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LOOGIKA SÜMBOLID 



Saateks 

Filosoofia sõnaraamatus üle 600 märksõna. Raamat võib huvi pakkuda 
kõigile, kellele meeldib kõiksugu asjade üle teoretiseerida, kuid kes 
tahaksid ka teada, kuidas seda enne neid on tehtud. Kindlasti tekib 
paljudel algul tunne, et filosoofid on suutnud kõik väga keeruliseks 
ajada. Hiljem asendub see tunne arvatavasti arusaamisrõõmuga.  

Sõnaraamatu koostamist ei saa alustada tühjalt kohalt. Raamatu lõpus 
olev kirjanduse nimekiri vihjab, millist filosoofiat on viljeldud. 
Arvatavasti pole kunagi olnud üht ja ainust õiget filosoofiat – on vaid 
erinevad filosoofiad, maitsed ja arusaamad filosoofilistest õpetustest. 
Rõhutada tuleks ka seda jälge, mille jätab raamatule autori isikupära. 

Sõnaraamat on mõistekeskne, st mõisteid selgitavad artiklid 
moodustavad valdava osa tema mahust. Mõnikord võib ühel ja samal 
terminil olla mitu tähendust. Sellisel juhul nummerdasin erinevad 
tähendused paksus kirjas. Üks näide selle kohta:  

filosofeerima. 1. Filosoofiaga tegelema. 2. Teoretiseerima (mõnes 
kontekstis halvustavas tähenduses). 

Suur osa filosoofia terminitest ja väljenditest pärinevad vanakreeka või 
ladina keelest (näiteks aksioloogia, mateeria). Selliste võõrsõnade 
puhul viitasin vastavale vanakreeka või ladinakeelsele väljendile. 
Paljude terminite puhul panin kirja ka inglise või saksakeelse vaste. See 
lihtsustab teemakohase lisamaterjali otsimist võõrkeelsest 
kirjandusest.  

Filosoofide kohta on ainult paar sõna ning viited teistele märksõnadele 
ja/või eestikeelsele kirjandusele. Koolkondade kohta on lühiartikkel 
ning samuti viited teistele märksõnadele ja/või eestikeelsele 
kirjandusele.  

Kui artiklis esineb mõiste, mille kohta on eraldi artikkel, siis on see 
termin n-ö VÄIKESUURTÄHTEDES.  

Viide kirjandusele on näiteks selline:  

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 64–71. 
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Nagu näha, näitasin (mõnikord) koguni leheküljenumbrid, kus võib 
teemakohast juttu leida. Kui leheküljenumbreid ei ole märgitud, tuleks 
vajadusel otsida raamatu sisukorrast vastavateemalist pealkirja.  

Viide teistele artiklitele (kui viidet pole tehtud juba tekstis) on näiteks 
selline:  

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM, KATEGOORIAVIGA.  

Sõnaraamatu lõpus on loogika sümbolite selgitused. Need on ka 
artiklites LAUSEARVUTUS ja PREDIKAATARVUTUS, kuid raamatu lõpust on neid 
lihtsam leida.  

Loodan, et leiate siit raamatust täiendust oma huvitavatele mõtetele.  

 

Head lugemist! 

Indrek Meos 
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A  

abduktsioon  

(ld abdūcere ‘ära juhtima’). Arutlus, mille eeldus on vähemalt üks 
faktiväide ning JÄRELDUS oletus kõne all olevat FAKTI (või fakte) parimal 
viisil seletava (vt SELETAMINE) seaduspärasuse või mõne teise fakti kohta. 
Sellist järeldust võib pidada induktiivseks (vt INDUKTSIOON).  

Näiteks on abduktiivsed järgmised arutlused:  

o Sellel inimesel on nii hea tuju (eeldus), ju tal on siis täna hea päev 
(järeldus teise fakti kohta).  

o Andres on vaid põhikooli lõpetanud, Toomas aga kõrgkooli, Andres 
on töötu, Toomas on aga leidnud sobiva töö (eeldused), arvatavasti 
on madalama haridusega inimestel üldse raskem tööd leida 
(järeldus võimaliku seaduspärasuse kohta).  

Arvestada tuleb muidugi sellega, et mis näib olevat parim seletus ühe 
arvates, ei tarvitse seda olla teise jaoks. 

Abélard, Pierre  

(1079–1142). Keskaja filosoof.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu. II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

 KONTSEPTUALISM; MÕISTAN,  SELLEKS ET USKUDA 

abort  

(ld abortum ‘hukkumine’). Tahtliku (st mitte iseenesliku) abordi puhul 
tekib KÜSIMUS, kas naisel ikka on moraalne õigus surmata loode. Abordi 
õigustatuse p o o l t  räägib see, et naisel on õigus toimida oma kehaga 
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(ning loote kui selle osaga) oma äranägemise järgi. Abordi õigustatuse 
v a s t u  räägib aga see, et lootel on õigus elule. Sellisel olukorras 
tekibki õiguste konflikt. 

 Mason, J. K., McCall Smith, R. A. Õigus ja meditsiinieetika. Tallinn, 
1996.  

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Parve, V. Abordiprobleem moraaliteooriate konkurentsis. – 
Mõistlike valikute õigustamise filosoofilised eeldused. Tartu, 1995.  

absoluutne  

(ld absolūtus ‘täielik, täiuslik’; ‘sõltumatu, iseseisev’; ‘paratamatu’). 1. 
Absoluutne on see, mis ei sõltu millestki muust. Absoluutse vastand on 
suhteline. Näiteks on eetilise absolutismi (vt EETIKA) seisukohalt 
kõlbelised VÄÄRTUSED absoluutsed, eetilise relativismi (vt EETIKA) järgi 
aga suhtelised. Newtoni mehaanikas on aeg ja ruum absoluutsed, 
Einsteini relatiivsusteoorias aga suhtelised (näiteks võib üks ja sama 
keha erinevatest taustsüsteemidest jälgituna olla erinevate 
mõõtmetega, üks ja sama protsess erineva kestusega).  

2. Kõnekeeles kasutatakse sõna absoluutne sõnade täiesti, täielik ja 
täiuslik sünonüümina, näiteks lausetes Ma olen absoluutselt kindel, et 
ta pole midagi õppinud ja Ta pidas mind vist absoluutseks tainapeaks.  

absolutiseerimine  

1. Millegi ligilähedase käsitamine täpsena. Näiteks saab inimese 
pikkust mõõta vaid teatud ligilähedase (mitte ABSOLUUTSE, st täiusliku) 
täpsusega, kuid sellele vaatamata me ütleme, et see-ja-see inimene on 
nii-ja-nii pikk, lisamata, et see on vaid ligilähedane mõõtmistulemus.  
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2. Viga mõtlemises, teatud tingimustes kehtivast väitest lähtumine 
teistsugustes tingimustes. Sageli peame midagi väites vaikimisi silmas 
teatud tingimusi, kuid teised ei tarvitse seda mõista. Näiteks sobib 
mingites tingimustes kindlasti juhiseks põhimõte Parem on otse välja 
öelda, kui teine inimene on vastumeelne, kuid kui sellest põhimõttest 
hakata lähtuma igas olukorras, siis on arvatavasti tegemist 
absolutiseerimisega. 

abstraheerimine  

(ld abstrahere ‘ära tõmbama, eemaldama’). Mingite omaduste või 
seoste mõtteline kõrvalejätmine selleks, et keskenduda ainult teatud 
(olulistele) omadustele või seostele.  

S a m a s t a v a  a b s t r a h e e r i m i s e  teel moodustatakse mingi 
tunnuse alusel mõtteline hulk, jättes tähelepanuta ülejäänud 
omadused. Näiteks räägitakse liikluseeskirjas jalakäijatest (isikutest, 
kes kasutavad teed liikluseks jalgsi või ratastooliga). Tegelikkuses on ju 
igal jalakäijal palju omadusi (nt sinisilmne, pikakasvuline, haritud jne), 
kuid liikluseeskirja jaoks ei ole need tunnused olulised. Nad on kõik 
mingis mõttes ühesugused, nad on jalakäijad.  

I s o l e e r i v a  a b s t r a h e e r i m i s e  teel moodustatakse MÕISTE 
omadusest või seosest kui iseseisvast objektist. Sellised on näiteks 
mõisted ausus, demokraatia, vaimsus jne. Kui sellistele objektidele 
omistatakse reaalne olemasolu, siis on tegemist HÜPOSTASEERIMISEGA. 

abstraktne entiteet  

Vt UNIVERSAALIDE PROBLEEM. 
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abstraktne idee ehk üldidee  

Üldidee (ingl abstract idea) on John Locke’i seisukohalt ABSTRAHEERIMISE 
teel moodustatud MÕISTE. Näiteks leides, mida on ühist Paulil, Peetril, 
Katrinil ja Küllil, võib mõistus moodustada inimese (üld)IDEE. (See ei 
olnud Locke’i näide). Inimese üldidee sisu moodustavad ainult need 
tunnused, mis on ühised kõigile inimestele.  

G e o r g e  B e r k e l e y  arvates on selline mõistuse operatsioon 
võimatu. Ta arutles nii. Oletame, et tahame  jõuda inimese üldideeni. 
Iga inimene on teatud kasvu, teatud värvi nahaga, teatud kuju 
silmadega jne, kuid inimese üldidees ei tohiks ükski neist tunnustest 
esineda mingil konkreetsel kujul. Tuleb välja, et inimese üldidees peaks 
sisalduma teatud kasv, kuid see ei tohi olla ei lühike, keskmine ega 
pikk, samamoodi peaks inimese üldidees sisalduma teatud nahavärv, 
kuid see ei tohiks olla ei hele, tume jne. Kas me suudame ette kujutada 
inimest, kes pole ei lühike, pikk ega keskmist kasvu, ei heleda ega 
tumeda nahaga jne? Berkeley ütles, et tema küll ei suuda sellist inimest 
ette kujutada ning kutsus üles ka teisi seda kontrollima. Tema arvates 
pole abstraktseid ideesid ehk üldideesid olemas.   

 UNIVERSAALIDE PROBLEEM 

abstraktne ja konkreetne  

1. Abstraktne on mõeldav, konkreetne aga meeltega tajutav. 
Konkreetne on näiteks raamat, mida hetkel loete, abstraktne aga 
MÕISTE raamat või raamat kui selline.  

2. Abstraktne on üldine jutt mingil teemal, kus ei arvestata olukorra 
eripära, st konkreetseid tingimusi. Näiteks on abstraktne soovitus Tee, 
mida vaja ning sa saad, mida vaja. Konkreetne on aga soovitus Mine 
apteeki, osta vees lahustuvat aspiriini, lahusta üks tablett klaasitäies 
vees ning joo saadud lahus ära.   
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3. Abstraktne on MÕISTE, mille mahu moodustavad abstraktsed objektid 
ehk UNIVERSAALID, konkreetne aga mõiste, mille mahu moodustavad 
konkreetsed objektid. Näiteks on tubliduse mõiste abstraktne, sest 
tublidus ei eksisteeri konkreetse objektina (kuigi iga tubli inimene on 
küll konkreetne objekt). Kirjutuslaua mõiste on aga näiteks konkreetne, 
sest iga kirjutuslaud on konkreetne objekt.  

 Hegel, G.W.F. Kes mõtleb abstraktselt? – Sirp ja Vasar, 1981, 20. 
nov. 

 Ryle, G. Abstraktsioonid. – Akadeemia, 1995, nr 9.  

 ABSTRAKTNE IDEE, UNIVERSAALIDE PROBLEEM 

abstraktsioon  

1. Abstraheerimise tulemus. 2. Abstraktne entiteet.  

 Ryle, G. Abstraktsioonid. – Akadeemia, 1995, nr 9.  

absurd  

(ld absurdus ‘mõttetu, mõistusevastane’). 1. Avaras tähenduses 
nimetatakse absurdiks seda, mida peetakse ilmselt võimatuks ja/või 
TERVE MÕISTUSE vastaseks. Paraku sõltuvad taolised hinnangud inimesest 
ja ajastust. Näiteks peeti kuni 17. sajandini absurdseks mõtet, et Maa 
liigub.  

Mõttetargad on eristanud absurdi sellest, mis ü l e t a b  
a r u s a a m i s v õ i m e t . Tertullianus leidis, et mitmed usutõed 
ületavad inimlikku arusaamisvõimet ning seetõttu just väärivadki 
rohkem usku (vt USUN, SEST ON ABSURDNE).  

J o h n  L o c k e  eristas kolme liiki väiteid: mõistuspärased, mõistuse 
võimeid ületavad ning mõistusevastased (absurdsed). Tema näited olid 
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järgmised: väide On olemas üks ja ainus jumal on mõistuspärane, On 
olemas mitu jumalat on mõistusevastane (absurdne) ning Surnud 
tõusevad üles ületab mõistuse võimeid. Locke arvas, et viimast tüüpi 
väited on puhtal kujul usu objekt, sest mõistus ei ütle nende kohta 
midagi.  

2. Loogikas tähendab absurd ilmset või varjatud VASTURÄÄKIVUST. Ilmne 
vasturääkivus on näiteks väites Kolm on paaritu arv ja kolm ei ole 
paaritu arv. Varjatud vasturääkivus on aga näiteks väites Jakob on 
lastetute vanemate lihane poeg sest siit järeldub, et on lastetuid 
vanemaid, kellel on laps.  

Eristada võib absurdi ja m õ t t e  p u u d u m i s t . Eelnenud väited 
olid absurdsed (vasturääkivad) ning seega väärad, kuid laused Kivid 
eksivad arvutustehetega ja Eglee oglõõtab viiskselt ei ole mõtestatud 
ning seetõttu pole ei tõesed ega väärad (vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA 

LAUSED).  

3. Eksistentsialistlikku (vt EKSISTENTSIALISM) arusaama absurdist selgitas 
Albert Camus järgmiselt:  

“Maailm kui niisugune ei ole mõistuspärane, see on kõik, mida võib 
tema kohta öelda. Absurd aga tekib irratsionaalsuse ja meeletu 
selguseiha vastandamisest, millele inimene oma sisimas alati kaasa 
heliseb. Absurd sõltub samavõrd inimesest kui maailmast.” 
(Camus, A. Sisyphose müüt. – Camus, A. Sisyphose müüt; Võõras; 
Katk, Langus; Caligula; Arusaamatus. Tallinn, 1989, lk 18)  

See arutlus aitab meil mõista väidet EKSISTENTSI absurdsuse kohta.  

 USUN, SEST ON ABSURDNE, EKSISTENTSIALISM, ELU MÕTE, RATSIONAALSUS, 
MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED, ABSURDINI VIIMINE, TERVE MÕISTUSE 

FILOSOOFIA.  
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absurdini viimine  

Vt KRIITIKA. 

Achilleus ja kilpkonn  

Vt APOORIA.  

ad hoc oletus  

(ld ‘selle jaoks’). Oletus, mis seletab (vt SELETAMINE) ainult üht 
konkreetset nähtust – tavaliselt olukorras, kus see nähtus on seadnud 
kahtluse alla mingi teooria. Reeglina tunnustatakse teaduses ainult 
selliseid oletusi (HÜPOTEESE), mis seletavad tervet gruppi nähtusi. Karl 
Popper pidas ad hoc oletusi teaduses lubamatuks, sest nende tõttu ei 
rahuldaks teooria enam FALSIFITSEERITAVUSE nõuet.  

Näiteks võiks tuua sellise ad hoc oletuse. Keegi seletab inimeste 
vaesust nende vanemate vaesusega. Teda kritiseeritakse, öeldes, et ta 
enda vanemad olid ka vaesed, aga tema mitte. Nüüd lisab seletuse 
andja veel ühe täpsustuse: vanemate vaesus tingib laste vaesuse, välja 
arvatud minu puhul (ja võib-olla veel mõne puhul). Nimetatud 
“täpsustus” ongi ad hoc oletus.   

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 85–88. 

ad rem ja ad hominem argumendid  

Argumendid liigitatakse ad rem (ld ‘vastavalt asjale’) ja ad hominem (ld 
‘vastavalt inimesele’) argumentideks. Esimesed on sisulised, teised aga 
kergendavad veenmist psühholoogiliselt. Tüüpilised on näiteks sellised 
ad hominem argumendid: 
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I s i k u l e  k e s k e n d u m i n e  on sihilik tähelepanu juhtimine 
oponendi isiklikele omadustele (tema minevikule, iseloomule, 
haridusele, välimusele vms), mitte aga tema kaitstavale seisukohale. 
Sellise argumendi eesmärk on kas õõnestada või tugevdada kõne all 
oleva isiku usaldusväärsust ning kujundada niimoodi publiku suhtumist 
temasse. 

T u n n e t e l e  k e s k e n d u m i n e  on katse kasutada publiku 
tundeid (näiteks kaastunnet, auahnust, VÄÄRIKUST) oma huvides. 
Õpilane keskendub õpetaja kaastundele, kui ütleb, et halva hinde 
korral jääb ta kodus mingist kingitusest ilma.  

V õ h i k l u s e  ä r a k a s u t a m i n e – oponendi ja/või publiku 
teadmatuse ärakasutamine. Näiteks tehakse viiteid olematutele 
teooriatele, kasutatakse võõrsõnu. Vabalt võib aga juhtuda, et inimene 
ei saa isegi aru, millest räägib.  

A u t o r i t e e d i  a r v a m u s e l e  v i i t a m i n e  (ld argūmentum 
ipse dixit ‘tema ise on öelnud argument’). Oma seisukoht püütakse 
teha publikule veenvamaks, viidates autoriteedi arvamusele.  

J õ u  a r g u m e n t  ehk ad baculum argument (ld baculum ‘kepp’) – 
kellegi nõusoleku saavutamine ebameeldivate tagajärgedega 
ähvardamise teel. 

Ad hominem argumentide lubatavus korrektses väitluses on küsitav. 

 ARGUMENTATSIOON, KRIITIKA 

agnostitsism  

(kr agnōstos ‘tunnetamatu’). Termini agnostitsism võttis kasutusele 
T h o m a s  H e n r y  H u x l e y  1869. aastal, tähistamaks arusaama, 
et METAFÜÜSIKA seisukohad ei ole ei tõestatavad ega ümberlükatavad. 
Ta kirjutas:  
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“Ma ei jaata ega eita inimese surematust. Ma ei näe alust selle 
uskumiseks, kuid teisest küljest, ma ei saa seda ka ümber lükata.” 
(Tsiteeritud: The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge, 
1995, lk 13.) 

Filosoofide seas on olnud mitmeid agnostikuid. P r o t a g o r a s  väitis:  

“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.” (Tsiteeritud: Диоген 
Лaэртский О жизни, учениях и изречениях знaменитых 
философов. Москвa 1979, lk 375.) 

D a v i d  H u m e ’ i  arvates ei saa väita midagi materiaalse maailma 
ja hinge olemasolu kohta.  

I m m a n u e l  K a n t  väitis, et ASI ISEENESES on tunnetamatu, sest 
ületab võimaliku KOGEMUSE piirid. Asi iseeneseses on seega 
TRANSTSENDENTNE. Tunnetada saab Kanti arvates ainult nähtumusi, st 
ASJU MEIE JAOKS. Jumala ja surematuse kohta ei saa midagi tõestada ega 
ümber lükata. Viimased jäävad usu (sks der Glaube) objektiks.  

