 
ilma vaevata, iseenesest. (155) 
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o Inimesele on kohane hoolitseda enam hinge kui keha eest, sest 
hinge täiuslikkus parandab keha puudusi, keha tugevus aga ilma 
mõistuseta ei tee hinge milleski paremaks. (155) 

o Pahategudest tuleb hoiduda mitte hirmu vaid kohusetunde tõttu. 
(155) 

o Loom, midagi vajades, teab palju ta vajab, inimene aga mitte. (156) 

o Kui ületada mõõt, võib meelepäraseim muutuda vastumeel-
seimaks. (156) 

o Mulle näib, et seda, kes ise kedagi ei armasta, ei armasta keegi. 
(156) 

o Ühe aruka sõprus on parem kui kõigi arutute oma. (156) 

o See, kes kavatseb valitseda teiste üle, peab eelkõige valitsema 
iseenda üle. (158) 
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KÜÜNIKUD  

Küünikud moodustasid vanakreeka filosoofilise koolkonna, mille 
rajajaks oli Sokratese õpilane Antisthenes (u 435–370 e.m.a) ja 
silmapaistvaim esindaja Diogenes Sinopest (u 404–323 e.m.a).  

Eesti keeles tähendab küüniline ‘kõige üle irvitav, kõike madaldav, 
häbematu; jõhkralt avameelne.’70 Eristada võiksime muidugi vaimselt 
piiratud inimese küünilisust vaimselt arenenud inimese küünilisusest. 
Viimase näiteks võiksimegi tuua Antisthenese ja Diogenese.  

Inimeste suhtumine nende jaoks kaasaegsesse ühiskonda võib olla 
väga erinev. See sõltub nii ajastust kui ka isiksusest. Mõni elab 
harmoonilises kooskõlas ümbritseva maailmaga, mõni muutub 
revolutsionääriks, mõnda aga valdab ahastus ja väljapääsmatuse 
tunne. Just sellise väljapääsmatuse tunde väljenduseks võibki ehk 
nimetada küünikute ellusuhtumist. Oma eluviisiga väljendasid 
küünikud totaalset (üldist, kõikehaaravat, täielikku) põlgust kaasaegse 
ühiskonna seaduste, kommete, väärtuste ja stereotüüpide suhtes. 
Antisthenese sõnutsi  

“tark järgib mitte riigi, vaid vooruse seadusi.”(DL, VI 11).71  

“Voorus ei vaja palju sõnu, neid vajab kurjus.” (AK, lk 127).72 

                                                      
70

 Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. II köide. 4. vihik. Lk 789 

71
 Käesolevas peatükis kasutan lühendit DL viitamaks Diogenes Laertiose teosele: 
Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 
Москва 1979 
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Seega ei olnud küünikud üldse igasuguse moraali eitajad – nad eitasid 
ainult seda “moraali”, mille varjus tehakse alatusi.  

See oli aktiivne põlgus, mis väljendus epateerivas (šokeerivas) 
käitumises. Küünikute arvates pole maailma võimalik muuta, muuta 
võib ainult oma suhtumist maailma, loobudes nendest väärtustest, 
mida tunnistatakse ühiskonnas. Niimoodi võib küünikute arvates 
saavutada vähemalt sisemise vabaduse.  

Iseloomulik on selles suhtes järgmine pärimus: keegi rääkinud, millises 
luksuses elab Makedoonia Aleksandri õukond. Diogenes 
kommenteeris:  

“See on küll tõesti õnnetu, kes isegi hommikust sööma ja 
lõunastama peab siis, kui Aleksander seda tahab.” (DL, VI 45).  

Küsimusele, millised inimesed on kõige suursugusemad, vastas 
Diogenes:  

“Need, kes põlgavad rikkust, kuulsust, naudinguid, elu ...” (AK, lk 
140).  

Diogenes olevat öelnud, et  

“ei rikkas riigis ega rikkas majas ei saa olla voorust.” (AK, lk 140).  

Enamus koolkonna esindajatest olid pärit vaeste ja tunnustamata 
inimeste seast, kuid oli ka neid, kes ise loobusid rikkusest ja kõigest 
sellest tulenevast ning eelistasid küünikute eluviisi.  

Kõik siiamaani öeldu võib viia mõttele, et küünikud olid lihtsalt 
kadedad inimesed, kes kasutasid laialdaselt enesepettust: ma ei ole 
rikas, mul ei ole kuulsusesära – kuid mulle pole seda tarviski, sest see 

                                                                                                                               
72

 Käesolevas peatükis kasutan lühendit DL viitamaks raamatule: Антология 
кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей. Москва 1984 
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on niivõrd nõme. Kas küünikud on ehk samasugused nagu Rebane 
valmis “Rebane ja viinamarjad”?:  

Nälg vana Reinuvaderi kord aeda tõi,  

kus küpseid Viinamarju rippus  

kui kauneid kalliskive; vesi suhu kippus  

ja pilk neid nähes lõkendama lõi,  

kuid kuis ka proovid, ära huupi jahi! –  

kõik kobarad nii kõrgel, Rein ju heitmas meelt,  

et ainult vahi  

ja limpsa keelt!  

Nii Reinuvader terveks tunniks  

jäi nukralt norutama aiateel;  

siis läks ja lausus: ”Toored veel  

need kobarad, kui sööma neid end sunniks,  

siis – hambad hellad, kipitamas keel...73  

Samas võime siiski küsida: aga võib-olla on enesepetjad need, kes on 
saavutanud midagi – kuulsust, rikkust vms. – ning nüüd suurima 
rahuldustundega saavutatut imetlevad. Niimoodi küünikud arvasidki. 
Sellisele enesepettusele võime leida koguni ühe kirjandusliku 
illustratsiooni A. Tšehhovi novellist “Karusmarjad”:  

“Õhtul, kui me teed jõime, tõi köögitüdruk lauale taldrikutäie 
karusmarju. Need polnud mitte ostetud, vaid omaenese 
karusmarjad, esimene saak mahaistutatud põõsastelt. Nikolai 

                                                      
73

 Krõlov I. Valitud valmid. Tallinn 1960, lk 134 
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Ivanõtš hakkas naerma ja vaatles minut aega karusmarju, 
vaikides, pisarsilmil, – erutuse tõttu ei saanud ta sõna suust – 
seejärel pistis ühe marja suhu, silmitses mind lapse 
võidurõõmuga, kes on lõpuks kätte saanud oma kõige armsama 
mängukanni, ja ütles: “Kui maitsev!” Ja sõi ahnelt ning aina 
kordas: “Ah, kui maitsev! Proovi!”  

Marjad olid kõvad ning hapud, kuid nagu Puškin on öelnud, 
“tuhandeist tõdedest kallim on meile ülendav vale”. Ma nägin 
õnnelikku inimest, kelle palavaim unistus oli täitunud nii 
käegakatsutavalt; kes oli saavutanud elu eesmärgi, oli saanud 
seda, mida tahtis; kes oli rahul oma saatusega ja iseendaga.”74  

See oli nüüd kõrvalepõige, mis ehk aitas aru saada, et enesepettust 
võib olla mitmesugust ning kes siis ikka on enesepetja – seda on raske 
üheselt kindlaks teha. Mis siis häiris küünikuid kaasaegses ühiskonnas? 
Millega nad rahul ei olnud? Üpris iseloomulikud on selles suhtes kaks 
pärimust:  

1. Kord teinud Antisthenes rahvakoosolekule ettepaneku hakata 
eesleid hobusteks nimetama. Rahvas pidas seda totruseks. 
Antisthenes aga ütles: “Kuid võhikut väejuhiks nimetada – kas 
see pole suurem totrus?” (DL, VI 8).  

2. Nähes kord, kuidas preestrid viisid vangi üht inimest, kes oli 
templist midagi varastanud, ütles Diogenes: “Suured vargad 
viivad väikest varast vangi.” (DL, VI 45). 

Võiksime teha oletuse selle kohta, millised inimesed muutuvad 
küünikuteks. Arvatavasti peavad selleks olema täidetud kolm 
tingimust:  

                                                      
74

 Tšehhov A. Jutustused. Tallinn 1979, lk. 178 
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1) olemasolev ühiskond ei vasta tema ettekujutusele õiglusest ja 
mõistlikkusest;  

2) tal pole lootust, et miski võiks muutuda paremuse poole;  
3) talle on omane kõrge enesehinnang.  

Vaatamata aktiivsele protestile – epateerivale käitumisele – tähendab 
küünikute eluviis ikkagi leppimist tegelikkusega ning riigijuhid võivad 
neid taluda samamoodi kui kuningad talusid kojanarre. Selline 
tegelikkusega leppimise idee leiab edasiarendamist stoitsismi 
filosoofias.  

Tundkem nüüd huvi, kust on tulnud koolkonna nimetus. 

Nagu öeldud, oli küünikute koolkonna rajajaks Antisthenes. Teda peeti 
vallaslapseks, sest kuigi tema isa oli vaba ateenlane, oli ema orjatar. 
Antisthenes oli Sokratese õpilane ja tema lähedane sõber. Ennem oli 
Antisthenes õppinud veel sofist Gorgiase juures. Antisthenest peeti 
haritud ja tõsiseks inimeseks. Ta oli õpetajaks gümnaasiumis, kus 
õppisid ja õpetasid mittetäieõiguslikud ja mis asus Ateena linna külje 
all. Koha nimi oli Kynosarges. Sõnasõnalt tõlgituna tähendab see 
‘valvas koer’ või ‘valge koer’. Et aga Antisthenese poolt propageeritav 
eluviis oli väga looduslähedane, siis hakati seda eluviisi nimetama 
“koerataoliseks” (kr kynikos)75 ja õpetajat ennast “tavaliseks koeraks” 
(kr haplokyōn). See hüüdnimi oli välja mõeldud Antisthenese vaenlaste 
poolt tema mõnitamiseks, kuid Antisthenes ja tema sõbrad võtsid seda 
kui kiitust, rõhutades koera iseloomu häid jooni: ustavus, tänumeelus, 
peremehe kaitsmine, vaenlaste ründamine. Nii et koolkonna nimetuse 
kujunemises mängisid rolli:  

1) kohanimi, kus gümnaasium asus: Kynosarges;  

                                                      
75

 Sõna kynikos on grammatiliselt õigem tõlkida kui ‘koerlev’ või ‘koera-moodi-elav’ 
(mida tegev?). 
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2) Antisthenese poolt propageeritava eluviisi iseärasus: kynikos.  

Gümnaasium, kus Antisthenes õpetas, oli pühendatud Heraklesele – 
vallaslapsele jumalate seas: vastavalt müüdile oli ta Zeusi (jumal) ja 
Alkmene (surelik) poeg. Nimelt oli Zeus külastanud Amphitryoni naist 
Alkmenet tema abikaasa näol, kui too suur väejuht oli parajasti 
sõjaretkel.  

See gümnaasium oli mõeldud ühiskonna alamkihtidele, kes ei 
pääsenud ei Platoni Akadeemiasse ega Aristotelese Lykeionisse. Kuigi 
Antisthenes õpetamise eest raha ei võtnud, pidasid vaid vähesed koolis 
vastu: põhjuseks oli õpetaja rangus ja nõutav askeetlus (kr askēsis 
‘harjutus’) Antisthenes oli nimelt veendunud, et  

“kes tahab saada vooruslikuks, peab tugevdama oma keha 
gümnastiliste harjutustega ning hinge – hariduse ja kasvatusega”. 
(AK, lk 116–117).  

Oma rangusega lähenes selline “harjutamine” tõesti 
“lihasuretamisele”, s.o askeesile tänapäevases tähenduses. 

Antisthenese riietus oli demonstratiivselt lihtne: seljas mingi närune 
ürp palja keha peal, üle õla pambuke (sandikott) ja käes reisikepp 
(sau). Juuksed hoolitsemata ja habe pulstunud. Selline välimus sai 
traditsiooniliseks kõigi küünikute jaoks.  

Antisthenesest veelgi markantsemaks võib pidada Diogenest Sinopest. 
Isa oli tal linnas tuntud inimene. Pärimuse järgi sunniti Diogenest 
kodulinnast lahkuma valerahategemise pärast. Selline “mündi 
ümberlöömine” sai hiljem küünikute loosungiks ning tähendas 
ülekantult ühiskonnas kehtivate väärtuste ümberhindamist.  

Välimuselt oli Diogenes samasugune nagu Antistheneski. Diogenese 
arvates elas isegi kunagi tagasihoidlikkusega silma paistnud Sokrates 
luksuses,  
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“sest hoolitses oma maja eest ja isegi oma sandaalide eest, mis 
ta vahel jalga pani”. (AK, lk 162).  

Nähes kord poissi, kes jõi vett peopesast, viskas Diogenes minema oma 
kruusi, öeldes:  

“Poiss ületas mind lihtsuses.” (DL, VI 37). 

Ateenas oli Diogenese eluasemeks suur savist tünn. Selliseid tünne 
kasutati üldjuhul vilja või veini hoidmiseks. Kord olevat keegi 
mürgeldaja selle tünni ära lõhkunud. Ateenlased aga muretsesid 
Diogenesele uue tünni. (DL, VI 43) 

Hiljem reisis Diogenes mööda Kreekat ja sattus piraatide kätte. Need 
müüsid ta rikkale Korintose kodanikule orjaks. Diogenes sai ka 
Korintoses kuulsaks, olles oma isanda laste õpetajaks. Seal kohtus 
temaga isegi Makedoonia Aleksander. Diogenese surma kohta 
puuduvad täpsed andmed.  

Küünikute eluviis pole muidugi kunagi üksmeelset heakskiitu leidnud. 
On olnud ka äärmuslikult negatiivset suhtumist. Näiteks ameerika 
kaasaegne filosoofia ajaloolane F. Sayre kirjutab Diogenesest:  

“Ta kaotas kodakondsuse kodumaal ja ei saanud seda ei Ateenas 
ega Korintoses. Ta oli ilma kodumaata inimene. Tal oli halb 
kuulsus noorena sooritatud kuriteo ja järeleandmatu käitumise 
pärast. Tal puudusid inimlikud kiindumused, sõbrad, kodu, 
omand, auahnus, elu eesmärk. Diogenes ei loonud filosoofilist 
süsteemi, kuid ta polnud suu peale kukkunud ja pidas tõsiseid 
vaidlusi teravmeelsuste ja naljade abil. Diogenese iseloomu 
domineerivaks jooneks oli laiskus. Ta oli nõus pigem kannatama 
ebamugavust ja puudust, kui liigutama enda natukenegi hüvede 
ja varanduse omandamiseks, mis vastaksid tema vajadustele. 
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Diogenest valdas pigem suurushullustus kui misantroopia.76 /.../ 
Soovimatus tegelda kasuliku tööga, moraalsete piirangute 
eitamine ja ükskõiksus teiste arvamuse suhtes – need on selgelt 
psühhopaatilised sümptoomid.” (Tsit: Нахов, lk 60-61) 

Saksa filosoof Hegel (1770–1831) on mõõdukam oma 
arvamuseavalduses. Antisthenese kohta kirjutab ta nii:  

“Juba Antisthenese kohta kirjutatakse, et ta hakkas suurt 
tähelepanu pöörama eluviisi välisele kehvusele. Küünik pidi 
riietuma lihtsalt: metsikust oliivipuust jäme kepp, räpane ürp, 
mis oli öösel ka voodi eest, sandikott, et panna sinna kõige 
hädavajalikum toit ja kausike, et sellest vett juua – selline oli 
välimus, mille järgi küünikut ära tunti. Kõige enam omistasid nad 
tähtsust vajaduste lihtsustamisele. Mõte, et selline lihtsustamine 
teeb inimese vabaks, võiks tunduda õigena. Sest vajadused ju 
kujutavad endast sõltuvust loodusest, aga viimane on ju 
vabaduse vastand; mõte, et see sõltuvus tuleb viia miinimumini, 
on just nagu vastuvõetav ... [Kuid] loobumist vajadustest ... 
rõhutatakse liialt. Küünikute riietust nimetas juba Sokrates 
edevuseks, sest “kui Antisthenes näitas auku oma ürbis, siis 
Sokrates ütles talle: läbi selle augu paistab sinu edevus”.” (Hegel: 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil II, lk 122) 

Tõesti, ainuüksi millegi eitamisega ja vastupidi käitumisega ei saavuta 
veel vabadust selle “millegi suhtes”. Kui keegi hakkab mingeid 
kombeid, tavasid, moodi vms. demonstratiivselt eitama, siis võib seda 
muidugi edevuseks nimetada: silma võib ju paista pea kõigega.  

On säilinud kaks varianti seda teemat puudutavast pärimusest:  

                                                      
76

 Misantroopia (kr misanthrōpia) – inimestevihkamine, põlgus inimeste vastu (kr 
miseō ‘vihkan’, kr anthropos ‘inimene’) 
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1. Nähes, et Antisthenes püüab auke oma ürbi sees nähtavale 
sättida, ütles Sokrates: “Võib-olla ehk aitab meie ees 
uhkeldamisest?” (AK, lk 132).  

2. Antisthenes pööras end nii, et tulid nähtavale augud tema ürbi 
sees. Sokrates ütles: “Läbi nende aukude paistab sinu edevus.” 
(DL, II 36, VI 8; AK, lk 132).  

Kokkuvõtvalt kirjutab Hegel:  

“Antisthenes ja Diogenes olid väga haritud inimesed. Hilisemad 
küünikud ei häiri meid mitte vähem oma äärmise häbitusega, 
kuid seejuures kujutavad nad endast tihti vaid sigatsevaid 
kerjuseid, kes leiavad rahuldust häbitus käitumises teiste suhtes. 
Nemad ei paku mingit huvi filosoofia jaoks ja on tõesti koera 
nime väärt.” (Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie. Teil II, lk 125) 

Lisa.  Afor isme ja pärimusi  küünikute 
kohta 

Ant i s t he nes   

o Tema kohta käivad järgmised read: 
Peni sa küll olid, Antisthenes, kuid ei hammastega sa haiget teind, 
vaid sõnaga. (DL, VI 12). 

o Voorus on relv, mida ei saa ära võtta. (AK, lk 97) 
o Zenon kaitses oma õpetaja (Parmenidese) seisukohta, et liikumist 

pole olemas. Kord tõestanud ta seda viiel erineval viisil. Küünik 
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Antihisthenes aga, leidmata paremat vastuväidet, hakanud tema 
ees kõndima.77 (AK, lk 105, 132). 

o Voorus seisneb tegudes ega vaja suuri sõnu. (AK, lk 107). 
o Tark järgib mitte riigi seadusi, vaid vooruse seadusi. (AK, lk 107). 
o Kord teinud Antisthenes ettepaneku hakata eesleid hobusteks 

nimetama. Rahvas pidas seda totruseks. Antisthenes aga ütles: 
“Kuid võhikut väejuhiks nimetada, kas see pole suurem totrus?” 
(DL, VI 8). 

Diogen es  

o Kõikidesse suhtus ta mürgise põlgusega. (DL, VI 24) 
o Diogenese ütles, et nähes valitsejaid, arste või filosoofe, tundub 

talle, et inimene on kõige targem elusolendite seas. Kuid nähes 
unenäoseletajaid, ettekuulutajaid või inimesi, kes neid usuvad, või 
neid, kes uhkeldavad kuulsuse ja rikkusega, siis tundub talle, et 
inimene on kõige rumalam olevus. (DL, VI 24). 

o Sageli kordas ta: “Tarvis on omada mõistust, või – kui seda ei ole – 
siis silmust ümber kaela.” (DL, VI 24) 

o Kord olevat Diogenes rääkinud tähtsatest asjadest, kuid keegi ei 
kuulanud. Siis aga hakanud ta linnu kombel siristama ning kohe 
kogunesid inimesed ümberringi. Diogenes häbistas neid: mingi 
jama pärast jooksevad kokku, aga tõsisele jutule ei pööra 
tähelepanu. (DL, VI 27). 

o Kord olevat keegi Diogenese suursugusesse majja toonud ja 
keelanud maha sülitada. Diogenes köhatanud korra ja sülitanud siis 
tollele näkku, lisades, et ei leidnud sobivamat kohta. (DL, VI 32). 

                                                      
77

 Vaevalt see Zenon Parmenidese õpilane oli: võrrelgem nende eluaegasid: Zenon (u 
490–430 e.m.a) ja Antisthenes (u 435–370 e.m.a). Pigem on see lihtsalt legend. 
Muuseas, sama väidetakse ka Diogenese kohta (AK, 147). 
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o Kord olevat Diogenes hüüdnud: “Hei, inimesed!” Aga kui mõned 
lähemale jooksid, hakanud ta neid sauaga peksma, karjudes: “Ma 
kutsusin inimesi, mitte jätiseid!” (DL, VI 32). 

o Kord olevat päikese käes mõnuleva Diogenese juurde astunud 
Makedoonia Aleksander ja öelnud: “Palu mu käest, mida iganes 
soovid.” Diogenes vastas: “Ära varja mu eest päikest!” (DL, VI 38). 

o Diogenes tuli saunast. Keegi küsis, kas saunas oli ka palju inimesi. 
Diogenes vastas, et vähe. Küsimusele aga, kas saunas oli ka palju 
rahvast, vastas ta, et palju. (DL, VI 40). 

o Platon oli kuulus oma inimesemääratlusega: “Inimene on 
kahejalgne ilma sulgedeta loom.” Diogenes kitkunud siis kukelt 
suled ära ja näidanud, et see ongi Platoni järgi inimene. Siitpeale 
lisas Platon määratlusse veel, et “lamedate küüntega”. (DL, VI 40). 

o Päeval olevat Diogenes lambiga ringi käinud, seletades, et otsib 
inimest. (DL, VI 41). 

o Diogenese käest küsiti, millal tuleks hommikust süüa. Vastus: “Kui 
oled rikas, siis millal tahad; kui oled vaene, siis millal saad.” (DL, VI 
40) 

o Keegi rääkinud, millises luksuses elab Makedoonia Aleksandri 
õukond. Diogenes kommenteeris: “See on küll tõesti õnnetu, kes 
isegi hommikust sööma ja lõunastama peab siis, kui Aleksander 
seda tahab.” (DL, VI 45). 

o Küsimusele, miks atleedid nii nürimeelsed on, vastas Diogenes: “ 
Sellepärast, et nad koosnevad sea- ja härjalihast.” (DL, VI 49; AK, lk 
151). 

o Kui Platon seletas, et lisaks näiteks lauale ja kausile on olemas veel 
laua ja kausi ideed, ütles Diogenes: “Lauda ja kaussi näen, aga laua 
ja kausi ideesid ei näe.” Platon kommenteeris: “Selge: selleks, et 
näha lauda ja kaussi, on sul nägemine; selleks aga, et näha laua ja 
kausi ideesid, puudub sul mõistus.” (DL, VI 54). 
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o Küsimusele, miks inimesed annavad raha kerjustele, kuid 
filosoofidele mitte, vastas Diogenes: “Sellepärast, et nad teavad: 
lombakaks või pimedaks võivad nad veel saada, filosoofiks aga ei 
iial.” (DL, VI 56). 

o Diogenesele öeldi: “Paljud naeravad su üle.” Diogenes vastas: “Aga 
nende üle võib-olla naeravad eeslid; kuid mis loeb neile eeslite 
arvamus. Nii ka mina: mis loeb mulle nende arvamus.” (DL, VI 58). 

o Diogenes ütles, et nii nagu teenijad on orjuses oma isandate käes, 
on rumalad inimesed orjuses oma tahtmiste käes. (DL, VI 66). 

o Küsimusele, millist veini ta joob kõige meelsamini, vastas Diogenes: 
“Külas pakutavat.” (AK, lk 154). 

o Keegi ütles Diogenesele: “Ise oled rumal, aga filosofeerid!” 
Sellepeale vastas Diogenes: “Isegi tarkuse simuleerimine on juba 
filosoofia.” (DL, VI 64; AK, lk 157). 

o Makedoonia Aleksander olevat kord tünnis magavat Diogenest 
nähes öelnud:  

“Oo tünn, mis täidetud tarkusega!”  

Diogenes ärganud ja öelnud vastu:  

“Suursugune keiser.  

Meelsamini küll tilgake õnne ma oleksin,  

kui tünnitäis tarkust!” (AK, lk 164). 

o Diogenesele meeldis korrata, et ainult jumalad ei vaja midagi; 
jumalasarnased inimesed aga vajavad vähe. (AK, lk 165). 

o Räägitakse, et isegi Makedoonia Aleksander ütles: “Kui ma poleks 
Aleksander, tahaksin olla Diogenes.” (DL, VI 32)  

o Küsimusele, mida kujutab endast Diogenes, vastas Platon: “Peast 
põrunud Sokratest.” (DL, VI 54; AK, lk 153). 

o Diogenes rääkis, et tõeline nauding on see, kui hing on rahulik ja 
rõõmus. Ilma selleta ei too isegi kuld mingit kasu. Kui inimene 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

148 

 

nukrutseb vähese või palju pärast, siis ei saa teda enam õnnelikuks 
pidada – ta on õnnetu. (AK, lk 164). 
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EPIKUROS  

Epikuros (341–270 e.m.a) on pärit Samose saarelt. Periklese ajal oli 
Samos muudetud Ateena kolooniaks ning seal jagati maid 
ümberasujatele Ateenast. Epikurose vanemad olidki ühed nendest 
ümberasujatest.  

Epikuros elas Antiik-Kreeka üleüldise languse ajastul. Poliitiline olukord 
oli keeruline. 4. sajandi keskel e.m.a algas Makedoonia sissetung 
Kreekasse. Sellesse suhtuti erinevalt: mõned nägid Makedoonia 
tollases kuningas Philippos Teises kõigi kreeklaste ühendajat, mõned 
aga Kreeka vabaduse ja iseseisvuse vaenlast. Arvukad sõjad (kasvõi 
näiteks Ateena ja Sparta vahel) olid kogu Kreekat nõrgestanud ning 
aastaks 337 e.m.a saavutas Makedoonia kogu Kreekas ülemvõimu. 
Philippos Teise poeg Aleksander Suur kindlustas Makedoonia 
ülemvõimu Kreekas veelgi.  

Pärast Makedoonia Aleksandri surma 323. aastal e.m.a tekkis ajutine 
võimuvaakum: suured väejuhid ei olnud sugugi üksmeelel võimu 
küsimuses. Seda kasutasid ära demokraatlikult meelestatud 
kreeklased. Kuulus oraator Demosthenes kutsus üles võitlema 
vabaduse ja iseseisvuse eest. Makedoonia poolehoidjad põgenesid 
Ateenast (nende seas ka Aristoteles – kunagine noore Aleksandri 
õpetaja mitme aasta vältel). Ka teistes linnades tõstis pead mässulisus. 
Organiseeriti sõjaväge. Kuid õige pea surus Makedoonia selle 
vabaduspüüde väevõimuga maha. Ja nagu ikka sellises olukorra võttis 
maad meeleheide ja apaatia. Juhtus nii, et noor Epikuros oli just sel ajal 
efeebias (sõjaväes) kohustuslikku aega teenimas. Ei ole küll andmeid, 
kas ta võttis osa ka sõjategevusest.  
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Kreeklased, kes kunagi olid poliitiliselt üliaktiivsed, hoidusid nüüd 
eemale poliitikast ja üleüldse ühiskondlikest asjadest ning tõmbusid 
tagasi kodudesse: oli kadunud lootus midagi paremuse poole muuta. 
Ka Epikuros elas üle meeltesegaduse ja seesmise võitluse perioodi. 
Ateenas oli ta tutvunud mitmete koolkondade filosoofiliste 
õpetustega, kuid neis ei leidnud ta väljapääsu. Nagu näitavad tema 
teosed, leidis ta lõpuks oma tee, võimaluse jääda inimeseks ka sellises 
olukorras, mitte muutuda makedoonlaste tallalakkujaks ega ka 
hulkuvaks peniks (nagu seda tegid näiteks küünikud).  

Epikuros lahkus Ateenast ja hakkas leiba teenima õpetaja-ametiga. 
Muide, ka tema isa oli õpetaja. Õpetaja (nagu ka skulptori, näitleja, 
kirjaniku) elukutsed ei olnud au sees – neid peeti käsitöölisteks, kes 
oma toodangut müüsid, oma tööga endale elatist teenisid. Tasustatav 
vaimne töö oli veelgi põlastusväärsem. Seda enam, et Epikurosel tuli 
õpetada lapsi lugema, kirjutama ja arvutama – oma filosoofilistele 
kalduvustele leidis ta vähe rakendust. Ta rändas mitmetesse linnadesse 
– niimoodi pea 18 aastat. Kogu selle aja unistas ta oma koolist, kus 
filosoofiat õpetatakse (nagu Platoni Akadeemia, Aristotelese Lykeion).  

Epikurose unistus teostus täies ulatuses alles 306. aastal e.m.a kui ta 
naases Ateenasse ning ostis endale linna lähistel maja koos aiaga. Kust 
võttis ta raha, ei ole teada – võib-olla andsid sõbrad. Tema eluviisist 
aga teatakse, et see oli lihtne ja kippus vaesuse poole (erinevalt näiteks 
Demokritosest, Platonist). Aias hakkasid kogunema inimesed, kes 
polnud veel kaotanud usku inimväärsesse ellu. See filosoofia-kool sai 
nimeks “Epikurose aed”. Õppetöö “Epikurose aias” toimus veel 51. 
aastal e.m.a Roomas aga muutus epikureism populaarseks II sajandi 
keskel m.a.j ning hääbus alles IV sajandil.  

Epikurose filosoofia on iseloomulik ajale, mil hakati huvi tundma mitte 
niivõrd maailma, kuivõrd inimese saatuse vastu selles maailmas. 
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Filosoofia ülesandeks on Epikurose arvates aidata inimestel saada 
õnnelikuks, vabaneda kannatustest:  

“Tühjad on filosoofi sõnad, kui nendega ei vabastata ühestki 
kannatusest. Nagu arstiteadusest pole kasu, kui ta inimese keha 
haigustest ei vabasta, nii pole ka filosoofiast kasu, kui ta inimese 
hinge ei ravi.” (Aнтология мировой философии, lk 360) 

Filosoofia peab Epikurose arvates koosnema kolmest osast. Kõige 
tähtsam neist on eetika – õpetus sellest, mis on õnn ja kuidas saada 
õnnelikuks. Teine osa on füüsika – õpetus maailma loomulikest 
alustest ja nende seostest. Kolmas osa on tunnetusteooria ehk 
kanoonika (kr kanōn ‘juhtnöör’) – õpetus sellest, kuidas inimene 
maailma tunnetab ning kuidas jõuda tõeni. Kõik need kolm osa 
moodustavad omavahel seotud terviku: selleks, et tegelda eetika 
probleemidega, on tarvis teada, milline on see maailm, milles me 
elame – s.t on tarvis tunda füüsikat; selleks aga, et tegelda füüsika 
probleemidega, on tarvis teada, kuidas jõuda tõeni, kuidas maailma 
tunnetada – s.t on tarvis tunda kanoonikat. Peatume nüüd nendel 
osadel eraldi.  