 ATEISM, SKEPTITSISM 

Ainesidemos  

(u 1. saj lõpp e.m.a). Kreeka päritolu Rooma SKEPTIK, kes arvatavasti 
esimesena sõnastas skeptikute TROOBID.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalaühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 432–439. 
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aisting, tajumus, kujutlus  

(kr aisthēsis ‘aisting, tunne’). Aisting on meelelise KOGEMUSE 
algelement. Tavaliselt eristatakse nägemis-, kuulmis-, kompimis-, 
maitsmis- ja haistmisaistinguid, kuid arvatavasti ei ole see loetelu 
täielik.  

Aistingute kompleks ehk tervik on t a j u m u s . Sellise aistingute 
terviku moodustumine sõltub ka tajujast endast (vt APERTSEPSIOON, 
TEOORIAST KOORMATUS). Tajumuse puhul saame alati öelda, mida me 
tajume. Mõnikord võib raske olla eristada aistingute korrapärastamata 
kogumit tajumusest. Näiteks võtame kolm öist taevast vaatavat 
inimest. Esimene ütleb, et näeb Suurt Vankrit, Põhjanaela jne. Teine 
ütleb, et näeb tähti. Kolmas ütleb, et näeb mingeid valgustäppe. Kõik 
nad oskavad öelda, mida nad näevad, kuigi kolmas ütles vaid midagi 
ebamäärast. Teine inimene näeb rohkem korrapära kui kolmas, tema 
tajumus on sisurikkam kui kolmanda oma ning esimene näeb veel 
rohkem korrapära kui teine ning vastavalt on ka tema tajumus 
sisurikkam kui teise oma. Aga kas kolmanda inimese puhul üldse saab 
rääkida tajumusest? Ta küll ütleb, mida ta näeb, kuid ebamäärasuse 
tõttu ei saa ehk rääkidagi aistingute tervikust. Kõnekeeles on sellise 
ebamäärasuse jaoks olemas omad väljendid. Kui inimene ei tea näiteks 
õieti, mida ta näeb, siis võib ta öelda, et seal on mingid vidinad (näiteks 
autoasjanduses võhik kapoti alla kiigates), mingid kriipsud (näiteks 
elektriasjanduses võhik elektriskeemi vaadates) vms. Arvatavasti ei saa 
sellistel juhtudel rääkida tajumusest, st aistingute tervikust.  

Tajumus võib olla ekslik, st i l l u s o o r n e  (vt ILLUSIOON). Tajuvea võib 
tingida nii halb keskkond (näiteks kui halva nähtavuse korral tundub, 
justkui oleks tee kõrval mingi metsloom) kui ka inimese enda seisund ja 
mõtteviis (näiteks kui oranžkollast Kuud puude kohal tõlgendatakse 
UFOna).  
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K u j u t l u s  on n-ö vaimusilmas loodud tajumuse asendaja. Eristada 
võib kahte liiki kujutlusi: 

1. Kujutlused, millega kaasneb USKUMUS, et midagi kujutlusele vastavat 
on ka tegelikult aset leidnud või leiab aset tulevikus. 

2. Kujutlused, millega ei kaasne uskumus, et midagi kujutlusele 
vastavat on ka tegelikult aset leidnud või leiab aset tulevikus.  

E s i m e s t  t ü ü p i  k u j u t l u s e d  tuginevad mälule või arutlusele 
mineviku või tuleviku üle.  

Kujutlus, mis tugineb mälule on näiteks meenutus. Mälu võib aga 
petta. Nii et mälukujutlus võib olla adekvaatne või mitte.  

Kujutlus, mis tugineb arutlusele mineviku üle tekib näiteks siis, kui 
mõtlen sellele, mis võis toimuda minu toas sel ajal, kui mind kohal ei 
olnud. Detektiivid on sellistes arutlustes eriti tugevad. Ka ajaloolane 
võib vaimusilmas maalida pilte kaugest minevikust ning needki on 
kujutlused, mis tuginevad arutlusele mineviku üle. Sellisedki kujutlused 
võivad olla adekvaatsed või mitte.  

Kujutlus, mis tugineb arutlusele tuleviku üle (ETTENÄGEMISELE) tekib 
näiteks siis, kui mõtlen sellele, mis toimub mõne aja pärast (näiteks, et 
sünnipäevalised jõuavad kohale). Ka selline kujutlus võib olla ekslik. 
Siia võib lisada veel n-ö loovkujutluse, mis on arenenud näiteks 
leiutajatel. Nad konstrueerivad vaimusilmas (ja sageli ka tegelikkuses) 
uusi seadmeid. Ka sellise kujutluse tekkimises mängib rolli arutlus 
tuleviku üle, sest eeldatakse (võib-olla ekslikult) teatud seaduspärasusi. 
Taolise kujutluse teostamine tegelikkuses võib antud hetkel olla 
tehniliselt võimatu (vt TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS), kuid inimene ise usub 
selle teostumist tulevikus.  
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T e i s t  t ü ü p i  k u j u t l u s e d  on fantaasiakujutlused ja unenäod. 
Kummagagi ei kaasne uskumust, et midagi kujutlusele vastavat on ka 
tegelikult aset leidnud või leiab aset tulevikus.  

Fantaasia võib täide minna, kuid see jääb ikkagi fantaasiaks, kui selle n-
ö autor ise ei uskunud, et tema kujutlus saab tegelikkuseks. Võimalik 
on ka olukord, kus inimene ise usub, et tema kujutlused saavad teoks 
(st ta ei nimeta neid fantaasiaks), kuid teised peavad neid fantaasiaks.  

Kui ma eeldan, et tegemist on unenäoga, siis ma ei arva, et midagi 
sellele kujutlusele vastavat on ka tegelikult aset leidnud või leiab aset 
tulevikus. Kuid mida arvata nn endelistest unenägudest? Kui tegemist 
on unenägude tõlgendamisega ja selle põhjal tuleviku üle 
arutlemisega, siis võib öelda, et unenägu oli vaid materjal arutlusteks 
ning täide ei lähe mitte unenägu vaid JÄRELDUS, mis selle unenäo põhjal 
tehti. Kui aga inimene näebki unes, kuidas sündmused tulevikus 
kulgevad, siis võib olla tegemist n-ö prohvetliku unenäoga. Taolise 
unenäoga kaasneb arvatavasti ka usk, et midagi sellist leiab tulevikus 
aset ning seetõttu pole enam tegemist teist liiki kujutlusega. Kuid jääb 
küsitavaks, kas ka tegelikult on selliseid unenägusid. Kellegi jutt, et ta 
nägi midagi sellist unes, ei tarvitse olla usaldusväärne: meenutus 
taolisest unenäost võib olla ekslik.  

Inimene võib endale ette kujutada asju, mida tegelikult ei eksisteeri. 
Kas fantaasial on oma piirid? EMPIRISMI seisukohalt saame fantaasiates 
kombineerida vaid neid aistinguid ja tajumusi, mis meil reaalselt on 
olnud. Näiteks võime ette kujutada kentauri, st hobuse alakere ja 
inimese ülakehaga olevust vaid tänu sellele, et kombineerime meile 
tuttavaid tajumusi.  

 Bachmann, T., Huik, J. Imetabane taju. Tallinn, 1989. 

 Häkkinen, J. Uskumused ja taju. – Teine maailm. Kahtleja 
käsiraamat. Tallinn, 1997. 
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 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986, lk 155–
158. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 366–369. 

 Wright, G. H. Aistingud ja tajud. – Wright, G. H. Filosoofia, loogika 
ja normid. Tallinn, 2001. 

 FENOMENALISM, IDEALISM, NAIIVREALISM, MEELTEANDMED, 
REPRESENTATSIONISM, SKEPTITSISM, UNENÄOD JA TEGELIKKUS 

ajaloofilosoofia  

(sks  Philosophie der Geschichte, Geschichtsphilosophie). Kuna sõnal 
ajalugu on kaks tähendust – ajalugu kui protsess ning ajalugu kui 
teadus –, siis võime ka ajaloofilosoofiast rääkida kahes tähenduses.  

1. Ajaloo kui protsessi üldiste seaduspärasuste filosoofiline uurimine. 
Selles tähenduses on ajaloofilosoofia klassikud näiteks Augustinus, 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Arnold Toynbee ja 
Oswald Spengler.  

2. Ajaloo kui teaduse filosoofiline uurimine. Ajaloofilosoofia selles 
tähenduses kujunes 19. sajandi lõpus seoses KÜSIMUSEGA, kas 
ajalooteadus on samatüübiline loodusteadusega või mitte. Wilhelm 
Windelband ja Heinrich Rickert väitsid, et ajalool on 
loodusteadusest erinev uurimismeetod (vt IDIOGRAAFILINE JA 

NOMOTEETILINE MEETOD), Carl Gustav Hempel käsitas aga ajaloolist 
SELETAMIST sarnasena loodusteaduslikuga. 

 Donskis, L. Ideoloogia ja utoopia: Kas utopismi lõpp? – Akadeemia, 
1995, nr 10–11. 

 Hempel, C. G. Üldiste seaduspärasuste funktsioon ajaloos. – 
Akadeemia, 1994, nr 11. 
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 Koort, A. Ajaloolisest teadvusest. – Koort, A. Inimese meetod. 
Tartu, 1996. 

 Loone, E. Eesti ajaloofilosoofia tõus ja hääbumine. – Teaduslugu ja 
nüüdisaeg. IX. Tallinn, 1994. 

 Pork (Park), A. Narrativism ja analüütiline ajaloofilosoofia. Tallinn, 
1979. 

ajaloo iroonia  

Georg Wilhelm Friedrich Hegeli AJALOOFILOSOOFIAS esinev arusaam, et 
inimestel jääb mulje, justnagu teeksid nemad ajalugu, kuigi tegelikult 
teeb inimestega ajalugu maailmavaim. Ajaloo iroonia  väljendub selles, 
et ajaloosündmuste tulemused erinevad neis osalevate inimeste 
kavatsustest (või on neile sootuks vastupidised). Friedrich Engels 
selgitas seda nii: 

“Inimesed, kes kiitlesid sellega, et nad on revolutsiooni teinud, on 
alati juba järgmisel päeval veendunud, et nad ei teadnud, mis nad 
tegid, et tehtud revolutsioon ei sarnane üldse sellega, mida nad 
teha tahtsid. See on see, mida Hegel nimetas ajaloo irooniaks, mida 
vaid vähesed ajaloo дeятeли [tegelased] on suutnud vältida. 
Vaadake Bismarcki – revolutsionääri vastu tahtmist – ja Gladstone’i, 
kes lõpuks sattus konflikti oma jumaldatud tsaariga.” (Engels – 
Veera Ivanovna Zassulitšile. 23. aprill 1885. – K. Marx, F. Engels, 
Valitud kirjad. Tallinn, 1977, lk 394.) 

 IROONIA 

ajalooline materialism  

Suund ühiskonnafilosoofias, millele panid aluse Karl Marx ja Friedrich 
Engels. Ajaloolise materialismi seisukohalt on ühiskonna arengu 
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aluseks m a t e r i a a l s e t e  h ü v e d e  t o o t m i n e . Inimesed 
kasutavad tootmisvahendeid ning inimeste vahel  kujunevad 
tootmissuhted. Tootlikud jõud (tootmisvahendeid kasutavad inimesed) 
ja tootmissuhted tervikuna moodustavad tootmisviisi. Ajaloolise 
materialismi seisukohalt on ajaloos olnud neli tootmisviisi 
(ühiskondliku formatsiooni): ürgkogukondlik, orjanduslik, feodaalne ja 
kapitalistlik. Viies, kommunistlik, kuuluvat tulevikule.  

Tootmise a r e n g u  a l l i k a s  on tehnika (tööriistade) areng. 
Tootlikud jõud täiustuvad tunduvalt kiiremini kui tootmissuhted ning 
tulemuseks on vastuolu tootlike jõudude ja tootmissuhete vahel. 
Sellise vastuolu likvideerib ühiskonna ümberkorraldamine (sotsiaalne 
revolutsioon), mille käigus iganenud tootmissuhted asendatakse 
uutega. Näiteks kui feodaalses tootmisviisis kujunes terav vastuolu 
tootlike jõudude ja feodaalsete tootmissuhete vahel, tekkis vajadus 
uue, kapitalistliku tootmisviisi järele. Marx kirjutas: 

“Ükski ühiskondlik formatsioon ei hukku enne, kui on välja 
arenenud kõik tootlikud jõud, mille jaoks ta on küllalt avar; ja uued, 
kõrgemad tootmissuhted ei ilmu kunagi enne, kui nende 
materiaalsed olemasolutingimused on valminud vana ühiskonna 
enda rüpes.” (K. Marx, Eessõna teosele “Poliitilise ökonoomia 
kriitikast”. – K. Marx, F. Engels, Valitud teosed, 1. kd. Tallinn, 1957, 
lk 282.) 

Ajaloolise materialismi seisukohalt tekib sarnane vastuolu 
kapitalistlikuski tootmisviisis, mistõttu tekib vajadus asendada ta 
kommunistliku tootmisviisiga (mille esimene faas on sotsialism).  

Ajaloolise materialismi seisukohalt m ä ä r a b  ü h i s k o n d l i k  
o l e m i n e  ü h i s k o n d l i k u  t e a d v u s e . Ühiskondlik olemine 
hõlmab tootmisviisi, majanduslikud tootmissuhted, looduskeskkonna 
ja rahvastiku. Ühiskondliku teadvuse moodustavad poliitilised, 
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õiguslikud, kõlbelised, religioossed, esteetilised ja filosoofilised vaated. 
Marxi sõnul  

“materiaalse elu tootmise viis tingib sotsiaalse, poliitilise ja vaimse 
elu protsessi üldse. Mitte inimeste teadvus ei määra nende olemist, 
vaid, vastupidi, nende ühiskondlik olemine määrab nende 
teadvuse”. (Sealsamas, lk 281.) 

Engels selgitas ajaloolist materialismi nii: 

“Materialistliku ajalookäsituse järgi on ajalooprotsessi määravaks 
momendiks lõppkokkuvõttes tegeliku elu tootmine ja taastootmine. 
Rohkemat ei ole ei Marx ega mina kunagi väitnud. Kui aga keegi 
selle väite sinna väänab, et majanduslik moment olevat ainus 
määrav moment, siis muudab ta selle väite mittemidagiütlevaks, 
abstraktseks, mõttetuks fraasiks. Majanduslik olukord on küll baas, 
kuid ajaloolise võitluse käigule avaldavad samuti mõju ja on 
paljudel juhtudel selle võitluse vormi peamiseks määrajaks 
mitmesugused pealisehituse momendid: klassivõitluse poliitilised 
vormid ja selle võitluse tulemused – riigikord, mille võitnud klass 
pärast võidetud lahingut kehtestab, jne, õiguslikud vormid ja isegi 
kõigi nende tegelike heitluste peegeldus osavõtjate ajus, 
poliitilised, juriidilised, filosoofilised teooriad, religioossed vaated ja 
nende edasine arenenemine dogmade süsteemiks. Siin on tegemist 
kõigi nende momentide vastastikuse mõjuga, kusjuures 
majanduslik liikumine kui paratamatus rajab endale lõppude lõpuks 
tee läbi lõpmatu hulga juhuslikkuste…” (Engels – Joseph Blochile. 
21. september 1890. – K. Marx, F. Engels, Valitud kirjad. Tallinn, 
1977, lk 425.) 

 Ajalooline materialism. Tallinn, 1977. 

 Afanasjev, A. Algteadmisi filosoofiast. Populaarne õpik. Tallinn, 
1970. 
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 Engels, F. Ludwig Feuerbach ja klassikalise saksa filosoofia lõpp. – 
Marx, M., Engels, F. Valitud teosed, 2. kd. Tallinn, 1960. 

 Engels, F. Sotsialismi arenemine utoopiast teaduseks. – Sealsamas. 

 Engels – J. Blochile, 21.–22. september 1890. – Sealsamas. 

 Filosoofia algkursus. Tallinn, 1967. 

 Loone, E. Sissejuhatus materialistlikkusse ühiskonnafilosoofiasse. 
Tallinn, 1989.  

 Spirkin, A. Marksistliku filosoofia kursus. Tallinn, 1966.  

 DIALEKTILINE MATERIALISM, MARKSISM, MATERIALISM, SUURKUJU ROLL AJALOOS 

Akadeemia  

(kr Akademia). Platoni asutatud filosoofiline kool Ateenas, heeros 
Akademosele pühendatud piirkonnas. Platoni Akadeemia tegutses ligi 
900 aastat ning selle aja jooksul pääsesid seal mõjule ka Platoni 
omadest erinevad vaated. 529. a m.a.j sulges Ida-Rooma keiser 
Justinianus Akadeemia kui “paganliku võltstarkuse taimelava”.  

aksioloogia  

(kr axios ‘väärtuslik’, logos ‘õpetus’) ehk väärtusfilosoofia. Filosoofia 
valdkond, mis uurib esteetilisi ja eetilisi VÄÄRTUSI ja nende vastandeid 
(antiväärtusi). Tabelis esitame mõned näited väärtuste ja antiväärtuste 
kohta.  
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Valdkond Väärtus Antiväärtus 

Esteetilised 
omadused 

kaunis (ilus) Inetu 

ülev Madal 

Eetilised omadused 
hea/õige halb/ebaõige 

aus ebaaus 

 

 Idarand, T. Põhjendamise probleem ja empirism väärtusfilosoofias. 
– Studia Philosophica I. Tartu, 1993. 

 AKSIOLOOGILINE MODAALSUS, EETIKA, ESTEETIKA, FAKT JA VÄÄRTUS 

aksioloogiline modaalsus  

(kr modus ‘viis, mõõt’). Iseloomustused, mis antakse teatud VÄÄRTUSTE 
süsteemist lähtudes. Kõige üldisemad aksioloogilised modaalsused on 
hea, halb ja neutraalne ning parem, halvem ja sama hea. Aksioloogilist 
modaalsust kasutatakse näiteks sellistes lausetes:  

o See on tore (hea), et ilm on ilus. 

o Apelsin on maitsvam (parem) kui greip.  

 DEONTILINE MODAALSUS, LOOGILINE MODAALSUS 

aksioom  

(kr axiōma ‘aluseks võetav seisukoht’). Väide, mis võetakse ilma 
tõestamata aluseks teooria ülesehitamisel. Üks tuntum aksiomaatiline 
teooria (st teooria, mis tugineb aksioomide süsteemile) on eukleidiline 
geomeetria. 
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 APRIOORNE TEADMINE, BOOLE’I ALGEBRA, EMPIRISM, FAKTITÕED JA 

MÕISTUSETÕED, FILOSOOFIA, JÄRELDUSLIK TEADMINE, KONVENTSIONALISM, 
LOOGILINE SÕLTUMATUS, MAKSIIM, MÕTTETUD JA MÕTTETA LAUSED, SELETAMINE 

akt ja potents  

Vt TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS. 

Albert Suur  

ehk Albertus Magnus. (1193–1280). Keskaja filosoof.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu. II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

algsituatsioon  

(ingl original position). Vt ÕIGLUS. 

alkeemia  

(ld alchemia). Ainete muundamise ja mõju uurimine enne teadusliku 
keemia tekkimist 17. sajandil. Alkeemia õitsenguaeg oli keskaeg. 
Peamiseks eesmärgiks peeti nn filosoofide kivi leidmist. Viimane pidi 
muundama mitteväärismetalle kullaks, ravima haigusi, andma tagasi 
nooruse ja jõu. Alkeemikud rõhutasid oma tegevuses salapära, 
kasutasid sümboleid ja allegooriaid.  