Kanoonika 

Epikurose arvates tuginevad kõik teadmised meelelisele kogemusele – 
aistingutele. Aistingud tekivad sellepärast, et kehade pinnalt eralduvad 
pidevalt kujundid või “nähtumusekesed”. Välimuselt on need sarnased 
kehadega, kuid võrratult õhemad. Nüüd võib tekkida küsimus, et kas 
need kehad “ükskord otsa ei saa”, kui nende pinnalt pidevalt 
“nähtumusekesed” eralduvad? Epikuros kirjutas vastuseks niimoodi:  
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“Aatomite voog kehade pinnalt on pidev, kuid kehad ei muutu 
sellest väiksemaks, sest kaotatud aatomite asemele tulevad 
uued.” (Epikuros: Kiri Herodotosele – Diogenes Laertios, X 48) 

Siin jääb muidugi arusaamatuks, kust need “uued” tulevad. 

Kujundid, olles eraldunud keha pinnalt, võivad säilitada sama 
korrapärasuse, kuid võib ka juhtuda, et ei säilita. Esimesel juhul 
tungivad nad meie meeleorganitesse ja nii tekibki moonutusteta 
meeleline tajumus. Teisel juhul aga tungivad kujundid (kaotanud oma 
algse korrapära) meie keha pooridesse (mitte meeleorganitesse) ning 
omavahel kombineerudes tekitavad nad inimesel igasuguseid 
fantastilisi ettekujutusi. Näiteks ettekujutus kentaurist on tulnud 
sellest, et omavahel ühinesid meisse tunginud hobuse kere ja inimese 
ülakeha kujundid.  

Aistingud ei eksi kunagi; vead tekivad aistingute tõlgendamisel. Kui me 
näiteks ütleme, et kentaur on ka tegelikult olemas, et me tunnetame 
teda meeleorganite kaudu, siis see on eksimus.  

Füüsika  

Epikuros oli, nagu Demokritoski, atomist. Atomism, tuletame meelde, 
on õpetus, mille järgi maailmas on ainult aatomid ja tühjus. Teatud 
määral Epikurose atomism siiski erineb Demokritose omast. Võiksime 
nimetada kolme sellist erinevust.  

Esiteks, kui Demokritos arvas, et aatomite erinevaid liike on lõpmata 
palju ning iga liiki aatomeid endid ka, siis Epikuros leidis, et iga liiki 
aatomeid on küll lõpmata palju, kuid aatomite liike on vaid tohutult 
palju (mitte lõpmata palju)  
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Teiseks, Demokritos postuleeris, et aatomitele on lihtsalt omane 
liikumine, siis Epikuros seletas liikumist aatomitele omase raskusega. 
Raskuse mõjul liiguvad aatomid pidevalt “alla” lõputus tühjuses. 
(Epikuros nimelt arvas, et maailmaruumis on olemas absoluutses 
mõttes üles-alla suund.) Langemiskiirus ei sõltu aatomite raskusest 
ning on jääva suurusega. Kuidas aga moodustuvad sellisel juhul kehad 
(s.o aatomite kooslused), kui aatomid liiguvad “alla” paralleelselt? Selle 
(kuid mitte ainult selle) seletamiseks tegi Epikuros veel ühe täienduse 
atomismi õpetusse.  

Kolmandaks, kui Demokritose õpetuse järgi liikusid kõik aatomid 
paratamatusele alludes, siis Epikuros väitis, et aatomid võivad täiesti 
juhuslikult kõrvale kalduda. Sellest siis tekivadki põrked ja haakumised 
aatomite vahel. Kõrvalekaldumisel puudub igasugune väline põhjus – 
sisemiseks põhjuseks aga on, kui nii võib öelda, aatomi “vaba tahe”. 
Siinkohal tekib siiski küsimus, kuidas maailm üldse koos püsib, kui 
aatomid võivad juhuslikult kõrvale kalduda?  

Epikuros arvas, et kui aatomite liikumine oleks paratamatu, siis poleks 
võimalik tahtevabadus ning tuleks tunnistada, et inimene ei ole vaba 
käituma nii või teisiti. Seda aga tahtis Epikuros vältida: inimene on 
tema arvates vaba oma valikutes.78  

Füüsika kui õpetus maailmast vabastab inimese mitmetest hirmudest – 
eelkõige hirmust surma ees. Tõelise filosoofi jaoks pole surm üldse 
probleem, sest surmaga me ei puutu kunagi kokku:  

“Kui oleme meie, siis pole veel surma; kui on aga surm, siis pole 
enam meid.” (Epikuros: Kiri Menoikeusele – Diogenes Laertios, X 
125) 

                                                      
78

 Tahtevabaduse probleemi kohta võib lugeda nt raamatust Meos I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn 1998 
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Ka hauatagust elu pole tarvis karta, sest hing kui aatomite kooslus on 
ju surelik.  

Õige arusaam maailma asjadest vabastab meid veel ka teisest hirmust 
– hirmust jumalate kättemaksu ees. Epikuros arvab, et jumalad on 
olemas – see on tema arvates ilmselge ning üldtunnustatud, kuid 
nende asigi ei ole jälgida meie maailmas toimuvat ning sekkuda 
toimuvasse. Seda tõestab kurjuse olemasolu maailmas. Kui jumalate 
loomusele oleks tõesti kohane jälgida maailmas toimuvat ja sekkuda 
toimuvasse, siis kurjuse olemasolu saaks seletada ainult kolme moodi: 
esiteks, jumalad tahavad, kuid ei suuda likvideerida kurjust või teiseks, 
jumalad suudavad, kuid ei taha likvideerida kurjust või kolmandaks, 
jumalad ei taha ja ei suuda likvideerida kurjust. Ükski variant ei ole 
kooskõlas jumalate tegeliku loomusega. Seega jumalate loomusele ei 
ole üldse omanegi jälgida maailma ja sekkuda maailmas toimuvasse. 
Jumalik ettenägevus on seega lihtrahva väljamõeldis. 

Tegelikult on jumalad ülima õnne ja õndsuse seisundis viibivad olendid. 
Nad koosnevad ülipeentest tuleaatomitest ning elavad väljaspool meie 
maailma – tühjuses, n-ö “maailmade vahel”79 – ja ei mõjuta meie 
ilmaelu mitte kuidagi. Epikuros leiab, et  

“jumalavallatu ei ole see, kes pööbli jumalad kõrvale heidab, vaid 
see, kes jagab pööbli arvamusi jumalatest”. (Epikuros: Kiri 
Menoikeusele – Diogenes Laertios, X 123) 

Inimene võib jumalaid austada nende ilu ja täiuslikkuse pärast, mitte 
aga sellepärast, et neilt midagi välja lunida:  

“Rumal on küsida jumalatelt seda, mida inimene võib ise 
muretseda.” (Aнтология мировой философии, lk 359) 

                                                      
79

 Epikurose arvates “maailmu on lõpmata palju, mõned neist on sarnased meie 
omaga, mõned mitte” (Epikuros: Kiri Herodotosele – Diogenes Laertios, X 45) 
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Eetika 

Nagu juba öeldud, on eetika Epikurose arvates filosoofia kõige tähtsam 
osa: kanoonikal ja füüsikal on vaid n-ö teeninduslik roll.  

Erinevalt muretutest jumalatest on inimlik õnn ainult suhteline ja 
ebakindel. Et olla õnnelik, selleks tuleb teada, millest hoiduda ja mille 
poole püüelda. Kõik elav püüab hoiduda kannatustest ja saavutada 
naudinguid. Naudingute all ei mõista Epikuros mitte kehalisi 
naudinguid vaid kehaliste kannatuste puudumist ja hingerahu (kr 
ataraxia)80. See tähendab, et kehaliste kannatuste puudumine ja 
hingerahu teevadki meie elu õnnelikuks. Õnn seisneb naudingutes. 
Küsimus on nüüd selles, kuidas saavutada lõppkokkuvõttes 
maksimaalseid naudinguid.  

Naudingu ja naudingu vahel on vahe. Mõnikord on mõttekas loobuda 
mingist naudingust, teades, et sellisele naudingule järgneks suurem 
kannatus. Samuti on mõttekas loobuda naudingust, kui sellise 
loobumise korral järgneks mingi suurem nauding. Vahel võib isegi 
kannatada selle nimel, et hiljem suuremat naudingut tunda. Seepärast: 
iga nauding on hea, kuid, mitte iga naudingut ei tule valida; iga 
kannatus on halb, kuid mitte igast kannatusest ei tuleks hoiduda. 
Inimene peab arukalt valima, et saavutada maksimum naudinguid – ta 
peab olema nagu malemängija, kes oskab ette planeerida mitu käiku.  

Muidugi, me võime nüüd küsida, et mitu “käiku” siis inimene peaks 
ette nägema? Ütleme, ma loobun teatud naudingust selle nimel, et 
saavutada mingit suuremat naudingut. Kuid täiesti õigustatud on ju 

                                                      
80

 Hingerahu vajame tõenäoliselt kõik; hästi on see välja öeldud Uues Testamendis: 
“Sest mis kasu on inimesel, kui ta saaks kätte terve maailma, oma hingele aga teeks 
kahju.” (Mt 16: 26) 
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küsimus: kuid kas sellele suuremale naudingule (mille nimel ma 
loobusin teatud naudingust) ei järgne mitte suurem kannatus? 
Järjekindlalt sellist “suurima naudingu põhimõtet” ellu viia pole 
võimalik: ei ole ju võimalik elu lõpuni kõike ette planeerida ning isegi 
mitme “sammu” planeerimine muutub elus väga raskeks. Küll aga 
võime nõustuda, et näiteks on mõttekas minna hambaarsti juurde ja 
kannatada natukene, hoides sellega ära suurema kannatuse tulevikus. 
Samuti on arukas mitte liialdada toitude nautimisega: liigsöömine 
annab ennast tunda mitmete ebameeldivustega.  

Kuid isegi selliste näidete puhul jääb üks “aga”. Nimelt võivad ju 
Epikurose arvates aatomid täiesti juhuslikult “kõrvale kalduda” ning 
seega muutub oma tegude planeerimine põhimõtteliselt võimatuks: 
iialgi ei või teada, milline juhuslik sündmus äkki aset leiab. 

Maailmas toimuvat tuleb hinnata just naudingute seisukohast. Hea on 
see, mis naudinguid soodustab, halb aga see, mis naudinguid takistab. 
Hingekannatused on seejuures halvemad kui keha kannatused: keha 
kannatab ainult oleviku pärast, hing aga nii oleviku kui ka mineviku ja 
tuleviku pärast (näiteks südametunnistuse piin).  

Kokkuvõtvalt: õnn seisneb naudingutes. Nauding on keha kannatuste 
puudumine ja hingerahu. Selleks et saavutada naudinguid, on tarvis 
oma tegusid arukalt planeerida. Selleks, et oma tegusid arukalt 
planeerida, on tarvis teadmisi maailma kohta (sellega tegeleb füüsika). 
Selleks, et saavutada teadmisi maailma kohta, on tarvis 
tunnetusteooriat ehk kanoonikat. Seega kõik filosoofia osad on 
omavahel seotud. Filosofeerida – see tähendab lõppkokkuvõttes 
õppida õnnelikult elama. Et saavutada tõelisi naudinguid, on vaja olla 
arukas.  

Inimene on vaba oma valikutes. Sellist valikuvabadust aga Epikurose 
arvates ei oleks, kui maailmas oleks kõik paratamatu. Seega 
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juhuslikkuse ja “tahtevabaduse” olemasolu aatomite tasandil muudab 
tema arvates võimalikuks ka inimese valikuvabaduse. Epikurose eetikat 
võikski nimetada vabaduse-eetikaks, vastandades seda näiteks 
stoitsismi eetikale, millest tuleb juttu edaspidi.  

Lisa.  Val ik  Epikurose mõtteid  

o Jää tekib siis, kui veest tõrjutakse välja ümarad osakesed, aga 
kolmnurksed ja teravnurksed jäävad alles ning ühinevad ja ka siis, 
kui vette satuvad sellised osakesed väljastpoolt ning sunnivad 
omavahel ühinedes vett külmuma, surudes välja ümarad osakesed. 
(Kiri Pythoklesele – Diogenes Laertios, X 109) 

o Harjuta end mõttega, et surmal pole meiega mingit seost. Kõik hea 
ja halb seisneb ju aistingutes, aga surm on aistingutest 
ilmajäämine. Seepärast muudab õige arusaam sellest, et surmal 
pole meiega mingit seost, sureliku elu meeldivaks. Mitte 
sellepärast, et ta lisaks piiramatu hulga aega, vaid sellepärast, et 
kaob surematuseiha. Ja tõesti, elus pole midagi hirmsat selle jaoks, 
kes on veendunud, et surmas pole midagi hirmsat... Niisiis, kõige 
hirmsam asi – surm, ei ole meiega kuidagi seotud, sest, kui oleme 
meie, siis pole veel surma, kui on aga surm, siis pole enam meid. 
(Kiri Menoikeusele – Diogenes Laertios, X 124-5) 

o Kuna nauding on esimene ja kaasasündinud hüve meie jaoks, ei vali 
me mitte iga naudingut, vaid vahel loobume paljudest 
naudingutest, kui teame, et neile järgneks meie jaoks suurem 
kannatus; niisamuti peame me paljusid kannatusi naudingust 
paremaks, kui teame, et neile kannatustele järgneb suurem 
nauding. Niisiis, iga nauding on meile loomupäraselt hüve, kuid 
mitte iga naudingut ei tule valida, samuti nagu iga kannatus on 
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pahe, kuid mitte igast kannatusest ei tule hoiduda. (Kiri 
Menoikeusele – Diogenes Laertios, X 129) 

o Niisiis, kui me räägime, et nauding on lõppeesmärk, siis ei pea me 
silmas mitte liiderdajate naudinguid ja mitte kehalisi naudinguid, 
nagu arvavad mõned, kes ei tea või ei saa õigesti aru, vaid keha 
kannatuste puudumist ja hingerahu. Ei, mitte joomingud ja 
pummelungid, mitte naudingud poiste ja naistega, mitte naudingud 
söögist, mida pakub rikkalikult kaetud laud – ei tee meie elu 
meeldivaks, vaid kaine mõtlemine, mis uurib igasuguse valiku ja 
hoidumise põhjusi ja tõrjub eemale valearvamused, mis tekitavad 
hinges suurt ärevust. Kõige selle aluseks ja ülimaks hüveks on 
arukus. Seepärast on arukus isegi filosoofiast hinnalisem. Arukusest 
lähtuvad kõik teised voorused; ta õpetab, et ei saa elada 
meeldivalt, elamata arukalt, kõlbeliselt ja õiglaselt ja vastupidi, ei 
saa elada arukalt, kõlbeliselt ja õiglaselt, elamata meeldivalt. 
Voorused on ju loomupäraselt ühendatud meeldiva eluga ja 
meeldiv elu on neist lahutamatu. (Kiri Menoikeusele – Diogenes 
Laertios, X 131-2) 

o Kedagi pole tarvis kadestada: head inimesed ei ole kadestamist ära 
teeninud, aga halvad inimesed – mida õnnelikumad nad on, seda 
rohkem nad endale kahju teevad. (Aнтология мировой 
философии, lk 359) 

o Mõnede naudingute poole püüdlemine toob meile rohkem tüli kui 
naudinguid. (Peamised mõtted – Diogenes Laertios, X 141) 

o Seadused on loodud tarkade pärast – mitte selleks, et nemad 
midagi kurja ei teeks, vaid selleks, et neile kurja ei tehtaks. 
(Aнтология мировой философии, lk 360) 

o Ela märkamatult. (Aнтология мировой философии, lk 360) 
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SKEPTIKUD  

Skeptikud moodustasid Vana-Kreeka filosoofilise koolkonna, mille 
rajajaks on Pyrrhon Elisest (u 365–275 e.m.a). Argiteadvuses on 
levinud ettekujutus skeptikust kui kõiges kahtlejast. Tavatähendusest 
tuleb siiski eristada sõna filosoofilist tähendust.  

Sõna skeptik pärineb kreeka keelest (skeptikos ‘vaatlev’, ‘uuriv’). 
Põhimõtteliselt tuleks ju iga filosoofi nimetada skeptikuks, sest enne 
otsustamist selle või teise seisukoha kasuks on ta asja uurinud. Kuid 
filosoofia traditsioon seostab sõna skeptik sellise mõttetargaga, kes 
ainult vaatleb ja uurib ning lõpuks jätab ikka otsustamata, sest selgub, 
et nii poolt kui ka vastu on võrdselt tugevaid argumente.  

Vana-Kreeka filosoof-skeptik Sextus Empiricus (200–250 m.a.j) kirjutas 
peamistest filosoofia koolkondadest nii:  

“...Ühed räägivad, et nad on tõe leidnud, teised arvavad, et tõde 
on võimatu leida, kolmandad otsivad teda. Neid, kes kujutavad 
ette, et nad on tõe leidnud, nimetatakse dogmaatikuteks, nagu 
näiteks Aristotelese, Epikurose ja stoikute järgijad; tõest kui 
tabamatust rääkisid Klitomachos, Karneades jt. akadeemikud81; 
otsijad on aga skeptikud. Seepärast ongi olemas kolme liiki 

                                                      
81

 Sageli nimetatakse Karneadest (214–29 e.m.a), Klitomachost (175–110 e.m.a – 
esimese õpilane) jt nn Uue Akadeemia esindajaid samuti skeptikuteks, kuid Sextus 
Empiricus peab siiski vajalikuks vahet teha: “Mis puutub Uue Akadeemia 
järgijatesse, siis ... nad erinevad skeptikutest just nimelt sellepoolest, et räägivad, 
nagu oleks kõik tunnetamatu.” (Sextus Empiricus: Pyrrhoni põhiteesid, I 226) 
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filosoofiat: dogmaatiline, akadeemiline ja skeptiline.” (Sextus 
Empiricus: Pyrrhoni põhiteesid, I 3-4) 

Tõde on seega olemas küll, sest seda, mida olemas ei ole, poleks mõtet 
ju otsida. See tõde on aga kujundlikult öeldes meie eest veel peidus.  

On natuke ebakorrektne rääkida skeptikute õpetusest, sest sõna 
“õpetus” seostub alati teatud hulga tõekspeetavate väidetega 
maailma, inimese jne. kohta. Skeptitsism on pigem mõtteviis, mis 
lähtub seisukohast, et igale väitele saab vastandada samaväärse, s.t 
sama veenvalt põhjendatud, sama hästi faktidega kooskõlastatud. Seda 
seisukohta võiks pidada üheks skeptikute dogmaks. Võrreldes teiste 
koolkondadega on skeptikutel sellele vaatamata siiski tunduvalt vähem 
dogmasid.  

Skeptikud leidsid, et igale väitele saab vastandada samavõrd veenvalt 
põhjendatud vastupidise väite – oleks ainult oskust argumente leida. 
Me oleme seda tõenäoliselt kõik kogenud, et erinevatel inimestel on 
erinevad veendumused ja kõigil on oma seisukohtade kaitseks olemas 
argumendid. Need argumendid ei tarvitse teistele veenvad olla. Asi on 
selles, et kui inimene milleski juba veendunud on, siis argumendid, mis 
tema seisukoha vastu räägivad (vähemalt teiste arvates), tunduvad 
talle väheveenvad. Mis ühe jaoks on veenev, ei tarvitse seda teiste 
jaoks olla. Seda panid tähele juba sofistid, kes õpetasid muuseas ka 
vaidlema ning vaidlustes võitma. Protagorase arvates olid kõik 
seisukohad tõesed, kui neid tõesteks peeti.  

Skeptilise mõtteviisiga haakub teatud määral ka Demokritose väide:  

“Arvamuspäraselt on värv, arvamuspäraselt magus, 
arvamuspäraselt kibe, tegelikult aga on aatomid ja tühjus.” 
(Demokritos, lk 142) 

Nii Protagorase kui ka Demokritose seisukohti saab teatud viisil 
seostada skeptilise mõtteviisiga, kuid rõhutame, et nad ise ei olnud 
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skeptikud (Protagoras ju väitis, et kõik on tõde, Demokritos aga arvas, 
et on leidnud tõe) – nad lihtsalt suunasid tähelepanu sellistele 
asjaoludele, millistest lähtudes skeptikud tegid oma järelduse. Selleks 
järelduseks oli: hoiduda midagi väitmast asjade loomuse kohta.  

Fakt, et inimesed saavad veenvalt põhjendada niivõrd erinevaid 
seisukohti (seda demonstreerisid sofistid), näitab, et tõde pole 
inimkond veel saavutanud, sest tõene saab olla ainult üks seisukoht.  

See, et maailm võib tegelikult olla hoopis teistsugune kui meile tundub 
(sellele juhtis tähelepanu Demokritos), kinnitab veelgi skeptikute 
veendumust, et tuleb hoiduda midagi otsustamast asjade loomuse 
kohta.  

Skeptikud arvasid, et väita võime me julgelt ainult nähtumuste kohta, 
s.t selle kohta, millisena meile miski tundub. Näiteks: “Mesi tundub 
mulle magus” – aga me ei ütle, et mesi on oma loomuselt (olemuselt) 
magus; “See inimene tundub mulle maitselage olevat” – aga me ei 
ütle, et see inimene ongi maitselage; “Maailm tundub mulle nii 
keeruline” – aga me ei ütle, et maailm ongi keeruline. 

Skeptik hoidub väitmast selle kohta, millised on asjad tegelikult. Selline 
otsustusest hoidumine annab skeptikute arvates inimesele hingerahu 
ja häirimatuse (kr ataraxia). Tõesti, sellisel juhul on inimesel ju ükskõik, 
mis elus juhtub, sest ta on kindel: pole alust arvata, et see, mis juhtub, 
on rohkem halb kui hea. Sellisel inimesel pole tahtmistki elus midagi 
saavutada või omandada, sest miski pole rohkem hea kui halb ning 
sellest muutubki elu rahulikuks.  

Kokkuvõtvalt võime öelda, et skeptitsismi põhimõtteks on hoiduda 
otsustamast asjade loomuse üle (kr epochē ‘peatus’) ning saavutada 
sel teel hingerahu (kr ataraxia).  

Kui võrrelda skeptikuid epikuurlastega, siis mõlemad pidasid tähtsaks 
hingerahu, kuid selle saavutamiseks pakkusid nad välja erinevad teed: 
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Epikurose õpetuse järgi võib hingerahu saavutada teadmiste abil 
maailma kohta, skeptikute arvates aga otsustusest hoidumise abil 
asjade loomuse kohta.  

Kui igale väitele saab vastandada samaväärse, siis poleks erilist mõtet 
vaieldagi: tulemuseks peaks ikka olema, et mõlemad pooled 
argumenteerivad oma seisukohti võrdselt veenvalt (juhul kui vastased 
on võrdväärsed). Skeptikud siiski vaidlesid, kuid ainult selleks, et 
“kummutada kõikide koolkondade dogmad”, demonstreerides, kuidas 
igale väitele saab vastandada samaväärse. Seoses vaidlustega saame 
tõmmata paralleeli ka Dale Carnegie’ aforismiga: “Ainuke viis 
vaidlustes võita on vaidlustest hoiduda.” Ta kirjutas: 

“Noorpõlves vaidlesin vennaga kõigi asjade üle maa ja taeva 
vahel. Kolledžis õppisin loogikat ja argumentatsiooni ja käisin 
vaidluskoosolekutel. Ma ei uskunud midagi ilma 
käegakatsutavate tõendusteta. Hiljemini õpetasin New York’is 
kõnelemis- ja vaidluskunsti, ja pean oma häbiks tunnistama, et 
kavatsesin kord kirjutada sellest raamatugi. Tollest ajast peale 
olen osa võtnud tuhandetest vaidlustest, neid pealt kuulanud, 
arvustanud, nende mõju jälginud. Ja kõige selle tagajärjel olen 
jõudnud lõpptulemusele, et vaidluste võitmiseks leidub siin 
maailmas ainult üks vahend – ja see oleks vaidlustest hoidumine. 
Hoiduge vaidlustest nagu madude ja maaväringute eest. Üheksal 
juhul kümnest lõpeb vaidlus sellega, et kumbki pool on oma 
õiguses veendunum kui iial enne.”82  

Oma otsustusest hoidumist asjade loomuse kohta argumenteerisid 
skeptikud nn troopidena (kr tropos ‘kõnekujund’) Tõenäoliselt 
esimene, kes võttis kätte nende troopide sõnastamise, oli Ainesidemos 
(I saj e.m.a) – filosoof-skeptik, kes kuulus tolleaegsesse Platoni 
                                                      
82

 Carnegie, D. Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Tallinn–Tartu 1990, lk 140 
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Akadeemiasse. Neid troope oli kümme. Esitame need koos 
kommentaaride ja näidetega.83  

Esimene troop. Erinevad elusolendid tajuvad maailma erinevalt; mis 
ühtedele meeldib, võib teistele ebameeldiv olla: sead näiteks 
eelistavad pori puhtale veel (järelikult ei ole pori oma loomuselt jälk: 
sigadele ta ju meeldib!), mõned loomad söövad värsket toorest liha, 
mõned roiskunud liha jne.  

Lisame siia juurde veel ühe mõtteavalduse Bertrand Russell’ilt (kes ise 
küll skeptik ei ole):  

“Ma olen tihti arutlenud, mida mõtleksid jõulupühadest kalkunid, 
kui nad oleksid võimelised mõtlema. Kardan, et nemad ei peaks 
seda sugugi rahu ja hea tahte ajaks.  

Üks minu tuttav silmapaistev bioloog igatseb väga seda päeva, 
kui loomade seas on juhtkohal rotid ning inimesed on troonilt 
tõugatud.  

Inimeste huvide pidamiseks loomade omadest tähtsamaks pole 
olemas ühtegi välispidist põhjust. Meil on loomi kergem hävitada 
kui nendel meid – see ongi meie üleolekutaotluse ainus kandev 
alus. Meie väärtustame kunsti, teadust ja kirjandust, sest need 
on asjad, milles me esile küünime. Vaalad aga väärtustavad võib-
olla veepritsimist ja eeslid võib-olla väidavad, et korralik kisa on 
oivalisem kui Bachi muusika. Oma õigust ei saa me tõestada 
muidu kui omavolilist jõudu kasutades. Kõik eetikasüsteemid 
toetuvad lõppkokkuvõttes sõjariistadele.”84  

                                                      
83

 Allikas: Sextus Empiricus „Pyrrhoni põhiteesid“ I 36-163. 

84
 Russell, B. Kui loomad oskaksid rääkida – Russell, B. Valik esseid. Tallinn 1994, lk 
153–154 
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Teine troop. Erinevad inimesed tajuvad maailma erinevalt: mis 
ühtedele meeldib, on sageli teistele vastik. Järelikult pole miski 
iseenesest vastik, vaid ainult kellegi jaoks.  

Kolmas troop. Erinevad on meie meeleorganite andmed. Mis on 
meeldiv näiteks maitse poolest, võib olla vastik väljanägemiselt; 
värvained näiteks võivad olla välimuselt meeldivad, kuid maitselt 
vastikud. Kui meil oleks rohkem meeleorganeid, siis tajuksime me 
maailma hoopis teistsugusena. Milline on aga asjade tegelik loomus, 
seda me ei tea.  

Neljas troop. Maailma taju sõltub ka inimese seisundist: armastus – 
vaen, nälg – täis kõht, kaine – purjus jne. Kui näiteks ahastuses olevale 
inimesele tundub, et maailm on täiesti inimvaenulik, siis see ei tähenda 
veel, et maailm ka tegelikult inimvaenulik on: saades kriisist üle, võib 
samale inimesele maailm hoopis meeldiv tunduda. Väsinud peaga 
mingit ainet õppides võib see aine (kasvõi näiteks filosoofia) tunduda 
täiesti talumatu, kuid see ei tähenda veel, et ta ongi talumatu: värske 
peaga sama teksti uuesti lugedes võib kõik hoopis huvitav tunduda 
(kuid see muidugi ei tähenda veel, et filosoofia ongi huvitav)  

Viies troop. Taju sõltub asendist, kaugusest ja kohast: laev paistab 
kaugelt pisikese ja liikumatuna, lähedalt aga suure ja liikuvana; torn 
võib kaugelt paista ümarana, lähedalt aga neljakandilisena; aer paistab 
sirgena kuival maal, murdununa aga pooleldi vees olles; lambivalgus 
tundub eredana pimedas kahvatuna aga päikese käes. Millised on aga 
need asjad tegelikult, me ei tea.  

Kuues troop. Meie tajumused sõltuvad paljudest seostest: päikese 
käest tuppa tulles tundub toas olevat pime; kogu aeg ainult magusat 
süües muutub magus vastikuks – hoopis teine asi on magus peale 
“midagi tõsisemat”. Värvi ilu sõltub taustast (seega ei saa öelda, et see 
või teine värv on ilus oma loomuselt).  
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Seitsmes troop. Meie tajumused sõltuvad kogusest: vein võib mõjuda 
karastavalt normaalses koguses, kuid hukutavalt suurtes kogustes 
(seega ei saa öelda, et vein oma loomuselt inimesele hukutav on), 
samuti toit. Liivatera tundub kõvana, liivahunnik aga pehmena.  

Kaheksas troop. Kõik asjad on alati mingites seostes teiste asjadega. 
Eelkõige on see seos tajujaga (loom, lind, inimene vms.) ning tema 
seisundiga. Peale selle on ka asjad ise omavahel seostes: näiteks vasak- 
ja parempoolne, suurem ja väiksem. Sellepärast me ei saagi öelda, 
millised asjad ise oma loomuselt on.  