 Vihalemm, R. Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. 
Tallinn, 1981.  

altruism  

(ld alter ‘teine, kaasinimene’). Moraalne põhimõte, mis nõuab 
kaastunnet ja teiste inimeste heaolu omakasupüüdmatut taotlemist. 
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Termini võttis kasutusele Auguste Comte, kelle arvates ühiskonna 
kõlbeliseks arenguks peab inimestes kasvatama altruismi – 
vastukaaluks EGOISMILE. Samasuguseid mõtteid kohtame kristluses.  

 Reinson, U. Abistav käitumine ja selle uurimine. – Akadeemia, 
1997, nr 4.  

analoogiajäreldus   

(kr analogia ‘sarnasus, vastavus’). JÄRELDUS sarnasuse alusel, mille 
skeem on selline:  

1. Objektil A on tunnused  t1, t2, …, tn, tn+1.  

2. Objektil B on tunnused t1, t2, …, tn  (tunnust tn+1ei ole veel kindlaks 
tehtud).  

3. Järelikult on tunnus tn+1 (arvatavasti) ka objektil B.  

Analoogiajäreldust võiks käsitada induktiivsena (vt INDUKTSIOON). 
Analoogiajäreldus on vaid tõenäoline, st eelduste tõesus (vt TÕDE) ei 
garanteeri veel järelduse tõesust.  

analüüs  

(kr analysis ‘osadeks jagamine’). Terviku mõtteline või tegelik 
komponentideks lahutamine. Näiteks tähendab käitumise analüüs 
käitumise MOTIIVIDE, tulemuste ja tingimuste kindlakstegemist. Analüüs 
on SÜNTEESI vastand. 

 FILOSOOFILINE ANALÜÜS 

analüütiline (loogiline) biheiviorism  

(ingl analytical or logical behaviorism).  Seisukoht, et kõik väited, st 
MÕTESTATUD LAUSED, milles räägitakse  vaimuseisunditest (näiteks 
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tunnetest, mõtetest, uskumustest), saab sõnastada väideteks, mis 
kirjeldavad inimese (või looma) käitumist ja/või füsioloogilist seisundit. 
Loogilise biheiviorismi seisukohal olid näiteks Rudolf Carnap, Carl 
Gustav Hempel ning Gilbert Ryle. Ryle süüdistas KATEGOORIAVEAS neid, 
kes väidavad, et inimesel on hing (või vaim). Hempel võttis loogilise 
biheiviorismi seisukoha kokku nii:  

“Kõik psühholoogia laused, mis on mõtestatud, st mida on 
põhimõtteliselt võimalik verifitseerida, saab sõnastada väideteks, 
mis ei sisalda psühholoogia mõisteid, vaid ainult füüsika mõisteid. 
Psühholoogia väited on seega füsikalistlikud väited. Psühholoogia 
on füüsika kui teaduse osa.” (Hempel, C. G. The Logical Analysis of 
Psychology – Readings in Philosophical Analysis. New York 1949, lk 
378.) 

 Hempel, C. G. Psühholoogia loogiline analüüs. – Akadeemia, 2011, 
nr 7. 

 Ryle, G. Descartes’i müüt. – Akadeemia, 1996, nr 8. 

 Vt ka artikli KEHA JA VAIMU PROBLEEM kirjandust. 

 ELIMINATIVISM JA REDUKTSIONISM, FÜSIKALISM, VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP, KEHA 

JA VAIMU PROBLEEM 

analüütiline filosoofia  

(ingl analytic philosophy). Suundumus, mille järgi filosoofiline tegevus 
seisneb põhiliselt FILOSOOFILISES ANALÜÜSIS. Viimase tulemusel kaovad 
traditsioonilised filosoofia PROBLEEMID, sest nende allikas oli puudulikust 
analüüsist tulenev MÕISTETE ebamäärasus.  

Analüütilisele filosoofiale panid aluse Bertrand Russell, George Edward 
Moore ja Ludwig Wittgenstein. Analüütiline filosoofia süstematiseerus 
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LOOGILISE POSITIVISMI raames. Hilisema Wittgensteini arusaamadele 
tuginedes kujunes välja analüütilise filosoofia uuem versioon.  

 Engel, P. Analüütiline filosoofia ja kognitiivsed normid. – 
Akadeemia, 2001, nr 3. 

 Filosoofia ja analüüs. Analüütilise filosoofia seminar. [Artiklite 
kogumik]. 2011. 

 Humphries, R. Analüütiline ja kontinentaalne: Jaotus filosoofias. – 
Sealsamas. 

 Moore, G. E. Terve mõistuse kaitseks. – Akadeemia, 1995, nr 3–4. 

 Wittgenstein, L. Loogilis-filosoofiline traktaat. Tartu, 1996.  

 Wittgenstein, L. Tõsikindlusest. Tallinn, 2000 

 Wright, G. H. Analüütiline filosoofia – ajaloolis-kriitiline vaatlus. – 
Wright, G. H. Minerva öökull. Tallinn, 1996. (Ilmunud on ka 
Akadeemias, 1995, nr 3.) 

 Wright, G. H. Wittgenstein ja kahekümnes sajand. – Wright, G. H. 
Minerva öökull. Tallinn, 1996. (Ilmunud on ka Akadeemias, 1990, nr 
8.) 

 KONTINENTAALFILOSOOFIA 

analüütilised ja sünteetilised otsustused (väited) 

A n a l ü ü t i l i n e  on OTSUSTUS, mille tõesuse/vääruse saab kindlaks 
teha sellesse kuuluvate terminite ANALÜÜSI teel. Analüütiliselt tõest 
väidet nimetatakse TAUTOLOOGIAKS (näiteks Kõik poisid on meessoost), 
analüütiliselt väära väidet KONTRADIKTSIOONIKS (näiteks Mõni paarisarv ei 
jagu 2ga).  

Analüütilise tõesuse eriliik on LOOGILINE TÕESUS. Loogiliselt tõene on 
väide, mis on tõene ainuüksi oma LOOGILISE VORMI tõttu.   
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S ü n t e e t i l i n e  on väide, mille tõesust ei saa kindlaks teha ainult 
temasse kuuluvate terminite analüüsi teel. Ka sünteetiline otsustus 
võib olla tõene või väär. Näiteks on väide Päike tõuseb idast tõene, 
kuid väide Mõni inimene on üle 3 m pikk (arvatavasti) väär.  

Analüütilised väited on kindlasti APRIOORSED, kuid kas sünteetilised 
väited põhinevad kogemusel? EMPIRISMI vastus on jaatav ning Moritz 
Schlick defineeris empirismi seisukohana, mis eitab SÜNTEETILISE 

APRIOORSE TEADMISE olemasolu.  

 Quine, W. V. O. Carnap ja loogiline tõde. – Akadeemia, 1998, nr 6.  

 Quine, W. V. O. Empirismi kaks dogmat. – Tähendus, tõde, meetod. 
Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED 

anamnees  

(kr anamnēsis ‘meeldetuletamine’). Platoni järgi on tunnetamine 
tegelikult selle meeldetuletamine, mida hing enne kehastumist nägi 
IDEEDE maailmas. Selline vaade on alguse saanud Sokratesest, kelle 
arvates inimese hinges on teadvustamata TEADMISI.  

 RATSIONALISM 

anarhism  

(kr an - eitus, arche ‘võim’). Õpetus ühiskonnast, kus ei ole riigivõimu. 
Anarhistid olid näiteks Pierre-Joseph Proudhon, Mihhail Bakunin, Lev 
Tolstoi ja Pjotr Kropotkin.  

Anarhistid peavad ideaaliks ühiskonda i l m a  r i i g i t a . Riik 
tähendab alati sundust ning igasugune sundus on halb. Olukord ei 
muutuks, kui sundus oleks demokraatliku protsessi tulemus (vähemus 
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allub enamusele). Isegi demokraatlik riik (vt DEMOKRAATIA) on seega halb 
ning kelleltki ei saa nõuda riigi toetamist või seadustele allumist. 
Bakunin kirjutas:  

“Kui on riik, on paratamatult ka ülevõim ning järelikult ka orjus; riik 
on mõeldamatu ilma avaliku või varjatud orjuseta ning sellepärast 
me olemegi riigi vaenlased.” (Бaкунин, М. A. Гoсудaрствeннoсть и 
aнaрхия. –Бaкунин, М. A. Избрaнныe сoчинeния. Тoм 1. 
Пeтeрбург, 1919, lk 295.) 

Riik tuleb kõrvaldada ja asendada vabatahtliku ühendusega. Kõik 
otsused nõuavad seal üksmeelt, mis garanteerib, et kedagi ei sunnita.  

Anarhistid peavad i n i m l o o m u s t  p i i s a v a l t  h e a k s , et 
elada ühiskonnas ilma riigita. Inimesed on võimelised valitsema 
iseenda üle ise ja tegema rahumeelset koostööd teistega. Inimesed 
teevad üksteisele kurja vaid seetõttu, et riigis (ja ka perekonnas, koolis, 
religioonis jne) siiani valitsev vägivald on nad muutnud ühiskonnale 
kahjulikuks. Kropotkin kirjutas selle kohta:  

“Me ei karda öelda: “Tee, mida tahad, tee, kuidas tahad” – sest me 
oleme kindlad, et tohutu hulk inimesi hakkab sedamööda, kuivõrd 
ta areneb ja vabaneb vana köidikutest, käituma nii, nagu on parem 
ühiskonnale; täpselt niisamuti nagu me oleme juba ette 
veendunud, et laps hakkab kõndima kahel jalal ja mitte liikuma 
neljakäpukil, sest ta kuulub sellesse liiki, mida nimetatakse 
inimeseks.” (Kropotkin, P. Anarhismi kõlbelised alused. – Vikerkaar, 
1998, nr 1–2, lk 101.) 

Kropotkin pooldas EVOLUTSIOONIEETIKA seisukohta. Kõlblus on liigi 
alalhoiu instinkt, mis valitseb loomade (sh inimeste), lindude ja 
putukate seas.  
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Riigi kukutamine ja anarhistliku ühiskonna loomine võib Bakunini 
arvates toimuda vägivalla teel:  

“Ühelgi diktatuuril ei saa olla muud eesmärki kui ainult iseenda 
kindlustamine... [Diktatuur] on võimeline rahvas sünnitama ja 
kasvatama vaid orjalikkust; vabaduse saab luua ainult vabaduse 
teel, st üldrahvaliku mässu ning töölisrahva vabatahtliku alt üles 
organiseerumise teel.” (Бaкунин, М. A. Гoсудaрствeннoсть и 
aнaрхия. –Бaкунин, М. A. Избрaнныe сoчинeния. Тoм 1. 
Пeтeрбург, 1919, lk 296.) 

Bakunini arvates on vägivald seega teatud eesmärgi nimel õigustatud. 
Lev Tolstoi pidas aga igasugust vägivalda lubamatuks (vt EESMÄRK JA 

ABINÕU). Anarhistliku ühiskonnani tuleb tema arvates jõuda järkjärgult 
hariduse ja kasvatuse reformi teel.  

 Bakunin, M. Revolutsiooni katekismus. – Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

 Goodwin, B. Anarhism. – Akadeemia, 1994, nr 3–4. 

 Kropotkin, P. Anarhismi kõlbelised alused. – Vikerkaar, 1998, nr 1–
2. 

 Krull, H. Anarhia: mäss või vastastikune abi? – Vikerkaar, 1998, nr 
1–2. 

 McLaughlin, P. Filosoofilise anarhismi kaitseks. – Akadeemia, 2009, 
nr 10. 

 Pessoa, F. Anarhistist pankur. – Akadeemia, 1994, nr 2.  

 Raud, R. Anarhia ja vastutus. – Vikerkaar, 1999, nr 7. 

 Torop, P. Kollektivistlikust anarhismist. – Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

 Trubetsky, T. Anarhismi ajalugu. – Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

 Vaher, V. Humanist Kropotkin. – Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

 DEMOKRAATIA, ELITARISM, EPISTEMOLOOGILINE ANARHISM.  
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Anaxagoras  

Klazomenaist (u 500–428 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 101–109. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

Anaximandros Mileetosest  

(u 610–546 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, Thalese õpilane.  

 Anaximandros. Elu. Fragmendid. 
http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/anaximandros/anaximandro
s.shtml 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 35–44. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
14–15. 

 APEIRON, EELSOKRAATIKUD, ÜRGALGE 

Anaximenes Mileetosest  

(u 588–525) Vana-Kreeka filosoof, Anaximandrose õpilane. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 40–44. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
15–16. 

 EELSOKRAATIKUD, HÜLOSOISM, ÜRGALGE 
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Anselm Canterburyst  

(1033–1109). Keskaja filosoof.  

 Canterbury Anselm. Proslogion ehk Kõnelus. – Akadeemia, 1991, nr 
9. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 518–524. 

 Lewis, D. Anselm ja tegelikkus. – Akadeemia, 1991, nr 11. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

 JUMALATÕESTUSED, USUN SELLEKS, ET ARU SAADA, VIIS TEED 

antetsedent ja konsekvent  

(ld antecēdēns ‘eelnev’, cōnsequēns ‘järelduv, järeldus’). IMPLIKATIIVSE 

OTSUSTUSE kaks otsustust. Näiteks on liitotsustuses Kui vihma sajab, siis 
katused on märjad antetsedent vihma sajab ning konsekvent katused 
on märjad.   

antinoomia  

(kr antinomia ‘kahe seaduse vastuolu’). Algses tähenduses 
VASTURÄÄKIVUS kahe juriidilise seaduse vahel või seaduse enda sisemine 
vasturääkivus. Kaasajal mõistetakse antinoomiana vasturääkivust kahe 
väite vahel, mida mõlemat saab tõestada või võrdselt veenvalt 
argumenteerida (vt ARGUMENTATSIOON). Sageli samastatakse antinoomia 
PARADOKSIGA.  

 APOORIA 

Antisthenes Ateenast  

(u 435–370 e.m.a). Sokratese õpilane, KÜÜNIKUTE koolkonna rajaja.  
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 Vt artikli KÜÜNIKUD kirjandust. 

antroopsusprintsiip  

Põhimõte, et universum on selline nagu ta on, võimaldamaks inimese 
olemasolu.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 78–83. 

 Kalda, J. Antroopsest printsiibist. – Akadeemia, 1990, nr 8.  

 Leslie, J. Väited ja antroopsusprintsiip. – Akadeemia, 1992, nr 9. 

 Sutt, T. Sünteetiline evolutsiooniteooria ja antroopsusprintsiip. – 
Teaduslugu ja nüüdisaeg. VI. Tallinn, 1989.  

 KOSMOLOOGIA, VÕIMALIKUD MAAILMAD 

antropomorfism  

(kr anthrōpos ‘inimene’, morphē ‘kuju, välimus’). Inimlike omaduste 
omistamine asjadele, loodusele või JUMALALE (jumalatele).  

Jumalate antropomorfsusele juhtis esimesena tähelepanu 
Xenophanes, kirjutades:  

“Kui härgadel, hobustel või lõvidel olnuksid käed, nii et nad oleksid 
võinud maalida ja (kunsti-) teoseid luua nagu inimesed, siis oleksid 
hobused maalinud hobusesarnaseid ja lehmad – lehmasarnaseid 
jumalaid, ning oleksid andnud jumalaile säärase kuju, nagu see on 
neil endil.” (Tsiteeritud: Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja 
feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 1947, lk 73.) 

Erinevused ilmnevad ka eri rahvaste jumalates. Millised on inimesed, 
seesugused on ka nende jumalad:  
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“Etiooplased ütlevad, et nende jumalad on mustad ja 
tömpninalised, traakialased aga kujutlevad omi sinisilmsetena ja 
ruugejuukselistena.” (Tsiteeritud sealsamas, lk 73.)  

antropotsentrism  

(kr anthrōpos ‘inimene’, ld centrum ‘keskkoht’). Arusaam, et inimene 
asub universumi keskel ning on ka kõige tähtsam loodud olend 
maailmas. Taoline veendumus valitses religioonis ja filosoofias kuni 17. 
sajandini, mil leidis tunnustust Koperniku heliotsentriline 
maailmasüsteem (seisukoht, et universumi keskpunkt on Päike, mitte 
Maa).  

 ANTROOPSUSPRINTSIIP, KOSMOLOOGIA 

apaatia  

(kr apatheia ‘tundetus, kirgede puudumine’). Ükskõiksus, millega tuleb 
STOIKUTE arvates suhtuda sellesse, mis inimese tahtest ei sõltu, sest see 
ei ole ei HÜVE ega kurjus. 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 ja madal 
päritolu. Inimene peab elama maailmaga kooskõlas, s.t mõistlikult ja 
kiretult. Stoik on alati mõõdukalt rõõmsatujuline ning seisab kõrgemal 
igapäevasest elust. 

 ATARAKSIA, EUDAIMONISM, PESSIMISM, ÕNN 

apeiron  

(kr apeiron ‘määramatu, piiritu’). Apeiron on Anaximandrose arvates 
maailma ÜRGALGE, millel ei ole mingeid määratletavaid omadusi.  
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apertseptsioon  

(ld ad ‘juurde’, perceptio ‘taju’). 1. TAJUMUSE mõjutamine inimese 
vaimuseisundi ja eelneva KOGEMUSE poolt. See, mida me tajume, sõltub 
nii tajumuse tekitajast, kui ka sellest, kes me ise oleme (vt TEOORIAST 

KOORMATUS). 

2. Gottfried Leibniz mõistis apertseptsioonina teadvustatud tajumusi, 
eristades neid teadvustamata tajumustest.  

3. Immanuel Kant eristas EMPIIRILIST apertseptsiooni (taju sõltuvus 
eelnevast kogemusest) ning TRANSTSENDENTAALSET apertseptsiooni (taju 
sõltuvus minast kui kõrgeimast APRIOORSEST ühtsusest, mis garanteeribki 
kogemuse ühtsuse).  

apodiktiline, assertooriline ja problemaatiline otsustus (kr apodeiktikos 
‘tõestav’, assertōrius ‘kinnitav’).  

Apodiktilise OTSUSTUSE (väite) LOOGILINE VORM on S on paratamatult P 
ning ta väljendab seaduspärasust. Näiteks on apodiktiline otsustus 
Metallvarrast kuumutades  varda mõõtmed (paratamatult) 
suurenevad.  

Assertoorilise otsustuse loogiline vorm on S on P ning ta väljendab 
tavaliselt FAKTI. Näiteks on assertooriline väide See tudeng õpib 
esimesel kursusel.  

Problemaatilise otsustuse loogiline vorm on S on arvatavasti P. Näiteks 
on problemaatiline otsustus See tudeng on arvatavasti  eksamiks hästi 
valmistunud.  

 JUHUS JA PARATAMATUS 
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apooria  

(kr aporia ‘lahendamatu olukord’; kr a – eitav eesliide kr poros 
‘väljapääs, vahend’). Zenoni Eleast arutlused, mis viivad ootamatute 
järeldusteni. Näiteks võiks tuua kolm apooriat.  

D i h h o t o o m i a  (kr dicha ‘kaheks osaks’, tomē ‘lõikus’). Mingi 
vahemaa läbimiseks on kõigepealt vaja läbida pool sellest vahemaast. 
Et aga läbida pool vahemaast, 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. See 
tähendab, et pole võimalik üldse mingi vahemaa läbimine, s.o 
liikumine.  