Üheksas troop. Asjad mida me sageli näeme, ei tekita meis 
hämmeldust, harva kohatavad asjad aga jätavad tugeva mulje. Näiteks 
päikest näeme me iga päev ning ta tundub meile millegi tavalisena; 
komeete aga näeme harva ning nad tunduvad meile erakordsed (kuid 
me ei saa öelda, et nad on oma loomuselt erakordsed, sest kui me neid 
sagedamini näeksime, siis ei jätaks nad meile sellist muljet). Inimeste 
tapmine võib tunduda õudne olevat, kuid inimene, kes näeb näiteks 
sõjas olles enda ümber nii palju tapmist, harjub ka sellega ning inimese 
tapmine ei näi talle enam nii õudsena. Väga ihaldatav ese võib 
muutuda kõige tavalisemaks, kui ta on omandatud või kättesaadavaks 
muutunud.  

Kümnes troop. Meie ettekujutused ja hinnangud sõltuvad tavadest, 
seadustest, traditsioonidest, uskumustest, milliste keskel me üles 
kasvanud oleme. Mis ühtede rahvaste juures on taunitav, võib teiste 
rahvaste leida soosimist jne.  

Võtame näiteks lauakombed.  

Ameerika keeleteadlane, etnograaf ja antropoloog Franz Boas (1858–
1942) kirjutab teoses “Ürginimese mõistus”:  

“Meie lauakombed on suurelt jaolt traditsioonide poolt 
kujundatud ja neid ei saa ratsionaalselt põhjendada. Näiteks meil 
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peetakse süües suuga matsutamist kasvatamatuseks, kuid 
indiaanlaste juures väljendub kasvatamatus just vastupidises: 
suuga mitte matsutamises, olles kutsutud lõunasöögile, sest see 
tähendaks, et söök ei maitse.” 85 

Bertrand Russell kirjutab:  

“Hommikumaades on viisakas naeratamine palju kaugemale välja 
arendatud kui meil. Jaapanis oli kuni aastani 1868 ühiskonna 
kõrgemal astmel seisjal õigus alamalseisev inimene tappa, kui too 
lakkas suure mehe juuresolekul hetkekski naeratamast. 
Perekonnas pidi naine naeratama mehe juuresolekul ja lapsed 
vanemate juuresolekul. Nimelt seetõttu näisid jaapanlased Lääne 
rännumeestele nii rõõmsameelse rahvana: ellu jäid 
enamkohastunud.  

Alati pole aga naeratus see, mida viisakus ülema juuresolekul 
nõuab. Koreas näiteks oodati keisri vastuvõtul viibijatelt, et nad 
silmanähtavalt väriseksid, kui tema pilk neil peatub, et näidata 
oma arusaamist asjaolust, et kui ta heaks arvab, võib ta võtta 
neilt elu. Ka Inglismaal ei naerata ülemteener pererahva 
juuresolekul kunagi, juhtugu nendega nii naeruväärseid asju kui 
tahes. Kummatigi ei sarnane inglise viisakus igas suhtes Kaug-Ida 
omaga. Hiinas oli tavaks pidusöögikülalistelt oodata, et nad söögi 
ajal valjusti matsutaksid ja söömingu lõppedes ilmutaksid kõige 
ilmeksimatumaid tundemärke ülesöömisest.”86  

Näide Josef Toman’i ajaloolisest romaanist “Pärast meid tulgu või 
veeuputus” (Rooma ajaloost aastatel 36–39): 

                                                      
85

 Бoaс, Ф. Ум пeрвoбытнoгo чeлoвeкa. Мoсквa-Лeнингрaд 1926, lk 125. 

86
 Russell, B. Naeratamisest – Russell B. Valik esseid. Tallinn 1994, lk 150–151 
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“Trikliiniumis jooksid ringi alasti poisid ja kandsid laiali vett, 
milles ujusid lumetükid. Pidulised niisutasid selle sees käsi, 
mõned jahutasid ka oma meelekohti. Märjad sõrmed kuivatati 
poiste juustesse. /.../ Mõned pidulised seadsid sammud punasest 
marmorist vomitooriumianumate poole. Nad aitasid end 
vausulega, et teha maos ruumi edasistele hõrgutistele.”87  

Viimane troop peaks skeptikute arvates näitama, et ei ole olemas 
absoluutset mõõdupuud inimeste käitumise hindamisel: miski pole 
iseenesest ei häbiväärne ega austustvääriv, ei alatu ega ülev jne.  

Lõpetuseks ütleme veel, et skeptitsism kui mõtlemisviis tekkis Antiik-
Kreeka üldise languse ajastul ja see oli tõenäoliselt seaduspärane: 
endised poliitilised ja moraalsed väärtused ja ideaalid kaotasid 
väärtuse, n-ö väärtusetustusid. See viis mõttele, et kõik ideed ja 
väärtused on vaid mööduvad, s.o mitte tõelised, mitte jumalikud – ja 
siit edasi, et üldse pole olemas midagi tõelist.  

Lisa.  Skept ikute arut lused;  pärimused 
ja arvamused skept ikute kohta  

Sext us  E mp ir i c us  “P yrrho ni  põ hi t ees id ”  

o Skeptilist mõtteviisi nimetatakse “otsivaks”, sest ta on suunatud 
otsimisele, samuti aga “hoiduvaks”, sest selline on otsija 
hingeseisund. (I, 7) 

o Kas skeptikutel tuleb loodust uurida? Jah, me uurime loodust, kuid 
mitte selleks, et selle tulemusel jõuda mingi dogma tunnistamiseni 

                                                      
87

 Toman, J. Pärast meid tulgu või veeuputus. Tallinn 1968, lk 313, 321 
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vaid selleks, et omada võimalust vastandada igale väitele looduse 
kohta samaväärne. Samal eesmärgil uurime ka teisi valdkondi. (I, 9) 

o Kes arvab, et miski on oma loomuselt hea või halb, on pidevalt 
kimbatuses. Kui hetkel ei ole seda, mis talle tundub olevat hea, 
arvab ta, et talle valmistab kannatusi see, mis on oma loomuselt 
halb ning ta püüdleb selle poole, mis talle tundub olevat hea. 
Saavutades selle, satub ta veel suuremasse kimbatusse nii arutust 
ja mõõdutundeta uhkeldamisest kui ka sellest, et, kartes muutusi, 
teeb ta kõik, et mitte kaotada seda, mis talle tundub olevat hea. 
See aga, kellel ei ole seisukohta küsimuses, mis on oma loomuselt 
hea ja mis halb, ei hoidu millestki ega püüdle millegi poole ning 
seetõttu jääbki häirimatuks. /.../ Me ei arva siiski, et skeptik oleks 
vaba kõigist vaevadest. Me räägime, et ta kannatab vältimatute 
seisundite tõttu. Me tunnistame, et mõnikord ta kannatab külma ja 
janu jms. pärast. Kuid tavalised inimesed kannatavad sellisel juhul 
kahekordselt: aistingu enda pärast ja mitte vähem selle pärast, et 
peavad seda seisundit loomuselt halvaks. Skeptik aga, hoidudes 
oletusest, et need seisundid on halvad oma loomuselt, vabaneb 
neist suurema rahuga kui teised. Seepärast me räägime, et skeptiku 
eesmärgiks on häirimatus... (I, 27-8) 

o See, et jumal on olemas, ei ole täiesti ilmselge. Kui see oleks 
ilmselge, siis dogmaatikud jõuaksid üksmeelele, kes ta on ja milline 
ta on. /.../ Kes ütleb, et jumal on olemas, tunnistab emb-kumb, et 
ta hoolitseb maailma eest või siis, et ta ei hoolitse. Kui hoolitseb, 
siis kas kõige eest või mitte kõige eest. Kuid kui jumal hoolitseks 
kõige eest, siis poleks maailmas kurjust. Siiski on maailm kurjust 
täis; tähendab jumala kohta ei saa öelda, et ta hoolitseb kõige eest. 
Kui ta aga ei hoolitse kõige eest, siis miks ta ühes asjas hoolitseb, 
aga teises mitte? Jumal kas tahab ja suudab hoolitseda kõige eest 
või tahab, kuid ei suuda või suudab, kuid ei taha või ei suuda ja ei 
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taha. Aga kui jumal tahaks ja suudaks, siis ta ju hoolitseks kõige 
eest. Kuid jumal ei hoolitse kõige eest. Kui jumal tahab, aga ei 
suuda hoolitseda kõige eest, siis ta on nõrk. Kuid jumala mõistega 
on vastuolus, et ta on nõrk. Kui jumal suudab kõige eest hoolitseda, 
kuid ei taha, siis võib teda pidada kadedaks. Kui aga jumal ei taha ja 
ei suuda, siis on ta nii kade kui ka nõrk. Ainult jumalavallatul sobiks 
rääkida niimoodi jumalast. Tähendab jumal ei hoolitse selle eest, 
mis toimub maailmas. Kuid kui ta ei hoolitse maailma eest, siis ei 
saa keegi ütelda, mille järgi ta väidab jumala olemasolu, sest jumala 
olemasolu ei ole ilmselge ning seda ei saa tajuda ka mingite tegude 
kaudu. Sellepärast me ei saa väita, et jumal on olemas. Need, kes 
väidavad, et jumal on olemas, on jumalavallatud, sest öeldes, et 
jumal hoolitseb kõige eest, tunnistavad nad, et jumal on kurjuse 
põhjuseks; öeldes aga, et jumal ei hoolitse kõige eest või ei hoolitse 
üldse millegi eest, peavad nad tunnistama, et jumal on kade või 
nõrk. Seda aga väidavad jumalavallatud. (III, 6-12) 

Diogen es  Laer t io s  “Ku ulsa te  f i los oof ide  e l us t ,  
õpet ust est  ja  mõtteav a ld ust est”  

o Pyrrhon ei nimetanud midagi ei kauniks ega inetuks, ei õiglaseks 
ega ebaõiglaseks ja üleüldse arvas ta, et midagi tõelist pole olemas, 
inimesed juhinduvad vaid seadustest ja tavadest, sest miski ei ole 
rohkem üks kui teine. Vastav oli ka Pyrrhoni eluviis: mitte millestki 
ei hoidunud ka kõrvale, sattudes nii hädaohtudesse, olgu see siis 
vanker, järsak või koer. Hädaohtudest püüdsid teda kõrvale hoida 
ta sõbrad, kes teda saatsid. Muide, Ainesidemos kirjutab, et 
otsustusest hoidumine oli Pyrrhonile reegliks vaid filosoofias, 
igapäevases elus aga polnud ta sugugi ettevaatamatu. Elas ta ju 
üheksakümne-aastaseks. (IX 61-2) 
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o Pyrrhon oli alati rahulik. Kui tema juttu ei kuulatud, siis jätkas ta 
kõnelemist ka ilma kuulajateta. Noorest peast aga olevat ta olnud 
üpris elavaloomuline. Sageli lahkus ta kodust ilma kellelegi 
ütlemata ja hulkus igasugustega ringi. Kord olevat tema õpetaja 
Anaxarchos soomülkasse kukkunud; Pyrrhon vaadanud seda 
rahulikult pealt. Inimesed hurjutasid teda selle pärast, Anaxarchos 
aga (kes siiski ära päästeti) kiitis tema ükskõiksust. (IX 63) 

o Vaidlustes vaadati teda alt üles, sest igale küsimusele vastas ta 
kohe ja väga üksikasjalikult. (IX 64) 

o Pyrrhon elas koos oma ämmaemandast õega, ise käis turul kanu ja 
põrsaid müümas, ise koristas kodus, säilitades täielikku 
ükskõiksust. (IX 66) 

o Kord olevat koer Pyrrhonile kallale tormanud ja teda kõvasti 
ehmatanud. Etteheidetele vastas Pyrrhon, et pole lihtne lahti saada 
inimlikest omadustest. (IX 66) 

o Räägitakse, et kord olevat Pyrrhon mere peal olles jäänud tormi 
kätte. Kaasreisijad sattusid paanikasse, tema aga jäi rahulikuks ja 
rahustas ka teisi, näidates laevas olevale põrsale, kes isegi söömist 
polnud katkestanud. Pyrrhon ütles, et niisama häirimatu peab ka 
tark olema. (IX 68) 

o Skeptikute eesmärgiks oli kõigi koolkondade dogmade 
kummutamine. (IX 74) 

o Veenvus ei tähenda veel tõesust, sest üks ja seesama ei ole kõigi 
jaoks veenev ja mitte alati veenev. Veenvus sõltub 
välistingimustest ja kõneleja isikust. Veenvus võib tulla sellest, et 
kõneleja on arukas või lipitsev või meile lähedane või räägib meile 
meeldivat. (IX 93-4) 
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o Me ei eita seda, mida näeme – ainult et me ei tea, kuidas me 
näeme. Me tunnistame näivust, kuid ei väida, et asjad tegelikult 
sellised ongi, millistena näivad. Me tunneme, et tuli kõrvetab, kuid 
kas selline on tema loomus – sellisest väitest me hoidume. Me 
näeme, et inimene liigub, et inimene sureb, aga kuidas see toimub, 
seda me ei tea. Me oleme lihtsalt seisukohal, et nähtuste tagapõhi 
on meie jaoks ebaselge. (IX 104-5) 

o Lõppeesmärgiks peavad skeptikud otsustusest hoidumist (kr 
epochē), millele kui vari järgneb häirimatus (kr ataraxia). (IX 107) 

o Dogmaatikud väidavad, et skeptik on oma eluviisi juures nõus isegi 
oma isa ära sööma, kui seda nõutakse. Skeptikud vastavad sellele, 
et nad hoiduvad oma eluviisi juures küll dogmaatilistest 
küsimustest, kuid mitte igapäevastest ja tavalistest. Näib, et neis 
viimastes võib midagi eelistada ja millestki hoiduda, järgides 
tavasid ja täites seadusi. (IX 108) 

Bertran d  R usse l l  “Lä än e f i losoof ia  a j a lu gu”  

Loomulik, et skeptitsism meeldis paljudele mitte-filosoofiliselt 
meelestatud inimestele. Inimesed nägid erinevaid koolkondi ja 
teravaid vaidlusi nende vahel ja otsustasid, et nad kõik pretendeerivad 
tõe leidmisele, viimast aga pole võimalik leida. Skeptitsism on 
laiskvorstide lohutuseks, kuna sellega näidati, et lollpea on niisama tark 
kui teenekas teadlane. /.../ Märkigem, et skeptitsism kui filosoofia pole 
mitte ainult kahtlus vaid, võiks nii nimetada – dogmaatiline kahtlus. 
Teaduseinimene ütleb: “Ma arvan, et tegelikult on nii ja nii, kuid ma 
pole selles kindel.” Intellektuaalselt uudishimulik inimene ütleb: “Ma ei 
tea, kuidas asi tegelikult on, kuid loodan teada saada.” Filosoof-skeptik 
ütleb: “Mitte keegi ei tea ja ei saagi teada, kuidas asi tegelikult on.” 
Just see dogmatismi element ongi skeptitsismi hell koht. Skeptikud, 
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loomulikult, eitasid, et nad on dogmaatikud ja väidavad maailma 
tunnetamise võimatust, kuid nende eitus ei ole eriti veenev. (Russell: 
History, lk 243-4) 
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STOIKUD  

Stoikud moodustasid koolkonna, mille rajajaks oli Vana-Kreeka filosoof 
Zenon Kitionist (u 336–264 e.m.a). Tuntumatest Rooma stoitsismi 
esindajatest nimetagem Seneca’t (4 e.m.a – 65 m.a.j.), Epiktetos’t (u 
50–130) ja Marcus Aurelius’t (121–180).  

Kõnekeeles on kasutusel sõna stoiline, mis tähendab ‘eluraskustes 
vankumatu, kindlameelne’. Nagu me kohe näeme, just sellist eluviisi 
pidasid vääriliseks filosoofid, kelle õpetus sai nimeks stoitsism. Nimetus 
ise on juhuslik ja ei peegelda õpetuse sisu (erinevalt näiteks skeptikute 
ja küünikute õpetuste nimetustest). Nimelt kogunesid Zenoni 
mõttekaaslased Ateena agoraal asuvas sammaskojas, mida nimetati 
Stoa’ks. Zenon esitas oma arutlusi sammaskojas edasi-tagasi kõndides. 
Just nimelt Stoa oli ta valinud kogunemiskohaks, sest inimesed üldiselt 
vältisid seda paika ning muidu-uudishimulikud seal ei seganud. Miks 
siis inimesed üldiselt vältisid seda kohta? Peale Peloponnesose sõda 
aastal 404 e.m.a haarasid Ateenas võimu nn Kolmkümmend türanni, 
kes kehtestasid hirmuvalitsuse ja hukkasid ligikaudu 1500 poliitilist 
vastast. Kohtuistungeid viidi läbi just nimelt Stoas. Kasutades ära 
türannidevahelisi lahkhelisid, õnnestus demokraatidel aastal 403 e.m.a 
taastada demokraatlik kord. Stoa aga jäi ikkagi nende dramaatiliste 
sündmuste vaikivaks tunnistajaks ning Ateena põliselanikud hoidusid 
sellest eemale. Zenon ei olnud põline Ateenlane ja temal ei seostunud 
Stoaga mingeid süngeid mälestusi. Lisaks sellele polnud tal üldse erilisi 
valikuvõimalusi: “muulasena” polnud tal võimalik Ateenas kooli 
asutamiseks maatükki omandada. Varemalt olid Stoas kogunenud 
poeedid ning neid kutsuti tollal samuti stoikuteks, kuid nüüd omistati 
see nimi Zenoni mõttekaaslastele.  
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Zenon jagas filosoofia loogikaks, füüsikaks ja eetikaks. Loogika hõlmas 
– kui kasutada tänapäevaseid termineid – tunnetusteooriat, 
keeleteooriat ja loogikat kitsamas tähenduses. Just Zenon võttiski 
kasutusele termini loogika. Aristoteles, kes küll oli samu probleeme 
käsitlenud ning keda peetakse loogika kui teaduse rajajaks, kasutas 
terminit analüütika (kr analysis ‘lahutamine’, ‘liigendamine’). Kui 
Aristoteles pidas analüütikat vaid teiste teaduste tööriistaks (kr 
organon), siis stoikud andsid loogikale iseseisva teaduse staatuse. Kõik 
kolm filosoofia osa – loogika, füüsika ja eetika – moodustasid ühtse 
terviku. Levinud olid filosoofia kui terviku kujundlikud võrdlused muna, 
elusorganismi ning aiaga:  

filosoofia muna elusorganism aed 

loogika koor luud-liikmed tara 

füüsika munavalge liha  pinnas 

eetika munakollane hing viljad 

 

Loogika tugevdab tervikut, hoiab seda koos, füüsika on õpetus 
loodusest, eetika õpetab, kuidas elada ja õnnelikuks saada.  

Stoitsism tekkis (nii nagu epikureism ja skeptitsismgi) ajastul, mil 
filosoofia peamiseks ülesandeks ei olnud enam looduse või tunnetuse 
uurimine. Esiplaanile olid tõusnud hoopis eetika probleemid, inimliku 
õnne küsimused ning kõik muu oli allutatud nende probleemide 
lahendamisele. Peatume nüüd õige lühidalt stoitsismi tunnetusteoorial 
ja füüsikal ning siis pikemalt stoitsismi eetikal.  
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Tunnetusteooria  

Maailma kohta saame me teadmisi meelelise tunnetuse kaudu, mille 
tulemusel tekib ettekujutus asjadest. Viimane tähendab muutust 
hinges – asjad jätavad kujundlikult öeldes inimhinge jälje. Meeleline 
tunnetus on siis tõene, kui maailm peegeldub temas vastavalt 
tegelikkusele. Võivad tekkida ka väärad ettekujutused. Selleks, et 
viimased ära tunda ning neist hoiduda, tuleb kontrollida:  

1) kas mõistus on korras,  

2) kas meeleorgan on töökorras,  

3) kas vaadeldav ese asub sobivas kauguses ja asendis,  

4) kas jälgimiseks oli küllaldaselt aega,  

5) kas vaatlus oli piisavalt üksikasjaline,  

6) kas keskkond ei seganud vaatlust,  

7) kas esmane mulje leiab kinnitust.  

 Kui kõik esitatud nõuded on täidetud, siis on ettekujutus adekvaatne 
ja seda nimetasid stoikud kataleptiliseks (kr katalēpsis ‘haare’). Vastav 
kontroll viiakse läbi mõistuse abil. Kui mõistus ei ole piisavalt 
tähelepanelik, võivad tekkida väärad otsused ettekujutuste kohta. 
Näiteks, kui mittekataleptilist ettekujutust peetakse kataleptiliseks. 
Meist ei sõltu, millised ettekujutused meil tekivad, kuid sõltub meie 
suhtumine neisse. Siin avaldubki tahtevabadus.  

Sündides on inimese hing kui puhas tahvel, seal pole ühtegi 
ülestähendust. Meeleline tunnetus täidab selle “tahvlikese” märgetega 
– ettekujutustega.  
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Füüsika  

Maailma algelementideks on tuli, õhk, vesi ja maa. Kõige tähtsam on 
tuli ja tule segu õhuga – pneuma (kr pneuma ‘hing, vaim, elu’). Kõik on 
tekkinud tulest ja maailma-aasta möödudes (10 800 a.) muutub jälle 
tuleks. Maailma-aasta pikkus on saadud niimoodi: 10 800 a = 30 a 
(küpse ea vanus) korrutatud 360 päeva aastas (ilma lisapäevadeta). 
Seejärel aga tsükkel kordub (nagu ka Herakleitose õpetuse järgi).  

Maailm on sfäärikujuline suletud tervik. Kõik osad temas on omavahel 
kooskõlas ja üksteisest sõltuvad. Maailm ise asub lõpmatus tühjuses.  

Aktiivseks algeks on pneuma – maailmahing, jumal, mõistus, mis on 
segunenud mateeriaga, ainega. Võiks öelda, et stoikute jumal – see on 
maailm tema aktiivsest, mõistuslikust aspektist vaadelduna. Stoikute 
jumal asub mateerias endas, on “segunenud mateeriaga”. Jumal on 
mateeria tegev ja loominguline jõud. Aktiivset ja passiivset alget saame 
teineteisest siiski vaid mõtteliselt eraldada: reaalselt ei eksisteeri 
stoikute jumal eraldi maailmast.  

Kõik sündmused maailmas alluvad paratamatusele. Põhjusele järgneb 
alati tagajärg. Kõigi sündmuste põhjuslik ahel ongi saatus. 

Eetika 

Kui Epikurose eetika oli vabaduse eetika, siis stoitsismi eetika on 
saatusele allumise ja kohuse eetika. Selle aluseks on usk maailma 
mõistuspärasusesse. Kuid miks on maailmas olemas kurjus? Kas 
stoitsistlik jumal tõesti leiab, et nii peabki olema?  

Filosoofide seletused, miks see tõesti just nii peab olema, on saanud 
nimeks ’teodiike’ (kr theos ‘jumal’, dikē ‘õigus’, ‘õiglus’), s.o “jumala 
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õigustamine”. Filosoof, kes ei usu jumalasse, ei pea muidugi selliseid 
seletusi välja mõtlema, kuid filosoof, kes arvab, et on olemas 
kõikvõimas ja -hea olevus (jumal), on sunnitud seda tegema. Nimetuse 
teodiike andis sellisele “õigustamisele” Saksa filosoof Leibniz (1646–
1716), kuid probleem ise on juba varem tõstatatud. Kuidas siis stoikud 
seletasid kurjuse olemasolu maailmas ja “õigustasid” jumalat? Selliseid 
“õigustusi” oli kolm:  

Esiteks, miski ei saa olemas olla ilma oma vastandita. Seega ei saaks ka 
headust olemas olla ilma kurjuseta. Kurjus on nagu taustaks, mille 
tõttu headus silma paistab. Sarnased mõtted on ka Herakleitosel:  

“Haigus teeb meeldivaks tervise ja kuri headuse, nälg teeb 
magusaks täitumuse ja väsimus une.” (Herakleitos, Fragmendid, 
111) 

“Kui inimestele sünniks [kõik] nende tahtmise järgi, paremaks ei 
läheks.” (Herakleitos, Fragmendid, 110)  

Teiseks, see, mis maailma mingi osa jaoks ( mõne inimese või 
perekonna vms. jaoks) on kurjus, ei ole seda maailma kui terviku jaoks. 
Inimene ei suuda otsustada, mis on hea maailma kui terviku jaoks – 
seda suudab ainult jumal. Ka sellise mõtte on Herakleitos juba ennem 
välja öelnud:  

“Jumala jaoks on kõik ilus hea ja õiglane, inimesed vaid peavad 
ühte ebaõiglaseks ja teist õiglaseks.” (Herakleitos, Fragmendid, 
102) 

Kolmandaks, kurjuse olemasolu on vajalik selleks, et stoiline tark saaks 
kurjuse pärast kannatades ja seda ületades arendada endas voorusi 
(muuhulgas ka meelekindlust) ning karastuda eluraskustes.  

Maailmas valitseb saatus ning inimene saab õnnelik olla vaid siis, kui ta 
allub saatusele, sest 
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“Soostujat saatus juhib, tõrksat tõmbab.” (Seneca, Moraalikirjad 
Luciliusele, lk 444) 

Selles suhtes on tähelepanuväärne pärimus Zenoni surmast. Zenon suri 
niimoodi: kord loengult tulles olevat ta komistanud ja endal sõrmeluu 
murdnud. Zenon koputas vastu maad ja ütles: “Tulen, tulen juba, 
milleks veel kutsuda.” Ja ta suri sealsamas, hoides hinge kinni. 
(Diogenes Laertios, VII 28) Zenon sai aru, et antud juhul oli sõrmeluu 
murdmine vihjeks: on aeg surra.  

Maailma pole võimalik muuta, muuta saab ainult oma suhtumist 
maailma. Tähtis on aru saada, mis on tõeline hüve ja mis on kurjus ning 
mis ei ole ei üks ega teine. See, mis inimese tahtest ei sõltu – nii 
arvasid stoikud – ei ole ei hüve ega kurjus ning sellesse tuleb suhtuda 
ükskõikselt, stoilise rahuga, mida nimetatakse apaatiaks (kr apatheia 
‘tundetus, kirgede puudumine’). Selliste neutraalsete nähtuste hulka 
kuuluvad elu ja surm, tervis ja haigus, nauding ja kannatus, ilu ja 
inetus, jõud ja jõuetus, rikkus ja vaesus, kuulsus ja kuulsusetus, kõrge 
päritolu ja madal päritolu. See, mida saab kasutada nii hea kui ka kurja 
eesmärgi nimel, ei saa stoikute seisukohalt olla hüve. Rikkust ja tervist 
näiteks saab kasutada nii hea kui ka kurja eesmärgi nimel. Järelikult ei 
rikkus ega tervis ei ole hüved; õnnelik saab olla ka ilma rikkuse, 
kuulsuse, tervise, jõu ja muu selliseta. Need nähtused on stoikute 
arvates tõesti neutraalsed. Tõelisteks hüvedeks on voorused: tarkus, 
õiglus, mehisus ja arukus. Kurjus seisneb pahedes: rumaluses, 
ebaõigluses, arguses ja arutuses.  

Stoitsismi eetika on saatusele allumise eetika. Inimene on osakene 
maailmast ning peab elama maailmaga kooskõlas, s.t peab elama 
mõistlikult. Elada mõistlikult aga tähendab: elada kiretult. Stoik on alati 
mõõdukalt rõõmsatujuline ning seisab kõrgemal igapäevasest elust:  
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“Olla nagu rannakalju, mille vastu lakkamatult murduvad lained, 
tema aga seisab ning tema ümber rahuneb mässav meri.” 
(Marcus Aurelius, Iseendale, lk 37) 

See ongi stoiline apaatia (kr apatheia ‘tundetus’, ‘kirgede puudumine’), 
saatusele allumine, kuid nagu võime aimata, on tegemist väga 
sirgeselgse allumisega. Sellises ellusuhtumises nägid stoikud teed 
õnnele: 

“Õnnelik on see, kes on võimeline õigesti arutlema; õnnelik on 
see, kes on rahul olemasolevaga, milline see ka poleks ja ei nurise 
oma saatuse üle; õnnelik on see, keda mõistus õpetab leppima 
iga olukorraga, mis ka ette ei tuleks.” (Seneca, Õnnelikust elust, 
lk 172) 

Just stoitsismi filosoofiast on alguse saanud mõte, et vabadus on 
tunnetatud paratamatus või teisisõnu: vabaduseni viib paratamatuse 
tunnetamine. Tõeliselt vaba saab olla ainult tark, sest temale on 
omased mõistlikud tahtmised. Mõistlikud on aga sellised tahtmised, 
mis on kooskõlas saatusega. Tark tahab ainult seda, mida saatus talle 
nagunii toob. Saatus ei tiri teda vägisi kaasa, vaid tema ise, jõudnud 
äratundmisele, milline on tema saatus, läheb ise sinna, kuhu saatus 
teda juhib: 

“Kui naeruväärne ja võõras on see, kes imestab kas või millegi 
üle, mis elus sünnib.” (Marcus Aurelius, Iseendale, lk 128) 

 Selline kooskõla inimese tahtmiste ja tema saatuse vahel annabki 
stoikute arvates hingerahu ja teeb elu õnnelikuks. Sellise kooskõla 
saavutamine peaks seega olema iga targa inimese eesmärgiks. Me 
võime siin tuua selgituseks mõned lihtsad näited.  

Näiteks kooliskäimine on teatud mõttes paratamatu. Kas paratamatus 
ja vabadus välistavad teineteist? Võiks vastata, et ei välista, sest on ju 
õpilasi, kes käivad koolis heameelega, kellele kooliskäimine naudingut 
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pakub. Kohustuslikkus on jäänud siin tahaplaanile ning esile tõuseb 
soov: ma tahan kooli minna ja ma lähengi (mitte aga: mind sunnitakse, 
ja ma allun – vaesekene!). Praktiliseks elureegliks tuleks endale tõesti 
võtta: kui mingi tegevus on paratamatu, siis tuleb see tegevus endale 
meeldivaks teha – tuleb see paratamatus omaks võtta (s.o tunnetada 
see paratamatus). “Püüa selle poole, et sul kunagi ei tuleks midagi 
vastumeelselt teha,” soovitab Seneca. 

Mõnedes asjades on inimesed väga edukalt seda reeglit järginud: 
näiteks söömine on ju paratamatus, kuid kas on palju neid inimesi, kes, 
tundes kõhu tühja olevat, kurdavad, et jälle on tarvis sööma minna? 
Väikestele lastele on võib-olla vastik pesta hambaid, kuid 
täiskasvanutele muutub see sageli väga meeldivaks toiminguks. 