A c h i l l e u s  j a  k i l p k o n n .  Achilleus ja kilpkonn jooksevad 
võidu. Kilpkonnale antakse edumaa, et võistlus põnevam oleks. 
Natukese aja pärast stardib Achilleus – ja ei jõua kilpkonnale iialgi 
järele. Põhjendus on järgmine: kui Achilleus jõuab punkti, kus kilpkonn 
asus stardihetkel, on viimane sealt juba jõudnud järgmisse punkti. Kui 
Achilleus jõuab sellesse punkti, on kilpkonn jõudnud jälle edasi ja nii 
lõpmatuseni. Vahemaa Achilleuse ja kilpkonna vahel väheneb pidevalt, 
kuid ei saa iial võrdseks nulliga. Seetõttu Achilleus ei jõuagi kilpkonnale 
järele.  

N o o l . Ükskõik kus nool ka ei asuks, alati ta asub mingis punktis (s.t et 
tal on alati teatud koordinaat, ütleksime 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) tahtnud näidata Zenoni arutluste ekslikkust sellega, et hakanud 
tema ees edasi-tagasi kõndima. Zenon võis vastata et liikumist ta näeb 
ning liikumine on olemas arvamuseõpetuse (vt TÕEÕPETUS JA 

ARVAMUSEÕPETUS) järgi, kuid tõeõpetuse järgi liikumist ei ole.  
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Zenoni apooriaid võib tõlgendada ka nii: liikumine on olemas küll, kuid 
kuidas seda liikumist mõtelda ja väljendada? Vladimir Lenin selgitas:  

“Me ei saa kujutleda, väljendada, hõlmata, kujutada liikumist, ilma 
et me katkestaksime pideva, ilma et me lihtsustaksime, 
vulgariseeriksime, jagaksime, surmaksime elava. Liikumise 
kujutamine mõtte abil on alati lihtsustamine, halvamine…” ( Lenin, 
Filosoofilised vihikud. – Lenin, Teosed, 38. kd. Tallinn, 1964, lk 251.) 

 ANTINOOMIA, PARADOKS 

aprioorne  

(ld a priori ‘enne kogemust, kogemusest sõltumatu’). KOGEMUSEST 
sõltumatu. 

 APRIOORNE TEADMINE 

aprioorne teadmine  

(ld a priori ‘enne kogemust, kogemusest sõltumatu’). TEADMINE, mis 
lõppkokkuvõttes ei pärine KOGEMUSEST.  

RATSIONALISMI seisukohalt on võimalik ka sünteetiline aprioorne 
teadmine, EMPIRISMI järgi aga mitte. Empirismi seisukoht on, et 
aprioorne teadmine on analüütiline. Täpsemalt öeldes: aprioorset 
teadmist väljendavad analüütiliselt tõesed väited (vt ANALÜÜTILISED JA 

SÜNTEETILISED OTSUSTUSED).  

Aprioorne on näiteks teadmine, et 2 + 2 = 4. Selle põhjendamiseks ei 
ole vaja kogemust. Selleks, et õppida arvutama, on meil arvatavasti küll 
tarvis arvutuspulkasid või sõrmi või muid abivahendeid, kuid see ei 
tähenda, et tegemist on EMPIIRILISE TEADMISEGA. Nimelt tuleb teha vahet 
kahel KÜSIMUSEL.  
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E s i t e k s , kuidas me jõuame nimetatud teadmisele (kuidas me ta 
omandame)? See kuulub psühholoogia ja pedagoogika, mitte aga 
tunnetusteooria valdkonda.  

T e i s e k s , kuidas on nimetatud teadmine põhjendatud, st mille 
alusel väidetakse, et 2 + 2 = 4? Teadmine, et 2 + 2 = 4, on põhjendatud 
kogemusest sõltumatult, me vajame ainult kolme DEFINITSIOONI ja üht 
AKSIOOMI.  

D e f i n i t s i o o n i d  

1. 2 = 1 + 1 

2. 3 = 2 + 1 

3. 4 = 3 + 1.  

A k s i o o m   

Võrdsete suuruste asendamisel jääb võrdus kehtima.  

T õ e s t u s  

2 + 2 = 2 + 1 + 1 (definitsiooni 1 järgi). 

2 + 1 + 1 = 3 + 1 (definitsiooni 2 järgi). 

3 + 1 = 4 (definitsiooni 3 järgi).  

Seega 2 + 2 = 4 m.o.t.t. Taoline tõestus näitab, et kõne all olev 
teadmine on aprioorne. Kuid kas väide 2 + 2 = 4 on analüütiline? 
Empirismi vastus on jaatav (aprioorne teadmine on alati analüütiline), 
Immanuel Kant aga ütleks, et see väide on sünteetiline. 

Sageli seisneb aprioorne teadmine vaid vastava konventsiooni (ld 
conventio ‘kokkulepe’) tundmist. Konventsionaalsed on näiteks sõnade 
tähendused, kalendrid, mõõtühikute süsteemid jne. Näiteks on 
aprioorne teadmine, et mitte ükski poissmees ei ole abielus 
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(põhjendus: MÕISTE poissmees sisaldab tunnust ei ole abielus). See, et 
meie saame neist konventsioonidest aimu kogemuse teel (raamatuid 
lugedes, õppides vm), ei muuda asja. Nad jäävad ju ikkagi 
konventsioonideks.  

 Ayer, A. J. Aprioorsus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, EMPIIRILINE TEADMINE, 
KONVENTSIONALISM, SÜNTEETILINE APRIOORNE TEADMINE 

Aquino Thomas  

Vt THOMAS AQUINOST. 

argumendivead  

Vt AD REM JA AD HOMINEM ARGUMENDID.  

argumentatsioon  

(ld argūmentātio ‘tõestus, tõendite esitamine’). Väite tõesuse (vt TÕDE) 
või tõepärasuse põhjendamine  teiste  väidete alusel. 
Argumentatsiooni moodustavad t e e s (väide, mida 
argumenteeritakse), a r g u m e n d i d  (väited, mille abil 
argumenteeritakse) ja l o o g i l i n e  s e o s  argumentide ja teesi 
vahel.  

Seos argumentide ja teesi vahel võib  olla induktiivne (vt INDUKTSIOON) 

või deduktiivne (vt DEDUKTSIOON). Kui seos argumentide ja teesi vahel on 
induktiivne, siis tõesed argumendid ainult kinnitavad  teesi tõepärasust 
(vähemalt selle silmis, kes  argumenteerib). Kui seos argumentide ja 
teesi vahel on deduktiivne, siis on tõeste eelduste korral ka tees tõene.  
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Argumentatsiooni eriliik on t õ e s t u s . Tõestus on loogiliselt 
korrektne deduktiivne argumentatsioon, mille argumendid on tõesed. 

Eristatakse o t s e s t  j a  k a u d s e t  a r g u m e n t a t s i o o n i . 
Esimesel juhul argumenteeritakse teesi, teisel juhul aga kritiseeritakse 
(vt KRIITIKA) teesi EITUST. Väidet A kaudselt argumenteerides näidatakse, 
et selle eitus (mitte-A) ei saa olla tõene. Näiteks püüti kunagi kaudselt 
argumenteerida, et Maa on liikumatu. Arvati näiteks, et alternatiivsest 
(Maa liikumise) oletusest järeldub, et üles hüpates peaksime hoopis 
teises kohas maanduma. 

 Karl Popperi väitluse käsiraamat. Tallinn, 1997. 

 Loone, E. Sõnamine, väitmine, õigustamine. – Mõistlike valikute 
õigustamise filosoofilised eeldused. Tartu, 1995.  

 Loone, E. Õigustamise liigid. – Sealsamas. 

 Loone, E. Poliitilise õigustamise aines. – Sealsamas.  

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996.  

 AD REM JA AD HOMINEM ARGUMENDID, LOOGILINE ÕIGSUS 

Aristippos Küreenest  

(u 435–355 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, Sokratese õpilane, 
KÜRENAIKUTE koolkonna rajaja.    

Aristoteles Stageirast  

(384–322). Vana-Kreeka filosoof, Platoni õpilane, PERIPATEETIKUTE 
koolkonna rajaja. 

 Aristoteles, Ennustamine une abil. – Akadeemia, 1992, nr 4.  

 Aristoteles, Nikomachose eetika. Tartu, 1996. 

http://www.ut.ee/klassik/aristoteles/nikomachos/index.html
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 Pseudo-Aristoteles, Loomutäiustest ja pahedest. – Akadeemia, 
1997, nr 3.  

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 ARVAMUS JA TEADMINE, BIOLOOGIA FILOSOOFILISED PROBLEEMID, EETER, EIDOS, 
EKSOTEERILINE JA ESOTEERILINE, EPAGOOGILINE ARUTLUS, ESIMENE FILOSOOFIA, 
ESIMENE MATEERIA, ESMANE LIIKUMAPANIJA, ESSENTSIALISM, EUDAIMONISM, 
FILOSOOFIA, FILOSOOFIA VÄÄRTUS, FORMAALNE LOOGIKA, ISIKSUSE IDENTSUS, 
KAHEVALENTSUSE PRINTSIIP, KATEGOORIA, KOLMANDA INIMESE ARGUMENT, 
KORRESPONNDETSITEOORIA, LOGOS, LOOMUTÄIUS, MATEERIA, METAFÜÜSIKA, 
NELI PÕHJUST, NORMAALTEADUS, ORGANON, PARADIGMA, PERIPATEETIKUD, 
PUHAS TAHVEL, PÕHJUSLIK SEOS, RATSIONALISM, REALISM, SELETAMINE, 
SUBSTANTS, TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS, VORM JA MATEERIA, ÕIGE MÕTLEMISE 

PÕHIREEGLID, ÕNN 

Armstrong, David  

(s 1926). Austraalia filosoof.  

 Armstrong, D. M. Vaimu loomus. – Akadeemia, 2012, nr 2. 

 Armstrong, D. M. Asjaolude maailm. – Akadeemia, 2008, nr 3.  

 IDENTSUSTEOORIA 
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arusaamine  

1. Nähtusest (näiteks sündmusest) aru saada tähendab olla võimeline 
seda nähtust e n d a  j a o k s  r a h u l d a v a l t  seletama (vt 
SELETAMINE). Arusaamise sellise käsituse puhul on võimalik ka ekslik 
arusaamine, st olukord, kus saadakse millestki valesti aru. Mõnikord 
vastandatakse arusaamisele mõistmist (vt MÕISTMINE). 

2. Sõnast või väljendist arusaamine seisneb oskuses seda (sõna või 
väljendit) kasutada, mõningatel juhtudel ka defineerida (vt 
DEFINITSIOON). 

3. Väitest aru saada tähendab teada tingimusi, millistes väide on tõene 
(vt TÕDE) ning millistes väär.  

 KEEL, MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED, TÄHENDUS JA OSUTUS, USU JA 

MÕISTUSE VAHEKORD 

arvamus ja teadmine  

(kr doxa ‘arvamus, uskumus’, epistēmē ‘teadmine’). 
A n t i i k f i l o s o o f i a l e  oli iseloomulik arvamuse vastandamine 
TEADMISELE. ELEAADID eristasid meelelisele KOGEMUSELE tuginevat 
arvamuseõpetust (vt TÕEÕPETUS JA ARVAMUSEÕPETUS) mõistusele 
tuginevast tõeõpetusest, st teadmisest.  

Analoogselt väitis Platon, et meelelise maailma kohta saavad olla ainult 
arvamused, teadmine käib ainult IDEEDE kohta.  

Aristotelese arvates võivad arvamused olla ekslikud, olgugi et nad on 
levinud või kuuluvad tarkadele inimestele. Ta leidis siiski, et enne 
igasugust uurimistööd tuleks kriitiliselt käsitleda olemasolevaid 
arvamusi.  
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PERIPATEETIKUD  omistasid arvamustele suurema tähenduse ning 
koostasid mitmeid kogumikke arvamustest. Selliseid arvamuste 
kirjapanijaid nimetati doksograafideks. Sõna doxa oli positiivse 
tähendusega ka Epikurose teose “Peamised mõtted (arvamused)” 
pealkirjas (kr Κυριαι δοξαι). 

T ä n a p ä e v a l  ei ole arvamuse ja teadmise vastandamine enam nii 
selgepiiriline, kuid teatud erinevused kõnekeele sõnakasutuses on siiski 
olemas. Väljend Ma arvan võib tähendada:  

o Ütleja ebakindlust, näiteks väites Ma arvan, et homme tuleb ilus 
ilm. Ütleja ei ole antud juhul kindel, kas homme ikka tõesti tuleb 
ilus ilm. 

o Ütleja tagasihoidlikkust, näiteks väites Ma arvan, et sellise 
riietusega ei sobi teatrisse minna. Ütleja on antud juhul küll 
veendunud, et sellise riietusega tõesti ei sobi teatrisse minna, kuid 
ei taha oma seisukohta teistele peale suruda. Väljend ma arvan 
pehmendab antud juhul öeldut ning ei tekita kuulajates kiusatust 
väita vastupidist. Taoline tagasihoidlikkus võib olla ka silmakirjalik, 
näiteks selliste kommentaaride puhul: Minu tagasihoidliku 
arvamuse kohaselt…, See oli vaid minu isiklik arvamus. 
Silmakirjalikkusest annavad tunnistust ütleja kehakeel ning varem- 
ja hiljemöeldu. 

Kui inimene on veendunud selles, mida räägib, kuid öeldu ei veena 
kuulajat, siis võib ta lisada: Ma tean seda. Muudel juhtudel näib ma 
tean lisamine olevat liigne.  

Mõnikord kasutatakse väljendit ma tean tavatus tähenduses, näiteks 
sellises “vestluses”: Sa oled kõige lollim inimeseloom maamuna peal! – 
Jaa-jaa, ma tean seda. Antud juhul on väljendi ma tean kasutamise 
eesmärk vältida vaidlust.  
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 KAHTLUS, USKUMUS 

arvamuseõpetus  

Vt TÕEÕPETUS JA ARVAMUSEÕPETUS.   

asi  

1. Kõige avaramas tähenduses on asi miski, mille olemasolu 
tunnistatakse. Sellisel juhul on asi sama mis ENTITEET. Asi võib olla 
partikulaar või universaal (vt UNIVERSAALIDE PROBLEEM). Selles mõttes 
asjaks võib nimetada nii meeltega tajutavat objekti kui ka omadust, 
suhet, sündmust, arvu hulka, OTSUSTUST. Näiteks on Platoni õpetuse 
järgi ka IDEED selles mõttes asjad.  

2. Kitsamas tähenduses vastandatakse asja omadusele, suhtele ja 
sündmusele. Asjal on omadused, asjad on omavahel suhetes ning 
asjaga toimuvad muutused. Taolise tõlgenduse puhul on asi sama mis 
SUBSTANTS.  

3. EKSISTENTSIALISMI filosoofia vastandab asja inimesele (1. ja 2. 
tähenduses jääb inimene ikkagi asjaks). Jean-Paul Sartre’i sõnul on 
inimene see, kelleks ta end ise teeb. Inimese OLEMINE EELNEB OLEMUSELE, 
asja puhul on aga vastupidi – asja olemus eelneb tema olemisele. Siit 
järeldub, et inimene vastutab (vt VASTUTUS) oma EKSISTENTSI eest (kõige 
eest, mida ta teeb), asi aga mitte.  

 Wright, G. H. Asi ja kvaliteet. Substants. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

asi iseeneses ja asi meie jaoks 

(sks Ding an sich,  Ding für uns). Immanuel Kanti järgi on asi iseeneses 
miski, mis mõjutab meie meeli ja tekitab AISTINGUID. See, kuidas asi 
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iseeneses meile nähtub, on asi meie jaoks. Tunnetada saab Kanti 
arvates ainult nähtumust, asi iseeneses on põhimõtteliselt 
tunnetamatu. Nimelt ei saa me tunnetada midagi ilma mõistuse 
APRIOORSETE vormideta (aeg, ruum, PÕHJUSLIK SEOS jm). Mõistus lisab alati 
tunnetusele midagi juurde ning seega ei saa me kindlaks teha, milline 
on see miski (asi iseeneses), st tunnetada ilma mõistuse aprioorsete 
vormideta. Tänapäeval on sarnast mõtet edasi arendatud ning 
räägitakse faktide TEOORIAST KOORMATUSEST. 

 Vt artikli KANT kirjandust. 

 APERTSEPTSIOON, FAKT, KOGEMUS 

asketism  

(kr askētes ‘harjutaja’). 1. Moraalne (vt MORAAL) põhimõte, et inimene 
peab loobuma meelelistest naudingutest või naudingutest üldse. 2. 
Nimetatud põhimõtte järgimine.  

Asketism vastandub HEDONISMILE. Asketismi võib näha ka KÜÜNIKUTE 
maailmavaates. Diogenese sõnul on kõige suursugusemad  

“…need, kes põlgavad rikkust, kuulsust, naudinguid, elu ning 
austavad kõike vastupidist – vaesust, tundmatust, tööd [vaeva], 
surma.”. (Антология кинизма. Фрагменты сочинений 
кинических мыслителей. Москва 1984, lk 140) 

Antisthenes nõudis ka oma õpilastelt askeesi, väites, et  

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

Vanas Kreekas ei tarvitsenud asketism tähendada küll lihasuretamist. 
Religioosne asketism nõuab aga JUMALAT teenides maistest hüvedest 
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loobumist. Selleks sobib elu kloostris (mungaks või nunnaks 
pühitsemine katoliku usus), paast, enesepiinamine jms.  

 ÕNN, EUDAIMONISM 

assertooriline otsustus  

(kr assertōrius ‘kinnitav’). Vt APODIKTILINE, ASSERTOORILINE JA 

PROBLEMAATILINE OTSUSTUS. 

astroloogia  

(kr astēr ‘taevatäht’, logos ‘õpetus’). Taevakehade mõju uurimine elule 
Maal. Peamiselt pakub huvi see, mis on seotud isikliku eluga (ÕNN ja 
ebaõnn, iseloomuomadused, surm jms), ühiskonnaga (juhtide 
vahetumine, korruptsioon, majanduselu jms) või loodusega (ilmastik, 
taimede kasvamine jms). Kuni 17. sajandini kattus astroloogia osaliselt 
astronoomia ja KOSMOLOOGIAGA. Kõik nad uurisid taevakehade liikumist, 
lähtudes Ptolemaiose geotsentrilisest (kr gē ‘maa’) maailmasüsteemist 
(st õpetusest, et Maa on Universumi keskel). Kaasajal on astroloogiast 
saanud pigem PSEUDOTEADUS.  

 Eelsalu, H. Astroloogiakeskne tagasipilk kristlusekesksele 
teadusloole. – Akadeemia, 1992, nr 4. 

 Mustelin, N. Astroloogia – teadus, kunst või illusioon? – Teine 
maailm. Kahtleja käsiraamat. Tallinn, 1997 

 Russell, B. Astroloogidest. – B. Russell, Valik esseid. Tallinn, 1994 

ataraksia  

(kr ataraxia ‘hingerahu’). Hingerahu, mis koos kehaliste kannatuste 
(valude) puudumisega moodustab Epikurose sõnul naudingu. Sellise 
hingerahu saavutamiseks peab inimene tundma maailma ja iseennast.  
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SKEPTIKUD pidasid samuti hingerahu oluliseks, kuid leidsid, et selle 
saavutamiseks tuleb hoiduda otsustamast asjade loomuse üle (vt 
EPOCHĒ). Sextus Empiricus väljendas seda mõtet nii:  

“See aga, kellel ei ole seisukohta küsimuses, mis on oma loomult 
hea ja mis halb, ei hoidu millestki ega püüdle millegi poole ning 
seetõttu jääbki häirimatuks.” (Секст Эмпирик, Три книги 
пирроновых положений – Секст Эмпирик Сочинения в 2-х 
томaх. Том 2. Москвa 1976, I, 27.) 