Niisamuti on ka käitumisreeglite ja seaduste täitmisega: paljude jaoks 
on see enesestmõistetav ning nad ei arva, et see nende vabadust 
piiraks. Stoitsismi seisukohalt võiksime öelda: neil on mõistlikud 
tahtmised, nad on piisavalt targad.  

Saatuse kõikvõimsuse tunnistamisega võivad muidugi tekkida ka 
teatud probleemid. Näiteks kord, kui Zenon karistas üht orja varguse 
eest ihunuhtlusega, õigustas ori end nii: “Mulle oli saatusest määratud 
varastada!” Siin ei jäänud Zenon vastust võlgu, üteldes: “Ka peksa 
saada oli sulle saatusest määratud.” (Diogenes Laertios: Kuulsate 
filosoofide elust, VII 23) 

Me võime aga küsida: stoikud väidavad, et maailma me muuta ei saa, 
küll aga saame muuta oma suhtumist maailma – kuid kas see viimane 
ei ole saatusest määratud? Kas see ei olegi paratamatu (kui kõik on 
paratamatu), kuidas me maailma suhtume? Teatud teoreetilised 
raskuse võivad stoitsismi eetikaga seoses tekkida, kuid praktikas on 
sageli siiski mõttekas juhinduda just nimelt stoitsismi eetika 
põhimõtetest. Ka maailmakuulus Dale Carnegie soovitab meil “leppida 
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paratamatusega”, s.o sellega, mida muuta ei saa. Ta kirjutas oma 
raamatus “Ärge muretsege, hakake elama!”:  

“Kui ma väike olin, elasin Missouri osariigi edelaosas. Kord 
mängisin koos sõpradega vana mahajäetud palkmaja pööningul. 
Kui ma pööningult alla ronima hakkasin, toetasin jala hetkeks 
aknalauale ja hüppasin. Vasaku käe nimetissõrmes oli mul 
sõrmus, hüpates jäi see naelapea taha kinni ja rebis mul sõrme 
otsast.  

Kisendasin valust. Mul oli kohutav hirm. Olin kindel, et ma suren. 
Kui mu käsi aga ükskord terveks sai, ei tulnud see sõrm mulle 
enam sekundikski meelde. Mis mõte sellel olekski olnud? ... Ma 
leppisin paratamatusega.  

/.../ Sageli mõtlen ma raidkirjale ühe viieteistkümnendal sajandil 
ehitatud katedraali varemetel Hollandis, Amsterdamis. See 
flaamikeelne raidkiri kõlab nõnda: “See on nii. See ei saa olla 
teisiti.”  

Kui me marsime läbi elu, tuleb meil kõigil aastakümnetel ette 
ebameeldivaid situatsioone, mida me ei saa muuta. Nad on just 
sellised ja ei saa olla teistsugused. Me võime teha valiku: kas 
leppida nendega kui paratamatusega ning kohandada end neile, 
või purustada nende vastu mässu tõstes oma elu ning variseda 
lõpuks närvipinge all kokku.”88  

                                                      
88

 Carnegie, D. Ärge muretsege, hakake elama. Tallinn 1992, lk. 80. 
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Lisa.  Stoikute afor ismid ja arut l used  

Sene ca  

o Seesmiselt erinegu kõik, kuid meie välimus olgu rahvahulgaga 
kooskõlas. (Moraalikirjad Luciliusele, lk 16) 

o Paljud kiidavad sind. Kas on sul siis põhjust meeldida endale, kui 
oled säärane, keda mõistavad paljud. Sinu hüved olgu suunatud 
sissepoole. (Sealsamas, lk 22) 

o Stilpon, kui ta kodulinna vallutamise järel ilma laste ja naiseta 
üldisest tulemöllust üksi, kuid siiski õnnelikuna minema pääses ja 
kui Demetrios, kelle liignimeks sai linnade purustamise tõttu 
Poliorketes, temalt küsis, kas ta midagi kaotas, ütles vastuseks: 
“Kõik minu hüved on minuga.” Milline tugev ja otsusekindel mees! 
Isegi oma vaenlase võidust sai ta võitu. “Ma ei kaotanud midagi,” 
ütles ta, sundides vaenlast oma võidus kahtlema. “Kõik 
mullekuuluv on minuga,” st õiglus, voorus, mõistlikkus, isegi 
suutlikkus mitte pidada hüveks seda, mida saab ära võtta. 
(Sealsamas, lk 29) 

o Ei saa meeldida rahvale see, kellele meeldib voorus. Rahva soosing 
saadakse kõlvatute riugastega. Peab muutuma nende sarnaseks. 
Heaks kiidavad nad vaid omaks tunnistamise järel. Kuid see, 
millisena tundud endale, on palju tähtsam sellest, millisena tundud 
teistele. Alatute armastust saab võita ainult alatu suhtlemisega. 
Mida siis annab too kiidetud ja kõikidele kunstidele ning asjadele 
eelistatav filosoofia? Seda, et eelistad meeldida pigem endale kui 
rahvale, et hindad arvamusi, mitte aga ei loenda neid, vaid elad 
vabana hirmust jumalate ja inimeste ees, et sa kas saad hädadest 
võitu või teed neile lõpu. Kui ma sind aga näen lihtrahva hüüetest 
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kiidetuna, kui sinu sisenemist saadab kisa ja käteplagin, nagu see 
on tavaks miimide ilmudes, kui kogu linnas kiidavad sind naised ja 
poisikesed – kuidas ma ei peaks sind siis haletsema, kuna ma tean, 
milline tee viib selle soosinguni. (Sealsamas, lk 91) 

o Kiida temas [inimeses] seda, mida ei saa ei ära kiskuda ega anda, 
mis on inimesele pärisomane. Sa küsid, mis see on? Vaim ja vaimus 
täiuslikuks muutunud mõistus. inimene on ju mõistuslik olend. 
Niisiis jõuab tema hüve täiuseni, kui ta on täitnud selle, milleks 
sündis. Kuid mis see on , mida temalt see mõistus nõuab? 
Imekerget asja, loodusega kooskõlas elamist. (Sealsamas, lk 116) 

o “Ta on ori.” Kuid võib-olla hingelt vaba. “Ta on ori.” Kas see 
kahjustab teda? Näita, kes seda poleks; üks orjab meelasust, teine 
saamahimu, kolmas auahnust, kõik hirmu. Võin nimetada vanaeite 
orjava konsulaari, võin nimetada rikka, kes orjab ümmardajat, võin 
näidata ülikõrgest soost noori, kes on pantomiimi etendajate orjad. 
Ükski orjus pole häbistavam vabatahtlikust. (Sealsamas, lk 129) 

o Miks rõõmustad, kui sind kiidavad inimesed, keda sa ise ei saa 
kiita? (Sealsamas, lk 144) 

o Kõik nad, ütlen ma, püüdlevad rõõmu poole, kuid nad ei tea, kust 
püsivat ja suurt rõõmu kätte saada. Üks otsib teda sööminguist ja 
mõnulemisest, teine auahnusest ja klientide ümbritsevast hulgast, 
kolmas sõbratarist, neljas vabade teadustega kelkimisest ja 
tervendumiseks täiesti kasutust kirjandusest; kõik need petlikud ja 
põgusad meelelahutused viivad eksiteele nagu joove, mis 
ühetunnise lõbusa vaimunõtruse eest nõuab lunastuseks pikaajalist 
vastikustunnet; nagu ka käteplagin ja heakskiitva hüüatuse soosing, 
mille saamine on murederohke ja lunastust nõudev. (Sealsamas, lk 
171) 
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o Püüa selle poole, et sul kunagi ei tuleks midagi vastumeelselt teha. 
Sellega tuleb paratamatult leppida vastutõrkujal, kuid kuuletuja 
puhul nii kujuneda ei tarvitse. Ütlen nõnda: kes korraldused 
meeleldi vastu võtab, see pääseb orjuse kibedaimast lisandist: teha 
seda, mida ta ei taha. Õnnetu pole mitte see, kes käsu peale teeb, 
vaid see, kes vastumeelselt teeb. Suunakem niisiis oma vaimu 
nõnda, et sooviksime seda, mida asjaolud meilt nõuavad; ja 
eelkõige mõelgem oma lõpust ilma kurbuseta. (Sealsamas, lk 174) 

o Täiuslik mõistus on seega inimesele iseloomulik hüve, teised hüved 
on talle muude elusolenditega üsnagi ühised. Ta on julge. Lõvid ka. 
Ilus on. Paabulind samuti. Ta on kiire. Hobused ka. See jäägu 
ütlemata, et kõigi nende omaduste poolest jääb inimene 
loomadest maha. (Sealsamas, lk 240) 

o Soostujat saatus juhib, tõrksat tõmbab. (Sealsamas, lk 444) 

o Sa näed seega, et surm ise pole ei pahe ega hüve: Catole tõi ta 
ülimat au, Brutusele ülimat häbi. Vooruse lisandudes omandab iga 
asi sära, mida tal ei olnud. Kambrit me nimetame heledaks, kuid 
öösel on ta täiesti pime; päev annab talle valguse, öö võtab. Nõnda 
ka need, mida nimetame erapooletuiks ja vahepealseiks: rikkused, 
jõud, ilu, austused, valitsemisvõim; ja vastandid: surm, pagendus, 
halb tervis, valud ja muu, mida me vähem või rohkem kardame; 
hüve või pahe nime annab neile halbus või voorus. (Sealsamas, lk 
276) 

o Kes on mõistlik, on ka mõõdukas. Kes on mõõdukas, on püsiv. Kes 
on püsiv, on häirimatu. Kes on häirimatu, see ei tunne kurbust. Kes 
ei tunne kurbust, see on õnnelik. Niisiis on mõistlik õnnelik ja 
mõistlikkus on õnnelik elu saavutamiseks piisav. (Sealsamas, lk 290) 

o Kes riietuks purpurisse, et seda mitte kellelegi näidata? Kes 
kasutaks üksinda süües kullast nõusid? Kes maakolkas mõne puu 
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varjus siruli olles laotaks enda jaoks lahti kogu oma külluse 
toreduse? Keegi pole mukitud silmarõõmuks endale, mitte ka 
väheste ja lähedaste jaoks, vaid ta laotab oma pahede varustuse 
laiali vastavalt pealtvaatajate hulgale. Nõnda see on: kõige selle 
puhul, mis meid jaburdama paneb, on ergutiks imetleja ja 
kaasteadja. (Sealsamas, lk 377) 

o Kõik saatusega kaasatulev muutub viljakaks ja meeldivaks siis, kui 
selle peremees on ühtlasi ka enda peremees, olemata oma asjade 
võimuses. Need ju eksivad, Lucilius, kes arvavad, et saatus määrab 
meile midagi head või halba; ta annab heaks või halvaks vaid ajendi 
ning alguse asjadele, mis meie käes lõpuks muutuvad paheks või 
hüveks. Hing on ju tugevam mistahes saatusest; ta juhib ise oma 
asju ühes või teises suunas, olles oma õnneliku või õnnetu elu 
põhjustajaks. (Sealsamas, lk 402) 

o Kas nutab keegi selle pärast, mille teokssaamine oli talle ette 
teada? Kes aga inimest ootavast surmast pole mõelnud, see on end 
petnud. (Sealsamas, lk 408) 

o Seepärast, mu Lucilius, kiirusta elamisega ning pea üksikuid päevi 
omaette eludeks. Kes end niimoodi ette on valmistanud, kelle jaoks 
iga päev on tähendanud tervet elu, see on kindel; tulevase 
lootusest elavail libiseb käest ka käesolev aeg ning asemele tuleb 
aplus ja armetu ning kõike armetuks muutuv surmahirm. 
(Sealsamas, lk 419) 

o Meie peaülesandeks on mitte nagu loomad järgneda karja juhile ja 
minna sinna, kuhu lähevad teised, vaid minna sinna, kuhu käsib 
kohus. (Õndsast elust, lk 509) 

o Kui rääkida õnnelikust elust, siis mind ei rahulda tavaline vastus, 
milleni senaatorid hääletamisel jõuavad: “Tõenäoliselt sellist 
seisukohta pooldab enamus.” Just nimelt sellepärast see seisukoht 



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

186 

 

ongi vale! Inimkond ei ole veel jõudnud sellise hiilgava seisundini, 
et tõde muutuks jõukohaseks enamusele. Pööbli heakskiit on 
hoopis täieliku paikapidamatuse tõestuseks. Me peame uurima 
seda, milline teguviis on inimesele kõige väärikam, mitte aga seda, 
milline teguviis on kõige levinum. (Õnnelikust elust, lk 168) 

o Igatahes on üks ja seesama, kas ma ütlen: “Ülim hüve seisneb 
võimes põlata saatuse keerdkäike ja rahulduda vooruslikkusega” 
või: “Ülimaks hüveks on võitmatu hingejõud, mis on suure 
elukogemusega, rahulik tegudes ning ühinenud sügava 
humaansuse ja hoolitsusega inimeste suhtes.” Võib ka niimoodi 
määratleda: “Õnnelikuks me nimetame seda, kes ainult head ja 
halba hingeseisundit peab heaks ja halvaks, kes pühalikult täidab 
kõlbelist kohust ja rahuldub vooruslikkusega, keda juhuslikud 
asjaolud ei saa teha ei enesekindlaks ega araks, kes suurima 
tähenduse omistab sellele hüvele, mille ta saab endale ise luua, 
kelle jaoks tõeliseks naudinguks on ... põlgus naudingute vastu.” 
(Õnnelikust elust, lk 170) 

o Tõesti, mis segab meid väitmast, et õnneliku elu moodustavad 
vaimne vabadus, vaimuerksus, vankumatu kindlameelsus, vaprus, 
häirimatus ja teadmine, et ainukeseks hüveks on kõlbeline väärikus 
ning ainukeseks õnnetuseks on pahelisus? Kõik muu on vaatamata 
oma mitmekesisusele vähetähtis: see ei mõjuta ei negatiivselt ega 
positiivselt õnnelikku elu, ilmudes ja kadudes ilma igasuguse kasu 
ja kahjuta kõrgeima hüve jaoks. Inimene, kes seisab niivõrd kindlal 
pinnal, on tahes-tahtmata kogu aeg rõõmsameelne ja tunneb 
meeldivat, täielikku, hingesügavusest lähtuvat rahuldust, sest ta on 
rahul oma seesmise varandusega ja ei soovi seda suurendada. 
(Õnnelikust elust, lk 170) 

o Õnnelikuks võib nimetada seda, kes tänu mõistusele ei tunne ei 
kirglikke soove ega hirmu. Muide, kivid ja loomad on ka vabad 
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hirmust ja muredest, kuid keegi ei nimeta neid seepärast veel 
õnnelikeks, sest nad ei mõista õnne. Samas olukorras on ka need 
inimesed, keda loomupärane nürimeelsus ja eneseteadvuse 
puudumine on madaldanud robustsete loomade tasemele. 
(Õnnelikust elust, lk 171) 

o Õnnelik on see, kes on võimeline õigesti arutlema; õnnelik on see, 
kes on rahul olemasolevaga, milline see ka poleks ja ei nurise oma 
saatuse üle; õnnelik on see, keda mõistus õpetab leppima iga 
olukorraga, mis ka ette ei tuleks. (Õnnelikust elust, lk 172) 