 APAATIA, ÕNN  

ateism  

(kr a- eitus, theos ‘jumal’). 1. Kitsamas tähenduses on ateism 
seisukoht, et JUMALAT (või jumalaid) ei ole olemas. Tavaliselt 
kritiseerivad (vt KRIITIKA) ateistid mingi religiooni jumalakontseptsiooni, 
argumenteerides (vt ARGUMENTATSIOON) nii kaudselt oma seisukohta.  

2. Avaramas tähenduses on ateism Jumalasse (jumalatesse) 
mitteuskumine.  

Leidub inimesi, kes ütlevad end uskuvat Jumalasse, kuigi nende 
tegudes see ei väljendu. Võiks ütelda, et teoreetilises plaanis ei ole nad 
ateistid, kuigi praktiliselt siiski on. Teine võimalus on väita, et sellised 
inimesed tegelikult ei usu Jumalasse (isegi teoreetiliselt mitte), sest 
inimeste USKUMUSED väljenduvad käitumises. Kui inimene käitub nagu 
ateist, kuid ütleb, et usub Jumalasse, siis kõlavad tema sõnad 
ebasiiralt. Erijuhtumiks on siin Epikurose arusaam jumalatest. Tema 
arvates on jumalad olemas, kuid nad ei mõjuta meie elu kuidagi. 
Seetõttu pole mõtet jumalatelt midagi oodata. Praktilises elus käituks 
Epikurose arusaama pooldaja nagu ateist, kuigi teoreetilises plaanis ta 
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jumalate olemasolu tunnistab. Teatud mõttes on siin sarnasus hilisema 
DEISMI õpetusega.  

 Rotterdami Erasmusest Bertrand Russellini [kogumik]. Tallinn, 
1972. 

 Usk ja mõistus [kogumik]. Tallinn, 1970.  

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 67–89. 

 AGNOSTITSISM, SKEPTITSISM.  

atomism  

(kr atomos ‘jagamatu’). Vanas Kreekas tekkinud õpetus,  mille järgi 
maailmas on ainult aatomid ja tühjus. Kõik asjad koosnevad 
aatomitest, mis liiguvad tühjuses. Aatomid on igavesed, neil ei ole osi, 
nad liiguvad. Aatomid erinevad üksteisest kuju poolest, aatomite 
kooslused (asjad) aga aatomite paigute korra ja asendi poolest. 
Atomism sai alguse Leukippose ja Demokritose filosoofiast. Antiikajal 
arendasid seda edasi Epikuros ja Lucretius Carus. Atomismi seisukohalt 
koosneb ka hing aatomitest. Epikuros leidis, et jumalad on olemas, 
kuid ka nemad koosnevad eriti peene loomusega aatomitest.  

17. sajandil leidis atomism taas tunnustust (näiteks keemias). 
Tänapäeval on arusaam aatomitest oluliselt muutunud, kuigi sõna 
kasutatakse edasi.  

 LOOGILINE ATOMISM, ÜRGALGE 

atribuut  

(ld attribūtum ‘lisandatu’). Millegi paratamatu (vt JUHUS JA PARATAMATUS) 

omadus. Rene Descartes eristas juhuslikke omadusi atribuutidest. 
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Tema arvates on olemas vaimne SUBSTANTS (hing) ja materiaalne 
substants. Esimese atribuut on mõtlemine, teise atribuut ulatus.  

 ESSENTSIALISM, MOODUS 

atributiivne otsustus  

Vt OTSUSTUS.  

Augustinus, Aurelius  

(Püha Augustinus) (354–430). Keskaja filosoof.  

 Augustinus. Pihtimused. Tallinn, 1993. 

 Hiiemets, J. Aurelius Augustinus. Tallinn, 1994.  

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

 INDETERMINISM, KREATSIONISM, AJALOOFILOSOOFIA 

au  

Inimese au on see, kuivõrd teatud inimgrupp teda austamist väärivaks 
peab.  

Au pidamine oluliseks VÄÄRTUSEKS on pannud inimesi mõne muu ajastu 
või ühiskonnakihi seisukohalt kõiksugu rumalusi tegema. Rüütlid ja 
džentelmenid pidasid au nimel kahevõitlusi ning võtsid võimete piiril 
olevaid kohustusi (vt KOHUS). Arusaam abielumehe aust on õhutanud 
armukadedust ning pannud mehi oma naisi türanniseerima. Tütarlapsi 
on oma au ees muretsemine pannud silmakirjatsema, ütlema jah 
asemel ei ning vastupidi.  
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Oma au eest hoolitsemine tähendab alati t e i s t e  a r v a m u s e s t  
l ä h t u m i s t . Siin tuleks aga mõtelda, millise seltskonna arvamust 
pidada autoriteediks. Kas on üldse võimalik pälvida igaühe austust? Ja 
kas igaühe austus on üldse midagi väärt?  

A r t h u r  S c h o p e n h a u e r i  arvates on ÕNNE jaoks oluline 
vähendada tundlikkust teiste arvamuse suhtes. Teiste arvamus võib 
olla vaid vahend, mitte aga eesmärk, st au on instrumentaalne väärtus, 
mitte iseväärtus. Näiteks võiks arvestada töökaaslaste arvamusega või 
siis valida lihtsalt uus töökoht. Sageli muutub aga au eesmärgiks 
omaette ning selle tulemusel hakkab inimene arutult suurt tähelepanu 
pöörama oma elu välistele külgedele. Nagu iga viletsa kauba puhul, 
arvas Schopenhauer, on ka inimelu esikülg sellisel juhul kaunistatud 
võltshiilgusega. Mida vähem on keegi ise eluga rahul, seda enam tahab 
ta teistele näida õnnelik. 

 HÄBI, SÜDAMETUNNISTUS, UHKUS, VÄÄRIKUS 

ausus  

Kogu asjassepuutuva TÕE rääkimine ja VALETAMISEST hoidumine. Ausus 
tähendab seega kogu tõe ja ainult tõe rääkimist. Ausus välistab 
olukorra, kus tõde on jutus niipalju, et vale koos püsiks. Ausus välistab 
ka tõega n-ö kokkuhoidlik olemise, st mitte kogu asjassepuutuva tõe 
avaldamise. Tõega kokkuhoidlik olemise näiteks sobib selline 
anekdoot. Pargipingil istub mees ja tema kõrval on koer. Möödamineja 
küsib, et ega tema koer ei hammusta. Mees vastab, et tema koer küll ei 
hammusta. Ometi pures see koer möödaminejat korralikult. Pargipingil 
istunud mees ei valetanud – t e m a  koer tõesti ei hammusta. Ta 
polnud aga aus, sest ei rääkinud kogu tõde, nimelt – see polnud tema 
koer.  
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Võib rääkida ka aususest iseenda vastu. See tähendab ENESEPETTUSEST 
hoidumist.  

autarkia  

(kr autarkeia ‘enesega rahuldumine’). KÜÜNIKUTE ja STOIKUTE põhimõte, 
et inimese ÕNNE jaoks on vajalik maksimaalne võimalik sõltumatus 
maailmast, rahuldumine sellega, mis sõltub ainult iseendast (näiteks 
voorused).  

 APAATIA 

autentsus  

(kr authenteō ‘toimin meelevaldselt’). Inimese ehe olemasolu, oma 
tõelise mina väljendamine.  

Üleskutsena autentsuseks võib pidada iidset soovitust TUNNETA ISENNAST, 
sest ilma tundmata, kes ma olen, pole võimalik väljendada ka oma 
tõelist mina.  

S ö r e n  K i e r k e g a a r d  vastandas üksikut hulgale ning autentset 
EKSISTENTSI karjaga samastumisele. F r i e d r i c h  N i e t z s c h e  
ÜLIINIMESE ja viimse inimese vastandus toimus sama tunnuse alusel.  

M a r t i n  H e i d e g g e r i s t  alates on autentsus (sks Eigentlichkeit) 
EKSISTENTSIALISMI üks põhiteemasid. Autentselt eksisteerida tähendab 
mõista oma individuaalsust, mitte aga tunda end ühena anonüümsest 
hulgast.  

J e a n - P a u l  S a r t r e  mõistis mitteautentset eksistentsi 
ENESEPETTUSENA (pr mauvaise foi), millesse inimene põgeneb, sest ei 
suuda välja kannatada VASTUTUST oma eksistentsi eest.  

 Jaspers, K. Aja vaimne situatsioon. Tartu, 1997, lk 41–59. 
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 Taylor, Ch. Autentsuse eetika. Tallinn, 2000. 

avatud küsimus  

Vt KÜSIMUS 

avatud ühiskond  

Teoses “Moraali ja religiooni kaks allikat” eristas Henri Bergson avatud 
ühiskonda suletust. Viimases on indiviidid tema võrdluse kohaselt kui 
sipelgad sipelgapesas või mesilased tarus. See on traditsioonidele 
tuginev ja välismõjutustest isoleeritud ühiskond. Avatud ühiskond on 
aga aldis muutustele, hindab kõrgelt VABADUST ja loomingut.  

Analoogselt eristas ka Popper teoses “Avatud ühiskond ja selle 
vaenlased” avatud ühiskonda (ingl open society) suletust. Nagu 
Bergsongi, võrdles ta suletud ühiskonda organismiga. See on 
kollektivistlik, TOTALITAARNE riik, mis vastandub avatud, demokraatlikule 
(vt DEMOKRAATIA) ühiskonnale.  

 Koort, A. Henri Bergson moralistina. – Koort, A. Inimese meetod. 
Tartu, 1996. 

 Popper, K. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I ja II raamat. 2010, 
2011. 

 Raud, R. Avatud ühiskond ja kultuur. – Vikerkaar, 1996, nr 5–6. 

Avenarius, Richard  

(1843–1896). Šveitsi filosoof, üks EMPIRIOKRITITSISMI rajajaid.  

Ayer, Alfred Jules  

(1910–1989). Inglise filosoof, LOOGILISE POSITIVISMI esindaja.  
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 Ayer, A. J. Aprioorsus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999.’ 

 Jakapi, R. Ayer, Berman, Berkeley ja emotiivne tähendus. – 
Akadeemia, 2002, nr 11. 

 EMOTIVISM, FAKT JA VÄÄRTUS, FENOMENALISM, MÕTESTATUD JA MÕTTETA 

LAUSED, VIINI RING 
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B  

baas ja pealisehitus  

AJALOOLISE MATERIALISMI seisukohalt moodustavad ühiskonna baasi ehk 
aluse tootmissuhted (majanduslik struktuur), ühiskonna pealisehituse 
aga poliitilised, õiguslikud, filosoofilised, eetilised, kunstilised ja 
religioossed vaated ning vastavad ühiskondlikud institutsioonid (riik, 
kirik, politsei, sõjavägi jms). Ühiskonna baas määrab pealisehituse: 
millised on majandussuhted (kas feodaalsed, kapitalistlikud vm), selline 
on ka pealisehitus (riik, IDEOLOOGIA, kirik jm). Pealisehituse aktiivne roll 
ilmneb selles, et ta eesmärk on säilitada ja tugevdada ühiskonna baasi, 
õigustada olemasolevat ühiskonda.  

 Vt artikli ajalooline materialism kirjandust. 

Bacon, Francis  

(1561–1626). Inglise filosoof.  

 Bacon, F. Esseed. – Tekste poliitikateaduse klassikast. Tartu, 1990, 
lk 4–27.  

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu IV. Uusaja filosoofia II. Tallinn, 1997. 

 Subbotin, A. Francis Bacon. Tallinn, 1980.  

 EKSPERIMENT, IIDOLID, INDUKTSIOONIPROBLEEM, MEETOD, ORGANON, TÕDE ON 

AJA, MITTE AUTORITEEDI TÜTAR 
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Bacon, Roger  

(u 1220–1292). Keskaja inglise filosoof.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

 EKSPERIMENT 

Bakunin, Mihhail  

(1814–1876). Vene ANARHISMI teoreetik ja revolutsionäär.  

 Bakunin, M. Revolutsiooni katekismus. – Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

Baumgarten, Alexander Gottlieb (1714–1762). Saksa filosoof. 

 ESTEETIKA 

Beauvoir, Simone de  

(1908–1986). Prantsuse kirjanik ja FEMINISMI teoreetik.  

 Beauvoir, S. Teine sugupool. Tallinn, 1997. 

Bentham, Jeremy  

(1748–1832). Inglise ühiskonnateoreetik, UTILITARISMI rajaja. 

 Gräzin, I. Jeremy Bentham. Tallinn, 1990. 

Bergson, Henri  

(1859–1941). Prantsuse filosoof.  

 Bergson, A. Aine ja mälu. Tartu, 2007. 

 Bergson, A. Essee teadvuse vahetutest andmetest. 2006. 

 Bergson, A. Loov evolutsioon. 2006. 
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 Bergson, A. Naer: essee koomika tähendusest. 2009. 

 Bergson, A. Teadvus ja elu. – Akadeemia, 2009, nr 2. 

 Deleuze, G. Bergson, 1859-1941. – Akadeemia, 2007, nr 8. 

 Deleuze, G. Bergsonism. 2008. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 474–488. 

 Koort, A. Henri Bergsoni loova evolutsiooni filosoofia. – Koort, A. 
Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Koort, A. Henri Bergson moralistina. – Sealsamas. 

 AVATUD ÜHISKOND, ÉLAN VITAL, INTUITSIOON, IRRATSIONALISM 

Berkeley, George  

(1685–1753). Iiri filosoof.  

 Berkeley, G. Kolm dialoogi Hylase ja Philonouse vahel: Skeptikute ja 
ateistide vastu. – Akadeemia, 1997, nr 8–11. 

 Berman, D. Berkeley. Tallinn, 2000. 

 Bõhhovski, B. George Berkeley. Tallinn, 1972.  

 Jakapi, R. Berkeley vaated “loodusfilosoofiale” ja nende tõlgendusi. 
– Akadeemia, 1999, nr 7.  

 Jakapi, R. Esse est percipi. – Studia Philosophica III. Tartu, 1998.  

 Jakapi, R. “Me liigutame oma jalgu ise”: Berkeley või Malebranche? 
– Akadeemia, 1998, nr 12. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 
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 ABSTRAKTNE IDEE EHK ÜLDIDEE, EMPIRISM, IDEALISM, IDEE, IMMATERIALISM, 
OLEMAS OLLA TÄHENDAB OLLA TAJUTAV, PRIMAARSED JA SEKUNDAARSED 

OMADUSED, TERVE MÕISTUS, TERVE MÕISTUSE FILOSOOFIA 

Berlin, Isaiah (1909–1997). Vene päritolu inglise ühiskonnateoreetik ja 
ajaloolane.  

 Berlin, I. Valik esseid. Tallinn, 1998. 

 NEGATIIVNE JA POSITIIVNE VABADUS, VABADUS, VALGUSTUS 

Berry paradoks  

Vt PARADOKS 

biheiviorism  

(ingl behaviour ‘käitumine’). Ameerika psühholoogi John Watsoni 
(1878–1958) rajatud suund psühholoogias, mille kohaselt 
psühholoogia uurimisaine on (inimeste ja loomade) käitumine (see, 
kuidas nad reageerivad stiimulitele), mitte aga hing, psüühika, teadvus 
vms.  

 Watson, J. Mis on biheiviorism? – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM 

bioloogia filosoofilised probleemid. Käsitleme kolme teemaderingi.  

1. Bioloogia iseloomulik joon FILOSOOFIA seisukohalt on TELEOLOOGILISE 

SELETUSE kasutamine. Organismi teatud omadust seletatakse (vt 
SELETAMINE) viitega nende kasulikele tagajärgedele. Jääkaru nahaalust 
paksu rasvakihti võidakse seletada vajadusega kaitsta karu tema keha 
jahtumise eest, teatud linnu noka kuju tema toitumisvõimalustega jne.  
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Tavaliselt seletatakse tagajärgi põhjuste kaudu (näiteks seda, et 
katused on märjad seletatakse viitega vihmasajule), kuid bioloogias 
toimub vastupidine – põhjusi (näiteks nahaalust rasvakihti) seletatakse 
tagajärgede kaudu (antud juhul: kehatemperatuuri hoidmine). Tulevik 
just nagu suunaks protsesse olevikus.  

Sellise seletusviisiga ei tarvitse siiski nõustuda. DARVINISMIST lähtudes 
võime öelda, et jääkaru nahaalust rasvakihti saab seletada loodusliku 
valikuga. Ellu on jäänud kaitsva nahaaluse rasvakihiga jääkarud, st 
enamkohastunud. Nüüd võib aga seletuses tekkida ring (vt RING 

SELETUSES). Nimelt ei olegi meil ehk muud enamkohastumise KRITEERIUMI 
kui ellujäämine ning ellujäämise seletus võtaks imeliku kuju: Ellu 
jäävad sellised-ja-sellised loomad, sest nemad jäävad ellu. Ringi 
vältimiseks seletuses ei tohiks enamkohastumist defineerida (vt 
DEFINITSIOON) ellujäämise kaudu. 

2. Kas looduslik valik toimub isendite, gruppide või liikide vahel? Kas 
ellu jäävad enamkohastunud isendid või grupid või hoopis liigid? Ainult 
isendite vahel ei saa kindlasti edasiviivat looduslikku valikut toimuda, 
sest näiteks noorloomad on ju tunduvalt nõrgemad täiskasvanutest 
ning hukkuksid. Samas teevad loomad ka koostööd, mis on andnud 
alust EVOLUTSIOONIEETIKA loomisele.  

3. Kas elusloodus erineb oluliselt elutust loodusest? Aristotelese järgi 
on kõigel elaval hing – ka taimedel, elututel asjadel aga mitte. Sellist 
seisukohta ei tarvitse me tänapäeval enam pooldada. Kui aga taimedel 
ja loomadel hinge ei ole, kas see tähendab, et füüsika seadustega saab 
ära seletada ka kõik eluslooduse nähtused? Teisisõnu: kas bioloogia on 
lõppkokkuvõttes vaid füüsika valdkond?  

 Hoffmeyer, J. Emmeche, C. Topeltkodeeritus ja eluslooduse 
semiootika. – Akadeemia, 1997, nr 10.  

 Mayr, E. Põhjus ja tagajärg bioloogias. – Akadeemia, 1989, nr 9. 
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 Vilkka, L. Loomauurimise areng. – Akadeemia, 1998, nr 9. 

Bonaventura Johannes Fidanza  

(u 1221–1274). Keskaja filosoof. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

Boole, George  

(1815–1864). Inglise loogik ja matemaatik, töötas välja MATEMAATILISE 

LOOGIKA süsteemi, mida hakati nimetama BOOLE’I ALGEBRAKS.  

Boole’i algebra  

(ingl Boolean algebra). LAUSEARVUTUSE üks võimalik esitus.  

T ä h e s t i k   

1. a, b, … – lausete tähistamiseks;  

2. , &, V – loogilised tehted (EITUS, KONJUNKTSIOON, DISJUNKTSIOON);  

3. 1, 0 – konstandid (vastavalt TAOTOLOOGIA ja KONTRADIKTSIOONI 
tähistamiseks).  

A k s i o o m i d  

1. A & B = B & A 

2. A V B = B V A 

3. A & A = A 

4. A V A = A 

5. (A & B) & C = A & (B & C) 

6. (A V B) V C = A V (B V C) 
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7. (A & B) V C = (A V C) & (B V C) 

8. (A V B) & C = (A & C) V (B & C) 

9. A & (A V B) = A 

10. A V (A & B) = A   

11. A = A 

12. (A & B) = A V B 

13. (A V B) = A & B 

14. 1 = 0 

15. 0 = 1 

16. A & 1 = A 

17. A & 0 = 0 

18. A V 1 = 1 

19. A V 0 = A 

20. A & A = 0 

21. A V A = 1 

Boole’i algebra abil saab kontrollida arutluse LOOGILIST ÕIGSUST ning 
uurida, mis järeldub antud eeldustest.  