Epik te tos  

o Valitse oma kirgede üle – või muidu valitsevad nad sinu üle. 
(Римские стоики, lk 252) 

o Ori on see, kellel puudub enesevalitsus. (Sealsamas, lk 408)  

o Olles lõunasöögil, pea meeles: sa kostitad kahte külalist – keha ja 
hinge. Selle, mis sa annad kehale, kaotad sa õige pea, kuid see, 
mille sa annad hingele, jääb sulle igaveseks. (Sealsamas, lk 255) 

o Kõige meeldivam võib muutuda kõige ebameeldivamaks – tarvitseb 
vaid piiri mitte pidada. (Sealsamas, lk 258) 

o Tark on see, kes ei kurvasta selle pärast, mida ei ole, vaid on rahul 
sellega, mis on. (Sealsamas, lk 264) 

o Loodus on andnud inimesele ühe keele ja kaks kõrva selleks, et me 
rohkem teisi kuulaks kui ise räägiks. (Sealsamas, lk 266)  

o Ei saa olla õnnelik, kui soovid seda, mis on võimatu; ja vastupidi: 
õnnelik võib olla ainult sel juhul, kui soovid võimalikku, sest sellisel 
juhul saavutad sa alati selle, mida soovid. Kogu asi on selles, et 
soovida vaid seda, mis on võimalik. (Sealsamas, lk 217) 
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o Kui sa tõesti tahad õigesti mõtelda ja hästi elada, siis otsid sa oma 
vigu ja mõtled ainult sellele, kuidas ennast parandada. Sa pead 
meeles, et mitte miski, mis meist ei sõltu, ei tohi meid ei 
kurvastada ega rõõmustada – ei meie keha, ei rikkus, ei kuulsus. Sa 
pead meeles, et sul on südametunnistus ja mõistus ning ainult 
nemad võivad sind viia hingerahu ja õnneni. (Sealsamas, lk 223) 

o Ainult selle inimese kohta võib öelda, et ta on vaba, kes elab nii 
nagu ta tahab. Arukas inimene elab nii nagu ta tahab ja mitte keegi 
maailmas ei saa teda selles segada, sest ta soovib ainult seda, mida 
on võimalik saavutada. Ja sellepärast arukas inimene ongi vaba. 
(Sealsamas, lk 231) 

o Keegi ei soovi olla süüdi, keegi ei taha elus eksiteed käia, patust elu 
elada. Keegi ei vali endale teadlikult sellist elu, kus tal tuleks 
kurvastada ja piinelda. Tähendab: kõik inimesed, kes elavad patust 
elu, elavad nii mitte oma soovi järgi vaid vastu oma tahtmist. Nad 
ei taha ei kurbust ega hirmu, kuid sellele vaatamata nad 
kannatavad ja kardavad pidevalt. Nad teevad seda, mida ei soovi. 
Tähendab, nad ei ole vabad. (Sealsamas, lk 231) 

o Kui tahad teada saada, kas inimene on vaba või mitte, siis jälgi teda 
ja eelkõige uuri järele, mida ta tahab. Kui ta tahab midagi sellist, 
mida on võimatu saada, siis ta on ori. (Sealsamas, lk 234) 

o Kui me lubame endale soovida seda, mis ei ole täielikult meie 
võimuses, siis saab meie isandaks igaüks, kes võib meile anda või 
meilt ära võtta selle, mida me soovime. Ja selliseid isandaid on meil 
väga palju, sest me tahame paljusid selliseid asju, mis sõltuvad 
teistest inimestest. Selle kaudu muutuvad need inimesed meie 
isandateks. Me armastame rikkust, auavaldusi, tulusat kohta ning 
seepärast saavad meie isandateks inimesed, kes võivad meile seda 
anda. Me kardame vanglat, pagendamist, surma ning seepärast 
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saavad meie isandateks inimesed, kellest see sõltub. (Sealsamas, lk 
234) 

Marc us  A ure l i us  

o Ja mis on siis sellist, mille poole tarmukalt püüda? Ainult see üks: 
õiglane meel, ühiskondlikud teod, kõne, mis kunagi ei valeta, 
hingelaad, mis võtab rõõmuga vastu kõik, juhtub, kui paratamatu, 
kui tuntu, kui ühest ja samast algalusest ja lättest voolava. Anna 
end vabatahtlikult Klotho89 hooleks ja lase end kokku keerutada 
sellega, millega ta tahab. (Iseendale, lk 34) 

o Olla nagu rannakalju, mille vastu lakkamatult murduvad lained, 
tema aga seisab ning tema ümber rahuneb mässav meri. /.../ 
Edaspidi pea meeles, et sa kõige puhul, mis sind ängistusse viib, 
kasutaksid järgmist põhilauset: see pole õnnetus, seda väärikalt 
taluda aga on õnn. (Sealsamas, lk 37) 

o Ei tule hukka mõista ei jumalaid – sest nemad ei eksi milleski, ei 
tahtlikult ega tahtmatult –, ega inimesi – nemad ju üksnes 
tahtmatult. Nii et hukka mõista ei tule kedagi. Kui naeruväärne ja 
võõras on see, kes imestab kas või millegi üle, mis elus sünnib. 
(Sealsamas, lk 128) 

                                                      
89

 Klotho (kr ‘ketraja’, ld Clotho) – üks moiradest. Moirad (kr moira ‘osa’, ‘saatus’; ld 
moerae) – saatusejumalannad antiikmütoloogias, keda tavaliselt kujutati vanade 
naistena: Klotho ketras elulõnga, Lachesis määras lõnga pikkuse ja Atropos lõikas 
lõnga katki.  



Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. 2011 

190 

 

KREEKA TÄHESTIK  

alfa 

 beeta  

 gamma  

 delta  

 epsilon 

 dzeeta 

eeta  

θ teeta 

 ioota  

 kapa 

 lambda  

 müü 

 nüü 

 ksii 

 omikron 

 pii 

 roo 

 sigma 
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 tau 
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 fii 

 hii 

 psii  

 oomega 
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o Aristoteles Nikomachose eetika. Tartu 1996 

o Вейсмaн A.Д. Греческо-русский словaрь. Москвa 1991,  

o Реaле Д., Aнтисери Д. Зaпaднaя философия от истоков до нaших 

дней. I. Aничность. Сaнкт-Петербург 1994,  

o Философский энциклопедический словaрь. Москвa 1989. 

agapē, αγάπηarmastus, headtegev ja ennastohverdav armastus 

aisthēsis, αίσθησις meeletaju, tunne 

aithēr, αιθήρkõrgem puhas õhk, taevas 

aitia, αιτία – põhjus, alus 

Akadeemia, ΑκαδήμειαΑκαδεμία 

akmē, ακμήkõrgeim tase, tipp 

akousma, άκουσμαkuuldu 

axios, άξιος–väärtuslik 

anēr, ανήρ mees, inimene 

analysis, ανάλυσιςvabanemine millestki, analüüs 

anamnēsis, ανάμνησιςmeeldetuletamine 
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anankē, ανάγκη - paratamatus 

andreia, ανδρίαmehisus 

andrōn, ανδρών meestetuba 

anthrōpos, άνθρωπος inimene 

antinomia, αντινομίαvastuolu seaduses 

antipodes, αντίποδεςinimesed, kes elavad maakera vastaspunktides 

AntisthenesΑντισθένης  

apatheia, απάθειαtundetus, nüridus, kirgede puudumine  

aplokyōn, απλοκύωνlihtne, tõeline küünik 

aporia, απορίαväljapääsmatu olukord 

archē, αρχή – alge, võim 

aretē αρετή – loomutäius, täiuslikkus, voorus 

Aristoteles, Αριστοτέλης 

askēsis, άσκησις harjutus 

askētēs, ασκητήςharjutaja, atleet 

atariaxia, αταραξία häirimatus, hingerahu 

atomos, άτομοςjagamatu 

autos epha, αυτός έφα (ta) ise on ütelnud 

chaos, χάοςkaos 

chōra, χώρα maa, koht 

daimōn, δαίμωνmadalam jumalus, deemon 
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daimonion, δαιμόνιον – jumalik, üleloomulik jõud, jumalus, vaim; Uues 
Testamendis: kuri vaim (ristiusk pani põlu alla antiikaja jumalad) 

dēmagōgeō, δημαγωγέωrahvast juhtima (tavaliselt halvas 
tähenduses) 

dēmagōgia, δημαγωγία demagoogia 

dēmagōgos, δημαγωγός rahvajuht (tavaliselt halvas tähenduses)  

dēmiurgos, δημιουργός rahva heaks töötav, demiurg 

dēmokratia, δημοκρατία rahvavalitsus 

DemokritosΔημόκριτος 

dēmos, δημοςrahvas, vaba rahvas 

dialektikē, διαλεκτική  vestlusoskus, dialektika 

dialektos, διάλεκτος vestlus, keel, keelemurre 

dianoētikos, διανοητικός  mõistuslik, mõtlemistegevusega seotud 

dikē, δίκηtava,õigus, õiglus, kohus 

dikaiosynē, δικαιοσύνη – õiglus 

DiogenēsΔιογένης 

dogma, δόγμα – arvamus, otsus, filosoofiline õpetus 

doxa, δόξαarvamus, ettekujutus, oletus 

dynamis, δύναμιςjõud, võime, võimalikkus 

eidōlon, είδωλονkujutis, viirastus, iidol 

eidos, είδοςvälimus, idee 

eirōneia Sōkratous, ειρωνεία Σωκράτους – Sokratese iroonia 
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empeiria, εμπειρία kogemusest saadud teadmine, kogemus 

energeia, ενέργειαtegevus, energia, tegelikkus 

epagōgē, επαγωγήjuurde juhtima, juurde viima 

epiktētos, επίκτητοςlisaksostetud 

EpikurosΕπίκουρος 

epistēmē, επιστήμηteadmine, oskus, teadus 

epochē, εποχή peatus 

erōs, έρως armastus, kirg 

eristikē technē, εριστική τέχνη vaidluskunst 

ēthikos, ηυθικόςkommetesse puutuv, moraalne 

ēthos, ήθος komme, harjumus, loomutava, mõtteviis 

eudaimonia, ευδαιμονίαõnn, heaolu 

exēgētēs, εξηγητήςjuhataja, tõlgendaja 

gē, γη maa 

genesis, γένεσιςsündimine, tekkimine, päritolu 

gnōsis, γνωσισtunnetus, teadmine 

gnothi seaton, γνώθι σεαθτόν – tunneta iseennast 

Gorgias, Γοργίας 

graphō, γράφωkirjutan, joonistan 

gymnasion, γυμνάσιον koht kehaliste harjutuste jaoks, gümnaasium 

gymnos, γυμνός – alasti 

gynē, γυνή naine 
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gynaikōn, γυναικών naistetuba 

harmonia, αρμονίαside, kooskõla 

hēdonē, ηδονή – nauding  

helios, ήλιοςpäike 

HerakleitosΗράκλειτος 

hēros, ήρωος heeros, kangelane 

hetaira, εταίρα – kaaslane, armsam, armuke 

hexis, έξις – seadumus, kalduvus 

hylē, ύληmets, puud, aine 

idea, ιδέαvälimus, idee 

kanōn, κανών reegel, juhtnöör 

kinēsis, κίνησις – liikumine  

kosmētikē, κοσμητική kaunistuskunst 

kosmeō, κοσμέωehin, sean korda 

kosmos, κόσμος kaunistus, kord 

kyōn, κύωνkoer; teener; valvur; ülekantud tähenduses: häbitu, 
jultunud 

kynikos, κυνικόςkoeralik, koera moodi olev 

Kynosarges, Κυνόσαργες 

leukos, λευκόςvalge, hele 

logos, λόγος sõna, kõne, õpetus, suhe, mõistus 

lykē, λύκηvalgus 
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Lykeion, Λύκειον 

lykos, λύκοςhunt 

maieutikē technē, μαιευτική τέχνη - ämmaemandakunst 

mē on, μη ον  mitteolemine 

mathēma, μάθημαteadmine, tunnetus, teadus 

misanthrōpia, μισανθρωπίαinimesevihkamine 

miseō, μισέωvihkan 

morphē, μορφήkuju, välimus, vorm 

museion, μουσείονmuusade tempel; poeesia, kunsti, teaduse 
pühamu 

muusa, μούσα 

nomos, νόμοςtava, seadus 

nous, νους – (teoreetiline) mõistus 

ontōs, όντως–tegelikult, tõeliselt 

organon, όργανονtööriist, instrument; meelorgan 

paidagōgos, παιδαγωγόςlastejuht; ori, kes viib lapsi kooli ja vaatab 
nende järele 

panta rei, πάντα ρει – kõik voolab 

paradeigma, παράδειγμαeeskuju, näidis, tõestus 

paradoxos, παράδοξοςvastu tavalist arvamust olev, ootamatu 

Parmenides,Παρμενίδης

pathos, πάθος – tunne 
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peripatētikos, περιπατητικός jalutav 

peripateō, περιπατέωkõnninringi, jalutan 

peripatos, περίπατοςjalutuskäik, koht jalutuskäikudeks 

phainomena, φαινόμεναnähtused, nähtav, näiv 

philia, φιλίαsõprus, armastus 

philosophos, φιλόσοφοςtarkust armastav 

philosophia, φιλοσοφίαtarkusearmastus, filosoofia 

phronēsis, φρόνησις – mõistlikkus, (praktiline) mõistus, arukus 

physikos, φυσικόςloomulik, loodusega seotud 

physis, φύσιςloomus 

Platon,Πλάτων 

poros, πόροςvahend, väljapääs 

pragma, πράγμαtegu, tegutsemine 

protē philosophia, πρότη φιλοσοφίαesimene filosoofia 

Protagoras,Πρωταγόρας 

psychē, ψυχήhingamine, hing 

Pyrrhōn,Πυρρων 

Pythagoras, Πυθαγόρας 

rētorikē, ρητορική kõnekunst 

scholē, σχολήjõudeaeg, puhkus millestki; jõudeajal millegagi 
tegelemine (vestlus, lugemine); vestluste koht, kool (eriti 
filosoofiline)  
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skeptikos, σκεπτικός arutlema kalduv, vaatlev, uuriv 

SokratesΣωκράτης

sophia, σοφία tarkus 

sophisma, σόφισμαtark mõte, kavalus, pettus, kaval järeldus 

sophistēs, σοφιστήςtark, mingite teadmiste või oskustega 
silmapaistev inimene; raha eest tarkuse õpetaja - sofist; pettur 

sophistikē, σοφιστική oskus kavalalt vaielda 

sophrosynē, σοφροσύνηmõistlikkus, arukus, tasakaalukus, 
mõõdukus 

stoa, στοά sammaskoda 

synthesis, σύνθεσιςühendamine, süntees 

zōon politikon, ζωον πολιτικόνühiskondlik loom  

Zenon,Ζήνων 

ta meta ta physika, τα μετά τα φυσικάsee mis järgneb füüsikale  

telos, τέλος - eesmärk 

theōria, θεωρία–vaatlus, uurimine, õpetus 

theos, θεός jumal 

tomē, τομή lõikamine, jagamine 

tropos, τρόπος kujund, kõnekujund 

tychē, τύχη – juhus  

tyrannos, τύραννος  türann 
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