Olgu sellised eeldused: Mirjam käis eile kinos ja/või teatris ja Mirjam 
eile kinos ei käinud. Esitame nad sümbolitena ning arvutame, mis 
sellest järeldub:  

(a V b) & a = (a & a) V (b & a) = 0 V (b & a) = b & a 

Antud eeldustest järeldub, et Mirjam käis eile teatris (b) ja ta ei käinud 
eile kinos (b). Viimast teadsime küll juba eeldustest. 
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Brentano, Franz  

(1838–1917). Austria filosoof, kelle vaated avaldasid mõju ka Edmund 
Husserlile.  

 Brentano, F. Psüühiliste ja füüsiliste nähtumuste eristusest. – 
Akadeemia, 2006, nr 1. 

 INTENTSIONAALSUS 

Bridgman, Percy Williams  

(1882–1962). Ameerika füüsik, OPERATSIONALISMI rajaja. 

Bruno, Giordano  

(1548–1600). Itaalia filosoof.   

 Gorfunkel, A. Giordano Bruno. Tallinn, 1980.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu III. Uusaja filosoofia I. Tallinn, 1995.  

 EETER 

Buridani eesel  

MÕTTELINE EKSPERIMENT, mida seostatakse prantsuse filosoofi Jean 
Buridani (u 1300–1358) vaadetega.   

Kui eesel paigutada ühekaugusele kahest täpselt ühesugusest 
heinakuhjast, siis ta peaks DETERMINISMI järgi nälga surema, sest 
mõlemad heinakuhjad on võrdselt head ning eesel ei saa kumbagi 
esimese suutäie tarvis valida.  

Buridani teostes taolist arutlust ei ole, arvatavasti on selle välja 
mõelnud tema kriitikud (Buridan pooldas determinismi). Eesli mõistus 
ei suudaks sellises olukorras eelistust teha ning tahet mõjutada, seega 
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peaks eesel tõesti nälga surema. Buridani eesli näidet võib tegelikult 
nelja moodi tõlgendada.  

E s i m e n e  t õ l g e n d u s . See näitab, et determinism on ekslik, 
sest selle järgi peaks eesel surema nälga, olles kahe heinakuhja vahel 
(see aga oleks väheusutav). Selline on determinismi kriitikute 
seisukoht.  

T e i n e  t õ l g e n d u s . Taoline mõtteline eksperiment on 
ebakorrektne, sest eeldab, et maailmas on olemas kaks täpselt 
ühesugust heinakuhja. Niimoodi arutles Gottfried Leibniz, kelle arvates 
maailmas ei ole täpselt ühesuguseid objekte (vt ERISTAMATUTE IDENTSUS).  

K o l m a s  t õ l g e n d u s . Isegi kui oleksid olemas kaks täpselt 
ühesugust (või siis täiesti eristamatult sarnast) heinakuhja, tingiks 
mingi tühine pisiasi siiski valiku (näiteks võib eeslil puru silma minna 
või siis vajub ta nõrkusehoos ühele küljele pikali ning püsti tõustes on 
tal üks heinakuhi lähemal). Niimoodi tõlgendas seda mõttelist 
eksperimenti John Stuart Mill.  

N e l j a s  t õ l g e n d u s . Võib öelda, et sarnases olukorras on ka 
inimene, kes tahab osta loteriipiletit. Milline valida? Väliselt on nad ju 
kõik ühesugused. Sellisel juhul on mõistlik valida huupi. Nii võiks 
eeselgi teha. Seega on küsitav, kas eesel ikka sureb nälga. Isegi kui ta 
sureb, siis oma rumaluse, mitte aga valikute determineerituse pärast.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

74 

 

C  

Camus, Albert  

(1913–1960). Prantsuse filosoof, ateist (vt ATEISM), EKSISTENTSIALISMI 
esindaja.  

 Camus, A. Sisyphose müüt [kogumik]. Tallinn, 1989. 

 Camus, A. Mässav inimene [kogumik]. Tallinn, 1996.  

 ABSURD 

Carnap, Rudolf  

(1891–1970). Austria-ameerika filosoof, LOOGILISE POSITIVISMI esindaja.  

 Carnap, R. Empirism, semantika ja ontoloogia. – Akadeemia, 1998, 
nr 6. 

 Carnap, R. Füüsika filosoofilised alused [fragmendid]. – Meos, I. 
Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Carnap, R. Metafüüsika ületamine keele loogilise analüüsiga. – 
Akadeemia, 2003, nr 9.  

 Carnap, R. Tõde ja kinnitus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Gabriel, G. Carnap ja Heidegger. Analüütilise ja kontinentaalse 
filosoofia vahekorrast. – Akadeemia, 2002, nr 2. 

 Quine, W. V. O. Carnap ja loogiline tõde. – Akadeemia, 1998, nr 6. 

 EKSISTENTS, HÜPOSTASEERIMINE, KONTROLLITAVUS, KORRESPONDENTSITEOORIA, 
METAFÜÜSIKA, MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED, NÕRK DETERMINISM, 
PROTOKOLL-LAUSE, PUHAS JA FÜÜSIKALINE GEOMEETRIA, SÜNTEETILINE 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

75 

 

APRIOORNE TEADMINE, UNIVERSAALIDE PROBLEEM, VIINI RING, ANALÜÜTILINE 

BIHEIVIORISM,  

Cassirer, Ernst  

(1874–1945). Saksa filosoof, Immanuel Kanti filosoofia edasiarendaja 
(nn uuskantiaan).  

 Cassirer, E. Uurimus inimesest. Sissejuhatus inimkultuuri 
filosoofiasse. Tartu, 1999. 

Comte, Auguste  

(1798–1857). Prantsuse filosoof, POSITIVISMI rajaja.  

 Laosson, M. Comte. Uue ühiskonna prohvet. Tartu, 1939. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000, lk 30–37. 

 SELETAMINE 

Cōgito, ergō sum  

Vt MÕTLEN, JÄRELIKULT OLEN OLEMAS. 

Credo ut intellegam  

Vt USUN, SELLEKS ET ARU SAADA. 

Credo quia absurdum  

Vt USUN, SEST ON ABSURDNE. 
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Croce, Benedetto  

(1866–1952). Itaalia filosoof.  

 Croce, B. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika. Teooria ja 
ajalugu. Tartu, 1998. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

Cum principia negante non est disputandum  

Vt PÕHISEISUKOHTI EITAJAGA EI VAIELDA. 
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D 

daimonion  

(kr daimonion ‘jumalik/üleloomulik jõud, jumalus, vaim’). Vanakreeka 
ajaloolase ja kirjaniku (ning Sokratese sõbra) Xenophoni (u 430–354 
e.m.a) sõnul on daimonion “jumala hääl, mis ütleb, mida tuleb teha”. 
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. – Platon, 
Pidusöök. Sokratese apoloogia. Tallinn, 1985, 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 SÜDAMETUNNISTUSE hääl või 
eelaimus, mingi n-ö kuues meel.  

darvinism  

Inglise loodusteadlase Charles Darwini (1809–1892) õpetus ja selle 
edasiarendused, mille järgi liigid tekkivad ja arenevad olelusvõitluse 
tulemusel. Olelusvõitluses jäävad ellu vaid enamkohastunud. See ongi 
looduslik valik, mis tuleneb kahest asjaolust: 

1. Isenditel on rohkem järglasi kui neid saab ellu jääda.  

2. Isendid erinevad üksteisest.  

Darwini sõnul on organismidel “meile teadmata põhjustest tingitud 
tendents varieeriumisele”. Variatsioonide sobivus keskkonnaga on 
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erinev ning seetõttu jäävadki ellu ja pärandavad oma tunnused 
järglastele vaid enamkohastunud isendid. Darwin kirjutas:  

“.. Teades, et isendeid sünnib palju rohkem kui võib ellu jääda, saab 
vaevalt kahelda selles, et väiksemategi eelistega isendeil on 
teistega võrreldes suurem võimalus elujäämiseks ja oma soo 
jätkamiseks. Teiselt poolt võib olla kindel, et iga vähimalgi määral 
kahjulik muutus vältimatult kõrvaldatakse. Sellist soodsate 
individuaalsete erinevuste ja muutuste säilimist ja kahjulike 
hävimist olen ma nimetanud looduslikuks valikuks ehk edukamate 
püsimajäämiseks.” (Kallak, H.-H. Darvinism, selle eelkäijad ja 
edendajad. Tallinn, 1984, lk 58-59).  

 Darwin, Ch. Religioonist: Lõike autobiograafiast ja kirjavahetusest. 
– Akadeemia, 2005, nr 6. 

 Dennet, D. Darwini ohtlik idee. 2011. 

 Dewey, J. Darvinismi mõju filosoofiale. – Akadeemia, 2012, nr 7. 

 Howard, J. Darvin, Põgus sissejuhatus. 2002. 

 Kallak, H.-H. Darvinism, selle eelkäijad ja edendajad. Tallinn, 1984. 

 Lauringson, G. Malthus ja Darwin: võitlus ja progress. – Akadeemia, 
2012, nr 10. 

 Mänd, R. Memeetika – darvinismi uus haru. – Vikerkaar, 1999, nr 
2–3. 

 Reeben, V. Evolutsiooniteooria loomulikud harud Baer ja Darwin: 
Baer kui Aristotelese ja Leibnizi suuna jätkaja. – Akadeemia, 1993, 
nr. 8. 

 BIOLOOGIA FILOSOOFILISED PROBLEEMID, EVOLUTSIOONIEETIKA, 
SOTSIAALDARVINISM 
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Davidson, Donald  

(1917–2003). Ameerika filosoof. 

 Davidson, D. Kas ratsionaalsusteadus on võimalik? – Akadeemia, 
2002, nr 3. 

 Davidson, D. Kuidas on tahtenõrkus võimalik? – Akadeemia, 2005, 
nr 1.  

 Davidson, D. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud 
filosoofilised artiklid. 2012. 

 Davidson D. Tõde ja tähendus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Davidson, D. Tõe ja teadmise koherentsusteooria. – Akadeemia, 
1995, nr 9. 

 Laasberg, M. Sissejuhatus Donald Davidsoni keelefilosoofiasse. – 
Akadeemia, 1999, nr 9.  

 Männiste, I. Akraasia ja Davidson. – Akadeemia, 2005, nr 1.  

deduktsioon  

(ld deductio ‘väljatoomine’). Tavaliselt (kuid mitte alati) on 
deduktsioon JÄRELDUS üldisemalt vähem üldisele. Näiteks on 
deduktiivsed MODUS PONENDO TOLLENS, MODUS PONENS, MODUS TOLLENDO 

PONENS, MODUS TOLLENS, OTSENE JÄRELDUS ja SÜLLOGISM. 

Deduktiivses järelduses ei sisaldu kunagi rohkem informatsiooni kui 
eelduses/eeldustes. Seda selgitavad kaks näidet.  

Eeldusest Mitte ükski metall pole dielektrik järeldub, et  mitte ükski 
dielektrik pole metall ning eeldusest Mitte ükski dielektrik pole metall 
järeldub, et mitte ükski metall pole dielektrik. Antud deduktiivses 
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järelduses sisaldus sama palju informatsiooni kui eelduses (järeldus on 
sellisel juhul õige nii üht kui teistpidi).  

Eeldustest Kõik vaalad on veeloomad ja Kõik vaalad on imetajad 
järeldub, et mõned imetajad on veeloomad, kuid eeldusest Mõned 
imetajad on veeloomad ei saa järeldada, et kõik vaalad on veeloomad 
ja kõik vaalad on imetajad (järeldus on õige vaid ühes suunas). Seega 
sisaldus antud järelduses vähem informatsiooni kui eeldustes.  

 LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS, LOOGILINE ÕIGSUS 

deduktsioonireegel  

Vt LAUSEARVUTUS.  

definitsioon  

(ld dēfīnītio ‘piiritlemine, määratlus’) ehk määratlus. MÕISTE sisu 
täpsustamine. Eristada võib ostensiivseid (ld ostentus ‘näitamine’) ja 
verbaalseid (ld verbum ‘sõna, väljend’) definitsioone.  

O s t e n s i i v s e l t  saame määratleda mõiste, näidates vastavale 
objektile (või selle fotole, pildile vms) ning öeldes mis see on. Näiteks 
saame ostensiivselt määratleda mõiste varblane, näidates varblast  ja 
öeldes, et see on varblane. Kui laps õpib rääkima, siis on tema jaoks 
peamised just ostensiivsed määratlused. Samuti kasutatakse 
võõrkeelte õppimisel ostensiivseid määratlusi.  Ostensiivne 
määratlemine  ei ole  siiski eriti ühemõtteline, sest erinevad inimesed 
võivad tähelepanu pöörata erinevatele asjaoludele.  

V e r b a a l s e l t  defineerime mõiste teiste mõistete kaudu. Näiteks 
on verbaalne definitsioon Ruut on täisnurkne romb. Ruudu mõiste 
määratletakse soomõiste (n-ö sugukond on mõiste romb) ning 
liigierisuse (täisnurkne) kaudu. Liigierisusi võib ka mitu olla. Näiteks on 
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mitu liigierisust definitsioonis Ruut on täisnurkne ja võrdkulgne 
rööpkülik.  

Geneetiline  definitsioon (kr genesis ‘teke, tekkelugu’) on samuti 
verbaalne. Hea näide on toiduretsept. Näiteks määratletakse mõiste 
pannkook kirjelduse abil, kuidas  pannkooke valmistada (kui teha nii ja 
nii, siis  see, mis välja tuleb, ongi pannkook). Matemaatikaski 
kasutatakse geneetilist määratlust. Näiteks on geneetiline definitsioon 
Silinder on pöördkeha, mis tekib ristküliku pöörlemisel ümber oma  ühe  
külje. Geneetilises määratluses võime eristada soomõistet (antud 
juhul: pöördkeha) ja geneetilist tunnust (antud juhul: ristküliku 
pöörlemisel ümber oma ühe külje tekkiv).  

Sageli kasutatakse  mõiste sisu täpsustamiseks kirjeldust, 
iseloomustust, võrdlust ning igapäevastes arutlustes sellega 
piirdutaksegi.  

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

 DEFINITSIOONI REEGLID, ESSENTSIALISM, OPERATSIONALISM, SOKRAATILINE 

MEETOD. 

definitsiooni reeglid  

Reeglid, mida järgides DEFINITSIOON tõesti  täpsustab mõiste sisu.  

1. Definitsioon  peab olema adekvaatne,  st hõlmama neid ja ainult 
neid objekte, mida mõiste tegelikult tähistab.  

2. Definitsioonis ei tohi olla ringi. Mõistet ei tohi defineerida mõiste 
kaudu, mis ise on defineeritud antud mõiste kaudu.  

3. Definitsioon  peab olema selge, täpse sõnastuga.  
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Järgnevas tabelis esitame võimalikud vead mõistete defineerimisel 
koos vastavate näidetega.  

Viga Vigase definitsiooni näide 

Definitsioon on 
liiga avar. 

Ruut on täisnurkne rööpkülik. (On ju ka ristkülikud 
täisnurksed rööpkülikud.) 

Definitsioon on 
liiga kitsas. 

Õpetaja on inimene, kes õpetab koolis lapsi.  
(On ju ka õpetajaid, kes õpetavad täiskasvanuid.) 

Definitsioon on 
ristuv. 

Õpik  on raamat, mida kasutavad õpilased.  
(On ju õpikuid, mida õpilased ei kasuta ning 
raamatuid, mida kasutavad õpilased, kuid mis ei 
ole õpikud.) 

Definitsioonis on 
ring. 

Teadus on see, millega tegelevad teadlased.  
(Samal ajal peetakse teadlasteks neid, kes 
tegelevad teadusega.) 

Definitsioon on 
ebamäärane. 

Ovaal on  ringjoon kitsastes tingimustes.  

Abielu on see, kui kaks inimest lahendavad 
üheskoos probleeme, mida üksi elades ei teki 

 Vt artikli DEFINITSIOON kirjandust. 

deism  

(ld deus ‘jumal’). Usk JUMALASSE, kes lõi maailma, andis sellele korrapära 
ning ei sekku siis enam asjade käiku. Deismi pooldas näiteks Voltaire.  
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 Sire, J. W. Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated. Tallinn, 
1997. 

 AGNOSTITSISM, ATEISM, JUMALATÕESTUSED, KURJUSE PROBLEEM, PANTEISM, 
SKEPTITSISM, TEISM 

demiurg  

(kr dēmiourgos ‘rahva heaks töötav’). Platoni filosoofias meelelise 
maailma loonud jumalus. Dialoogis “Timaios” väitis Platon, et demiurg 
lõi maailma korrapäratust MATEERIAST, võttes eeskuju IDEEDEST. Erinevalt 
TEISMI või DEISMI jumalast ei loonud demiurg maailma eimillestki ning 
võttis eeskuju igavestest ideedest. Varakristlikud mõtlejad nägid 
Platoni demiurgikäsituses siiski ristiusu jumalakontseptsiooni eelkäijat.  

 JUMAL 

demokraatia  

(kr dēmos ‘rahvas’, kratos ‘võim’). Õpetus, mille järgi võim peab 
kuuluma rahvale ning selle õpetuse rakendamine. Demokraatia teooria 
tugineb kahele eeldusele.  

1. Kõik kodanikud on piisavalt kompetentsed valitsema.  

2. Mitte ükski ühiskonna liige ei ole teistest eriliselt kompetentsem 
valitsema.  

Kodanikeks tuleb lugeda kõik ühiskonna täiskasvanud liikmed, v.a riigis 
lühemat aega peatuvad isikud ja vaimselt puudulikud inimesed.  

 Dahl, R. A. Mis on poliitika? – Akadeemia, 1991, nr 2. 

 Fukuyama, F. Puuduv lüli kapitalismi ja demokraatia vahe. – 
Akadeemia, 1993,  nr 8. 

 Keisen, H. Demokraatia ja maailmavaade. – Akadeemia, 1990, nr 6.  
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 Kuehnelt-Leddihn, E. Demokraatia analüüs. 2004. 

 Ortega y Gasset, J. Masside mäss. – Akadeemia, 1991, nr 8 – 1992, 
nr 2.  

 Ruus, J. Poliitilised režiimid. – Akadeemia, 1995, nr 9. 

 Taagepera, R. Kuidas valimissüsteemid mõjutavad 
demokratiseerimist. – Akadeemia, 1998, nr 11.  

 Tarvel, P. Demokraatia tulevikust. – Akadeemia, 1989, nr 1. 

 Tennmann, E. Demokraatlusele vastav filosoofia on personalism. – 
Akadeemia, 1992, nr 2.  

 ANARHISM, ELITARISM 

Demokritos  

(u 460–370 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, ATOMISMI pooldaja.  

 Demokritos. Fragmendid.  
http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/demokritos/demokritos.sht
ml 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 Witz, B. Demokritos. Tallinn, 1982.  

 JUHUS JA PARATAMATUS, MATERIALISM, PRIMAARSED JA SEKUNDAARSED 

OMADUSED, ÜRGALGE 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

85 

 

deontiline loogika  

(kr deon ‘nõutav, tarvilik, kohustus’) ehk normide loogika. 
MODAALLOOGIKA haru, mis uurib normatiivsete OTSUSTUSTE struktuuri ja 
omavahelisi seoseid.  

Iga normatiivset otsustust iseloomustavad: 

1) kvaliteet – kas kohustav, lubav, keelav või indiferentne ehk 
neutraalne (vt DEONTILISED MODAALSUSED),  

2) sisu – tegevuse iseloomustus, mille suhtes normi kasutatakse,  

3) tingimused, milles norm kehtib,  

4) subjekt – isik või grupp, kellele norm on suunatud.  

Deontilise loogika süsteeme on mitmeid. Esimest liiki süsteemid on 
lihtsamad, neis võetakse arvesse ainult normide kvaliteeti ja sisu. 
Normid esitatakse neis kujul “A on kohustuslik (või lubatud, keelatud, 
neutraalne)”, kus A on kõne all olev tegevus. Teist liiki süsteemides 
võetakse arvesse ka normi tingimusi. Normid esitatakse neis kujul 
“Tingimustes B on A kohustuslik (või lubatud, keelatud, neutraalne)”, 
kus B tähistab tingimusi, A aga kõne all olevat tegevust. Tegevuse 
kohustuslikkuse tähistamiseks kasutatakse sümbolit O (ingl ought), 
lubatavuse tähistamiseks sümbolit P (ingl permissible).  

Normide loogikas kehtivad kõik lauseloogika samasused (Vt LOOGILINE 

SAMASUS.) ning lisaks sõnastatakse veel mõned samasused DEONTILISTE 

MODAALSUSTE kohta. Näiteks on normatiivse väite Tänaval liigeldes tuleb 
järgida liikluseeskirju LOOGILINE VORM O(A/B), kus A tähistab 
liikluseeskirjade järgimist ning B tingimust, et liigeldakse tänaval. 
Kohustuslikkus ja lubatavus defineeritakse (vt DEFINITSIOON) teineteise 

kaudu: OA ~ PA. Niisiis on kohustuslik see, mille tegematajätmine ei 
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ole lubatud ning see, mille tegematajätmine ei ole lubatud, on 
kohustuslik.  

 Wright, G. H. Deontiline loogika. – Wright, G. H. Filosoofia, loogika 
ja normid. Tallinn, 2001. 

 Wright, G. H. Deontiline loogika – nagu mina seda näen. – 
Sealsamas. 

 Wright, G. H. Kas on olemas normide loogikat? – Sealsamas. 

deontiline modaalsus  

(kr deon ‘nõutav, tarvilik, kohustus’, ld modus ‘mõõt, määr, viis’). Mingi 
tegevuse iseloomustus teatud normide süsteemist (näiteks seadusest, 
moraalist, liikluseeskirjast vm) lähtudes. Tegevus võib sellisel juhul olla 
üks neljast:  

1) kohustuslik,  

2) lubatud,  

3) keelatud, 

4) indiferentne ehk normatiivselt neutraalne.  

Deontilised modaalsused esinevad tihti ka meie igapäevakõnes – nn 
normatiivsetes väidetes. Näiteks esineb deontiline modaalsus 
järgmistes lausetes: 

o Ma pean talle sünnipäevaks midagi kinkima (miski on kohustuslik),  

o Sa võid mulle mitte vastata (miski on lubatud),  

o Keegi ei tohi olla nii hoolimatu teiste suhtes (miski on keelatud),  

o Liikluseeskirja järgi on ükskõik, kas härra käib daamist paremal või 
vasakul pool (miski on indiferentne teatud normide süsteemist 
lähtudes).  
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Deontilisi modaalsusi uurib DEONTILINE LOOGIKA.   

 AKSIOLOOGILINE MODAALSUS, LOOGILINE MODAALSUS 

deontoloogiline eetika  

(kr deon ‘nõutav, tarvilik, kohustus’). Vt KOHUSE-EETIKA.  

Derrida, Jacques  

(1930–2004). Prantsuse filosoof.  

 Derrida, J. Positsioonid. Tallinn, 1995. 

 Derrida, J. Struktuur, märk ja mäng humanitaarteaduste 
diskursuses. – Akadeemia, 1991, nr 7.  

 Derrida, J. Õigusest õiglusele. – Akadeemia, 2003, nr 3. 

 Lilla, M. Jacques Derrida poliitika. – Vikerkaar, 1998, nr 7–8.  

 Rorty, R. Ironistlikust teooriast privaatsete allusioonideni: Derrida. 
– Sealsamas. 

 Rorty, R. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus. Tallinn, 1999, lk 
207–231. 

 Väljataga, M. Kaks vaadet Ameerikast Jacques Derridale. – 
Vikerkaar, 1998, nr 7–8. 

Descartes, Rene  

(1596–1650). Prantsuse filosoof.  

 Descartes, R. Arutlus meetodist. Tallinn, 1995. 

 Descartes, R. Eessõna Filosoofia printsiipidele: Autori kiri sellele, 
kes tõlkis raamatu; mis võiks siinkohal kõlvata eessõnaks. – 
Akadeemia, 2004, nr 2. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

88 

 

 Descartes, R. Meditatsioonid esimesest filosoofiast. – Akadeemia, 
1996, nr 8. 

 Bouwsma, O. K. Descartes’i kuri deemon. – Akadeemia, 2004, nr 
12. 

 Kivi, R. Descartes’i filosoofia mõistest. – Akadeemia, 2004, nr 2.  

 Koort, A. Rene Descartes’i filosoofiast. – Koort, A. Inimese meetod. 
Tartu, 1996. 

 Ljatker, J. Descartes. Tallinn, 1995. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Tallinn, 2000. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Ryle, G. Descartes’i müüt. – Akadeemia, 1996, nr 8. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu V. Uusaja filosoofia III. Tallinn, 1998. 

 ATRIBUUT, DUALISM, DUALISTLIK INTERAKTSIONISM, ESSENTSIALISM, HÜLOSOISM, 
IDEE, ILLUSIOON, INDETERMINISM, INTUITSIOON, JUHUS JA PARATAMATUS, 
JUMALATÕESTUSED, KAHTLUS, KATEGOORIAVIGA, KUMMITUS MASINAS, KURI 

DEEMON, MEETOD, MOODUS, MÕTLEN, JÄRELIKULT OLEN OLEMAS, 
POSTMODERNISM, SUBSTANTS, UNENÄOD JA TEGELIKKUS, VÄLISMAAILM 

destruktiivne dilemma  

Vt DILEMMA.  

determinism  

(ld determināre ‘kindlaks määrama’). Seisukoht, mille järgi iga 
sündmuse S jaoks on olemas tingimuste hulk {T1, ..., Tn}, mille olemas-
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olul leiab aset sündmus S. Teisisõnu: iga sündmus on teatud 
tingimustega üheselt määratud.  

Determinism tähendab lihtsamalt väljenduses seisukohta, et 
põhimõtteliselt (st kui oleks piisavalt teadmisi ning vaimseid võimeid) 
on võimalik kõiki sündmusi ette näha (vt ETTENÄGEMINE). Sellist 
arusaama väljendab prantsuse matemaatiku, füüsiku ja astronoomi 
Pierre Laplace’i (1749– 1827) veendumus, et   

“mõistus, kes teaks kõiki loodust hingestavaid jõudusid antud 
ajamomendil ja ta kõikide koostisosade suhtelist asetust, kui see 
mõistus osutuks sellele lisaks veel küllalt ulatuslikuks, et neid 
andmeid analüüsida, hõlmaks ühes valemis universumi suurimate 
kehade liikumist võrdselt kergeimate aatomite liikumisega: ei jääks 
midagi, mis ta täpselt ei teaks, ja niihästi tulevik kui ka minevik 
kerkiks tema silmade ette”. (Tsiteeritud: Makarov, M. 
Materialistliku dialektika kategooriad. Tallinn, 1963, lk 122.) 

Sarnane arusaam determinismist esineb ka tänapäeva teaduses. 
Sündmus S1 determineerib sündmuse S2 tähendab seda, et kui on teada 
sündmus S1 ja lisatingimused, võib välja arvutada S2. Determineerimine 
tähendab seega väljaarvutamise võimalust.  

Kui laseme näiteks kivil kukkuda, siis võime välja arvutada tema kiiruse 
ja asukoha teatud ajahetkel. Kivi kukkumise korral pole vaja arvestada 
õhutakistusega, küll aga näiteks paberinutsaku puhul. Õhutakistus on 
seega üks võimalikest lisatingimustest, millega tuleb arvestada. Kui nii 
või teisiti on siiski põhimõtteliselt võimalik ühe seisundi või sündmuse 
kirjelduse alusel välja arvutada mingi teise sündmuse või seisundi 
kirjeldus, siis saabki öelda, et esimene sündmus determineerib teise.  
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Teadmiste avardumisega suurenevad väljaarvutamise reaalsed 
võimalused. Tänapäeval on näiteks võimalik saata kosmosesse sputnik 
ning arvutada välja selle  trajektoor.  

Kuid kas ikka on põhimõtteliselt võimalik kõiki sündmusi ette näha? 20. 
sajandil on mõned füüsikud seoses kvantmehaanika loomisega selle 
kahtluse alla seadnud (vt MÄÄRAMATUSE PRINTSIIP). Väidetavalt on 
mikromaailmas nähtusi, mida ei ole põhimõtteliselt võimalik ette näha 
(välja arvutada). Kuid KÜSIMUS jääb ikkagi lahtiseks, sest 
kvantmehaanika avastusi on võimalik mitmeti tõlgendada.  

Determinismi paikapidavuse küsimust on seostatud ka inimese 
VABADUSE võimalikkusega. Kas inimene saab olla vaba, kui determinism 
vastab tõele? See küsimus ongi andnud ainet TAHTEVABADUSE 

PROBLEEMILE.  

 Koort, A. Kausaalsuseprintsiip ja moodne loodusteadus. – Koort, A. 
Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Koort, A. Tahtevabadus. – Sealsamas. 

 Makarov, M. Materialistliku dialektika kategooriad. Tallinn, 1963. 

 Murphy, J., Einstein, A. Epiloog: Sokraatiline dialoog. – Akadeemia, 
1992, nr 1.  

 Müürsepp, P. Kaos ja fraktalid. – Akadeemia, 1997, nr 4.  

 Wiiret, M. Täienduseks sokraatilisele dialoogile. – Akadeemia, 
1992, nr 1. 

 Wright, G. H. Determinism ja tulevane tõde. – Wright, G. H. 
Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 ETTENÄGEMINE, FATALISM, JÄIK DETERMINISM, INDETERMINISM, JUHUS JA 

PARATAMATUS, NÕRK DETERMINISM, PÕHJUSLIK SEOS 
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Dewey, John  

(1859–1952). Ameerika haridusteoreetik, PRAGMATISMI ja INSTRUMEN-
TALISMI esindaja.  

 Dewey, J. Darvinismi mõju filosoofiale. – Akadeemia, 2012, nr 7. 

 Dewey, J. Vahetu empirismi postulaat. – Akadeemia, 2011, nr 1. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Koort, A. Pragmatism – ameeriklaste maailmavaade. John Dewey. – 
Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Koort, A. John Dewey pedagoogika alused. – Koort, A. Inimese 
meetod. Tartu, 1996. 

 Rattasepp, S. John Dewey. – Akadeemia, 2011, nr 1.  

dialektika  

(kr dialektikē ‘vestlusoskus’). 1. Vanas-Kreekas vestluskunst, oskus 
esitada KÜSIMUSI ja vastata nii, et tulemuseks oleks sügavam 
arusaamine millestki. Selles tähenduses räägitakse Sokratese 
dialektikast (vt SOKRAATILINE MEETOD). 

2. Keskajal nimetati dialektikaks TRADITSIOONILIST LOOGIKAT, mis kõrvuti 
grammatika ja retoorikaga kuulus triiviumi programmi (ld trivium 
‘kolmiktee’).  

3. Georg Wilhelm Friedrich Hegeli järgi on dialektika nii mõtlemise kui 
ka maailma vastuoluline arenguprotsess.  

4. Marksistlik (vt MARKSISM) dialektika on õpetus olemise ja mõtlemise 
üleüldistest seostest ja arenguseaduspärasustest (vt DIALEKTILINE 

MATERIALISM).  

 Stump, E. Dialektika.  – Akadeemia, 2002, nr 6. 
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dialektiline materialism  

MARKSISMI ja selle edasiarenduste ametlik nimetus kunagises 
Nõukogude Liidus.  

Karl Marx ja Friedrich Engels ei nimetanud oma vaateid dialektiliseks 
materialismiks. Engels vastandas materialistlikku DIALEKTIKAT Hegeli 
idealistlikule (vt IDEALISM) dialektikale ning dialektilist maailmakäsitust 
teiste 19. sajandi materialistide MEHHANISTLIKELE arusaamadele. 
Dialektiline materialismi klassikalised teosed on Engelsi “Anti-Dühring” 
ja “Looduse dialektika” ning Vladimir Lenini “Materialism ja 
empiriokrititsism”.  

Dialektilise materialismi seisukohalt on FILOSOOFIA p õ h i k ü s i m u s  
mõtlemise ja olemise, vaimse ja materiaalse vahekorra KÜSIMUS. Sellel 
on omakorda kaks alaküsimust: e s i t e k s , mis on primaarne ehk 
esmane – kas MATEERIA või teadvus ning t e i s e k s , kas maailm on 
tunnetatav. Dialektilise materialismi seisukoht on: mateeria on 
esmane, määrav (vastupidiselt IDEALISMILE 3. tähenduses) ning maailm 
on tunnetatav (vastupidiselt AGNOSTITSISMILE). Mateeria on Lenini 
määratluse järgi objektiivne reaalsus, 

“mis on inimesele antud tema aistingutes, mida kopeerivad, 
fotografeerivad, peegeldavad meie aistingud, mis eksisteerib neist 
sõltumatult”. (Lenin, Materialism ja empiriokrititsism. – Lenin, 
Teosed, 14. kd. Tallinn, 1952, lk 113.) 

Teadvus on taolise arusaama järgi kõrgestiorganiseeritud mateeria 
omadus.  

Maailm on alatises liikumises, muutumises, arenemises. Arengut 
iseloomustavad kolm kõige üldisemat seaduspärasust, mida 
nimetatakse ka d i a l e k t i k a  p õ h i s e a d u s t e k s . Need on:  

1) vastandite ühtsuse ja võitluse seadus,  
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2) kvantitatiivsete muutuste kvalitatiivseteks ülemineku seadus ja  

3) eituse eitamise seadus.  

E s i m e n e  s e a d u s  annab vastuse arengu allika kohta. 
V a s t a n d i d  on need esemete ja nähtuste küljed, tendentsid ja 
jõud, mis teineteist välistavad, kuid ühtlasi ka eeldavad, olles niimoodi 
ühtsed. Vastand on näiteks organismide pärilikkus ja kohanemisvõime, 
ANALÜÜS ja SÜNTEES, tööline ja kapitalist.  

T e i n e  s e a d u s  kirjeldab seda, kuidas areng toimub. 
K v a l i t e e d i  moodustab kõik see, mille tõttu antud asi või nähtus 
on just see, mis ta on. K v a n t i t e e t  aga iseloomustab asja või 
nähtust väliselt ning on tavaliselt mõõdetav. Kvantiteedi muutumine 
teatud piirides ei muuda kvaliteeti. Näiteks võib toatemperatuuril 
olnud vett kuumutada 40 kraadi võrra ning vesi jääb ikka veeks. Kuid 
teatud temperatuuril muutub vesi auruks ning see ongi näide 
kvantitatiivsete muutuste üleminekust kvalitatiivseteks.  

K o l m a s  s e a d u s  näitab arengu üldist suunda. D i a l e k t i l i n e  
e i t u s  on seos uue ja vana vahel, mille käigus säilib midagi vanast 
(Hegel nimetas seda ÜLETAMISEKS). Näiteks on kõrgemad organismid 
arenenud madalamate eitamise tulemusel, kuid säilinud on rakuline 
struktuur jm omadused, mis annab arengule järjekestvuse. Areng on 
spiraalikujuline. Lenin iseloomustas seda nii:  

“Arenemine, mis justkui kordab juba läbikäidud astmeid, kuid 
kordab neid teisiti, kõrgemal baasil (“eituse eitamine”), mitte 
sirgjoont mööda, vaid n-ö spiraali mööda toimuv arenemine…” 
(Lenin. Karl Marx. – Lenin. Teosed, 21 kd. Tallinn, 1953, lk 38.) 

 Afanasjev, A. Algteadmisi filosoofiast. Populaarne õpik. Tallinn, 
1970. 

 Engels, F. Anti-Dühring. Tallinn, 1954. 
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 Engels, F. Looduse dialektika. Tallinn, 1980. 

 Filosoofia algkursus. Tallinn, 1967. 

 Lenin, V. Materialism ja empiriokrititsism. – Lenin, V. Teosed, 14. 
kd. Tallinn, 1952. 

 Makarov, M. Materialistliku dialektika kategooriad. Tallinn, 1963. 

 Spirkin, A. Marksistliku filosoofia kursus. Tallinn, 1966.  

 MATERIALISM, AJALOOLINE MATERIALISM, MARKSISM 

dianoeetiline ja eetiline loomutäius  

Vt LOOMUTÄIUS.  

Diderot, Denis  

(1713–1784). Prantsuse filosoof ja kirjanik, MATERIALISMI (1. tähenduses) 
pooldaja. 

 Diderot, D. Kirjad Sophie Volland’ile. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12. 

 VALGUSTUS 

dihhotoomia  

(kr dicha ‘kaheks osaks’, tomē ‘lõikus’). Dihhotoomiaks nimetatakse 
üht Zenoni Eleast APOORIAT.  

dihhotoomiline liigitus  

Vt LIIGITUS.  
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dilemma  

(kr dilēmma, mis pärineb sõnadest dis ‘kaks korda’ ja lemma ‘oletus, 
eeldus’). 1. Arutlus, mille eeldusteks on kaks tingivat (IMPLIKATIIVSET) ja 
üks liigitav (DISJUNKTIIVNE) väide. Dilemma LOOGILINE VORM võib olla erinev 
(kaks esimest on n-ö konstruktiivsed, kaks viimast destruktiivsed): 

p  q, r  s, p V r |— q V s (Kui lähed paremale, kaotad ratsu; kui lähed 
vasakule, kaotad raha; minna saab vasakule või paremale. Seega 
kaotad ratsu või raha) 

p  q, r  q, p V r |— q (Kui ta täna kinno läheb, tuleb ta minu juurest 
läbi; kui ta täna teatrisse läheb, tuleb ta minu juurest läbi; ta läheb 
täna kinno või teatrisse; järelikult tuleb ta täna minu juurest läbi.) 

p  q, r  s, q V s |— p V r (Kui eksamid on lähedal, siis ta leiab 
õppimiseks aega küll; kui eksam on huvitavas aines, siis ta tahab 
õppida; praegu ta ei leia aega õppimiseks või ei taha ta õppida; 
järelikult ei ole eksamid veel lähedal või ei ole eksam huvitavas aines.) 

p  q, p  r, q V r |— p (Kui arv jagub 6ga, siis ta jagub 3ga; kui 
arv jagub 6ga, siis ta jagub 2ga; see arv ei jagu 3ga või ei jagu ta 2ga; 
järelikult ei jagu see arv 6ga.)  

2. Avaramas tähenduses mõistetakse dilemmana vajadust valida kahe 
võrdse (tavaliselt ebameeldiva) võimaluse vahel, n-ö sundseisu.  

Dilthey, Wilhelm  

(1833–1911). Saksa filosoof.  

 Dilthey, W. Hermeneutika tekkimine. – Filosoofilise hermeneutika 
klassikat. F. D. E. Schleiermacher. Wilhelm Dilthey. Martin 
Heidegger. Hans-Georg Gadamer. Tartu, 1997. (Ilmunud ka: 
Akadeemia, 1991, nr 5.) 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

96 

 

 Dilthey, W. Ajaloolise maailma ülesehitus vaimuteaduses. – 
Sealsamas.  

 Dilthey, W. Teiste isikute ja nende eluavalduste mõistmine. – 
Akadeemia, 2006, nr 8.  

 Koort, A. Inimene – animal historicum. (Jooni Wilhelm Dilthey 
filosoofilisest mõttestikust.) – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 
1996. 

 Tool, A. Wilhelm Dilthey elufilosoofia ja hermeneutika. – 
Akadeemia, 2006, nr 8.  

 AJALOOFILOSOOFIA, EEL- JA PROTOTEADUS, ELUFILOSOOFIA, HERMENEUTIKA, 
MÕISTMINE 

Diogenes Laertios  

(3. sajandi esimene pool e.m.a). Vana-Kreeka kirjanik, kes sai kuulsaks 
teosega “Kuulsate filosoofide elust, õpetustest ja mõtteavaldustest.” 
Tema eluaastad, elukoht ning isegi tema teose tegelik nimi ei ole 
täpselt teada. Antiikfilosoofia uurijatele on see teos aga oluline allikas. 

Diogenes Laertios. Sokratese elu. – Akadeemia, 2009, nr 1.  

Diogenes Sinopest  

(u 404–323 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, KÜÜNIKUTE koolkonna tuntuim 
esindaja.  

 Vt artikli KÜÜNIKUD kirjandust. 

 ASKETISM, EUDAIMONISM, JOHNSONI ARGUMENT 
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disjunktiivne otsustus  

(ld disiūnctio ‘lahutamie’). LIITOTSUSTUS, mille LOOGILINE VORM on A V B. 
Näiteks Ma ostan kommi ja/või jäätist. Taoline liitotsustus on tõene, 
kui vähemalt üks komponentväidetest on tõene.  

Disjunktiivse liitotsustuse TÕEVÄÄRTUSTABEL on selline. 

A B A V B 
Vastav olukord  

näiteks toodud lause puhul 

t t t Ostan kommi, ostan jäätist. 

t v t Ostan kommi, jäätist ei osta. 

v t t Ei osta kommi, jäätist ostan. 

v v v Ei osta kommi, ei osta jäätist. 

 

Eristatakse ka rangelt (välistavalt) disjunktiivset otsustust, mille 
loogiline vorm on A V B. Näiteks, Emb-kumb: kas lähen kõrgkooli või 
lähen tööle. Rangelt disjunktiivse liitotsustuse tõeväärtustabel on 
selline. 
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A B A V B 
Vastav olukord  

näiteks toodud lause puhul 

t t v Lähen kõrgkooli, lähen tööle. 

t v t Lähen kõrgkooli, tööle ei lähe. 

v t t Ei lähe kõrgkooli, tööle lähen. 

v v v Ei lähe kõrgkooli, ei lähe tööle. 

disjunktsioon  

(ld disiūnctio ‘lahutamie’). Loogiline funktsioon, mille abil kahest või 
enamast otsustusest (vt OTSUSTUS) moodustatakse DISJUNKTIIVNE 

OTSUSTUS. 

dispositsioon  

(ld dispositio ‘paigutus, korraldus’). Tendents (kalduvus) käituda või 
muutuda teatud olukorras teatud viisil.  

Dispositsioonid on näiteks kergestipurunevus, lahustuvus, 
kergestiärrituvus, suuremeelsus. Vaas on kergestipurunev selles 
mõttes, et väikesegi põrutuse korral ta puruneb; ta on kergestipurunev 
vaatamata sellele, et teda on hästi hoitud ning ta pole katki läinud.  

ANALÜÜTILISE BIHEIVIORISMI seisukohalt on kõik vaimuseisundid (näiteks 
USKUMUSED ja tunded) dispositsioonid. Näiteks tähendab kellegi usk 
rongi väljumisse sel-ja-sel kellajal, et kui mul on vajadus sõita selle 
rongiga, siis ma lähen nimetatud kellajaks raudteejaama.  
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dogma  

(kr dogma). Väide, mida peetakse tõeseks (vt TÕDE) ebakriitiliselt; 
mõnikord lisandub siia ka veendumus, et seda väidet ei tohigi üldse 
kritiseerida.   

dualism  

(ld duālis ‘kahesus’). KEHA JA VAIMU PROBLEEMI puhul arusaam, et 
(vähemalt inimesel) on nii keha kui ka vaim. Dualistlikud on DUALISTLIK 

INTERAKTSIONISM, OKASIONALISM, ETTEMÄÄRATUD HARMOONIA TEOORIA ja 
EPIFENOMENALISM. 

Mõnikord räägitakse ka headuse ja kurjuse dualismist – sellest et 
maailmas on nii headus kui ka kurjus (mingis mõttes nagu kaks alget) 

 MONISM  

dualistlik interaktsionism  

(ld inter- ‘vastastikku’, āctio ‘tegevus’). Rene Descartes’i seisukoht, et 
keha ja vaim mõjutavad teineteist. Teatud kehalised protsessid 
tekitavad vaimseid (soove, naudinguid, tahtmisi jne) ning teatud 
vaimsed protsessid põhjustavad kehalist aktiivsust (käe tõstmist, peaga 
noogutamist jne). Taoline arusaam näib eeldavat HOMUNKULUSE 

olemasolu. 

Kuidas saavad ikkagi kaks erinevat SUBSTANTSI teineteist mõjutada? 
Kehal on mõõtmed, vaimul mitte, niisiis ei saa vaim kuskil asuda ning 
vastasmõju pole võimalik. Descartes arvas siiski, et punktiks, kus keha 
ja vaim teineteist mõjutavad, on peaajus (vaheajus) asuv käbikeha. 
Kuidas toimub vastasmõju, jäi ikkagi arusaamatuks. Tollal pakuti 
alternatiividena välja OKASIONALISMI ja ETTEMÄÄRATUD HARMOONIA TEOORIA, 
mille järgi keha ja vaim teineteist ei mõjutagi.  
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 Vt artikli keha ja vaimu probleem kirjandust. 

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

Duhem, Pierre  

(1861–1916). Prantsuse füüsik.  

 DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES  

Duhem-Quine’i alamääratuse tees  

(ingl Duhem-Quine thesis). Seisukoht, et teaduslik teooria on FAKTIDE 
poolt n-ö alamääratud (ingl under-determined). Faktidega võib olla 
kooskõlas mitu teooriat. Faktid ei määra seega üheselt, milline teooria 
väärib tunnustamist ning seetõttu ei saa rääkida ka OTSUSTAVAST 

EKSPERIMENDIST. Pierre Duhem kirjutas:  

“.. Mitte kunagi pole võimalik kontrollida eksperimentaalse 
meetodiga üksikut hüpoteesi, vaid ainult hüpoteeside gruppi.” 
(Tsiteeritud: Lõhkivi, E. Duhem-Quine’i alamääratuse tees. – 
Akadeemia, 1996, nr 8, lk 1685.) 

Selline arusaam seostub hästi tõe KOHERENTSITEOORIAGA.  

 Lõhkivi, E. Duhem-Quine’i alamääratuse tees ja realismi-relativismi 
tüli. – Akadeemia, 1996, nr 8. 

 HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, KONVENTSIONALISM 

Dummett, Michael  

(1925–2011). Inglise filosoof.  

 Dummett, M. Frege filosoofia ajaloos. – Akadeemia, 1995, n 1. 

 Dummett, M. Realism ja antirealism. – Akadeemia, 1999, nr 3. 
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Duns Scotus, John  

(1266–1308). Keskaja filosoof.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 576–578. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 
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E 

ebaaus definitsioon  

Ebaaus on DEFINITSIOON, millest lähtumine muudaks mõttetuks väitluse. 
Näiteks pole mõtet väidelda teemal “Kas armastus esimesest 
silmapilgust on võimalik”, kui üks pool defineerib armastuse pikaajalise 
teineteisetundmise baasil tekkiva erilise tundena, mis ühendab kirge, 
sõprust ja austust. Taolisest definitsioonist lähtudes pole muidugi 
võimalik armastus esimesest silmapilgust. Edasine vaidlus on mõttetu 
ning definitsioon seega ebaaus.  

Aga võtame teise näite. Ruudu defineerimine täisnurkse rombina 
muudab mõttetuks vaidluse teemal “Kas ruut võib olla ka 
ümmargune”. Siin tuleb nüüd valida: kas ütelda, et taoline ruudu 
definitsioon on ebaaus või ütelda, et nimetatud vaidlus on üldse 
mõttetu. Antud juhul kaldutakse ehk valima teist varianti.  

eelloogiline mõtlemine 

Lucien Levy-Bruhl nimetas nn primitiivsete rahvaste mõtlemist 
eelloogiliseks. Tsiviliseeritud inimene vältivat mõtlemises 
VASTURÄÄKIVUSI, primitiivne aga mitte. Levy-Bruhl kirjutas:  

“Inimese vaimne tegevus meie ühiskonnas, mis kujul ta ka ei 
toimuks, peab olema allutatud vasturääkivuse seadusele.  

Hoopis teistsugused on tingimused, millistes toimub eelloogiline 
mõtlemine. /.../ ..Ürginimese mõtlemises ilmneb ükskõiksus nii 
kogemuse kui ka vasturääkivuste suhtes.” (Лeви-Брюль, Л.  
Пeрвoбытнoe мышлeниe – Лeви-Брюль, Л.  Сврхъeстeствeнноe в 
пeрвoбытнoм мышлeнии. Мoсквa 1994, lk 89.) 
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Primitiivse mõtlemise ükskõiksusest vasturääkivuste suhtes tulenebki 
Levy-Bruhli arvates, et meil on nii raske jälgida sellise mõtlemise kulgu.  

Asi võib olla siiski selles, et n-ö primitiivne inimene mõtleb lihtsalt 
teistmoodi, lähtub teistsugustest (varjatud) eeldustest ning tema 
mõttemaailm tervikuna on vasturääkivusteta. Võiks ehk öelda, et 
tegemist on ühismõõduta (vt ÜHISMÕÕDUTUS) vaadetega. Kui lähtuda 
printsiibist PÕHISEISUKOHTI EITAJAGA EI VAIELDA, siis on vaidlus mõttetu.  

 Meos, I. Katse piiritleda mõiste teaduslik mõtlemine. – Tallinna 
Pedagoogikaülikooli Toimetised. A 8. Humaniora. Teadusfilosoofia. 
Tallinn, 1998. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996, 
lk 116–127. 

 Tulviste, P. Mõtlemise muutumisest ajaloos. Tallinn, 1984. 

 FORMAALNE LOOGIKAVIGA, LOOGILINE ÕIGSUS 

eelsokraatikud  

Vana-Kreeka filosoofid enne Sokratest. Termini võttis kasutusele saksa 
filoloog Hermann Diels (1848–1922), kes koostas kogumiku 
“Eelsokraatikute fragmendid”. Filosoofia ajaloo jagamine 
eelsokraatiliseks ja sokratesejärgseks tekitab vaidlusi. Näiteks ei ole 
kõik nõus, et SOFISTID kuuluvad esimesse etappi. Kaheldamatu on aga 
Parmenidese, Zenoni Eleast, Empedoklese, Anaximenese, 
Anaximandrose, Thalese, Pythagorase, Herakleitose, Anaxagorase 
nimetamine eelsokraatikuteks. 

eel- ehk prototeadus  

(kr prōtos ‘esimene’). Teadus tema algsel kujunemisjärgul. Iga teadus 
on kunagi tekkinud ning seda staadiumi teaduse arengus, kus võib juba 
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öelda, et on sündimas uus teadus, nimetataksegi eel- ehk 
prototeaduseks.  

Eelteadus erineb PSEUDOTEADUSEST, mida vaatamata selle 
ebateaduslikkusele mõned siiski peavad teaduseks. Kui teaduse 
etaloniks võtta füüsika, siis on ühiskonnateadused veel prototeadused. 
Samas võib aga küsida, kas teaduse etalone ei või olla rohkem. 
Teisisõnu: kas kõik teadused ikka on ühetüübilised?  

LOOGILISE POSITIVISMI pooldaja ütleks, et kõik teadused – kui nad üldse 
väärivad teaduse nime – on ühetüübilised. Sellega ei nõustuks aga 
Wilhelm Windelband, kes rõhutas olulist erinevust ajaloo ja 
loodusteaduse meetodi vahel (vt IDIOGRAAFILINE JA NOMOTEETILINE MEETOD). 

 TEADUSFILOSOOFIA 

eesmärk ja abinõu  

Selleks, et midagi saavutada, tuleb kasutada mitmesuguseid abinõusid. 
EETIKAT huvitab eesmärgi ja abinõude seos sedavõrd, kuivõrd on seotud 
kõlbeliste VÄÄRTUSTEGA.  

Kas eesmärk õigustab abinõusid? Mõnikord saame eemärgi ja 
abinõude moraalset väärtust hinnata teineteisest sõltumatult: näiteks 
väärib heakskiitu teisele inimesele kingituse tegemine, varastamine 
aga näib olevat lubamatu. Kuid kas on õige varastada selleks, et teha 
kellelegi kingitust?  

Eesmärgi ja abinõude suhtes on kujunenud kaks äärmuslikku 
seisukohta: jesuitism ja põhimõte, et teatud vahendeid ei õigusta ükski 
eesmärk.  

J e s u i i d i d  olid 16. sajandil loodud “Jeesuse seltsi” liikmed. Selle 
katoliku mungaordu rajas hispaania aadlik Ignatius Loyola (1491–1556) 
1534. aastal ning 1540. aastal kinnitas paavst selle orduna. Just 
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Loyolale omistataksegi loosung Eesmärk pühitseb abinõu. Ordu loodi 
võitluseks reformatsiooni vastu ning tema eesmärk oli paavsti sõnul 
“tuua eksinud rahvahulgad kiriku rüppe tagasi”. Taolise püha eesmärgi 
nimel oli nende arvates lubatud kõik: silmakirjalikkus, pettus, 
valevande andmine, tapmine jne.  

T e i s e  p õ h i m õ t t e  pooldajad olid näiteks Mahatma Gandhi 
(1869–1948), Martin Luther King (1929–1968) ja Lev Tolstoi (1828–
1910). Nad leidsid, et vägivalda ei õigusta ükski eesmärk. Vägivallatu 
vastupanu põhimõte lähtub Kristuse sõnadest:  

“Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba 
vastu! Aga mina ütlen teile: ärge pange vastu inimesele, kes teile 
kurja teeb, vaid kui keegi lajatab sulle vastu paremat põske, keera 
talle ka teine ette.” (Mt 5, 38–39).  

Tolstoi arvates ei ole võimalik hävitada kurjust kurjusega – nii nagu 
tuldki pole võimalik kustutada tulega. M. Gandhi töötas välja 
vägivallatu võitluse taktika, mida pooldas ka M.L. King. Sellise taktika 
kohaselt ei allu ükski inimene mitte mingisugusele ebaõiglusele ega 
aita kaasa ebaõiglusele. Ei tohi kasutada vägivalda, sest see õigustaks 
omakorda uut vägivalda vastaste poolel.  

Vägivallatu vastupanu meetodid on näiteks koostööst keeldumine, 
KODANIKUALLUMATUS, loosungid, plakatid, piketeerimine, protesti märgiks 
oma varanduse hävitamine, pilked võimude aadressil, pseudo-
matused, keeldumine auavaldustest, streik, vaikimine, transpordist 
mitteväljumine, kodust mitteväljumine. Vägavallatu vastupanu 
edukuse tingimuseks on selle massilisus.  

Tavaliselt püütakse äärmusi vältida ning leida optimaalne suhe 
eesmärgi ja abinõude vahel. Võib-olla tuleb seejuures mõnest 
eesmärgist loobuda. Tuntud on Karl Marxi ütlus, et eesmärk, mis 
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nõuab ebaõigeid vahendeid, ei ole õige eesmärk. Ka abinõude kohta 
tuleks küsida, kas ikka on alust arvata, et nad viivad püstitatud 
eesmärgile. 

 Loyola, I. Vaimulikud harjutused. – Akadeemia, 1992, nr 1.  

eessõna paradoks  

Vt PARADOKS.  

eeter  

(kr aithēr ‘kõrge ja puhas õhukiht, taevas’). Vanas-Kreekas arvati, et 
kõik mis asub maises maailmas, koosneb neljast n-ö elemendist (maa, 
vesi, tuli, õhk). Kõik, mis on taevas, on aga jumalik ja koosneb eetrist 
ehk viiendast elemendist. Ladina keelest on tulnud eetri teine nimetus 
– kvintessents (ld quinta essentia ‘viies olemus’).  

P y t h a g o r a s  arvas, et taevakehad, liikudes läbi eetri, tekitavad 
igaüks mingi heli, mis koos kõlavad harmooniliselt (vt SFÄÄRIDE 

HARMOONIA).  

A r i s t o t e l e s e  väitel liiguvad taevakehad ringjooneliselt ja 
ühtlaselt ning nende taoline liikumine on loomulik – erinevalt maistest 
asjadest, mille loomulik liikumine on ülevalt alla. Sellepärast peavadki 
taevakehad tema arvates koosnema millestki muust kui maised asjad. 
Selline on viies element – eeter.  

K e s k a j a l  valitses aristotellik arusaam, mille järgi Kuu-alune maailm 
on muutuv, maine, Kuu-pealne ehk taevane maailm aga igavene ja 
muutumatu. 

Juba Vana-Kreeka filosoofid (Anaxagoras, ATOMISTID) tegid oletusi selle 
kohta, et taevakehad koosnevad samadest elementidest mis maisedki 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

107 

 

asjad. Ka Giordano Bruno arvates pole põhimõttelist vahet taevase ja 
maise mateeria vahel – viies element polnud tema silmis enam jumalik.  

Kuni 19. sajandi lõpuni arvati, et maailmaruumi täidab meeltega 
tajumatu eeter. Ilma sellise keskkonnata peeti valguse levimist 
võimatuks. Alles peale katset, mille viisid läbi 1881. aastal ameerika 
teadlased Albert Michelson ja Edward Morley, seati KAHTLUSE alla, kas 
sellist keskkonda (eetrit) ikka olemas on.  

 Michelson, A., Morley, E. Maa ja valgust kandva eetri suhtelisest 
liikumisest. – Akadeemia, 1993, nr 4.  

 Wiiret, M. Eeter ja vaakum: Kas makromaailm ja väljad asuvad 
keskkonnas või tühjuses. – Akadeemia, 1991, nr 7. 

 KOSMOLOOGIA 

eetika  

(kr ēthos ‘komme, harjumus’). 1. Normatiivne eetika on teooria selle 
kohta, milline käitumine on moraalselt hea/õige ja milline 
halb/ebaõige. Taoline teooria sõnastab käitumise põhimõtted, mida 
inimesed peaksid järgima ning põhjendab neid. Kui sellised põhimõtted 
puudutavad otseselt ainult teatud inimgruppi, siis on tegemist näiteks 
arstieetika, juristi eetika või muu sellisega. Üldiste põhimõtete 
rakendamist tüüpolukordades (näiteks ABORT, EUTANAASIA, suhtumine 
seksuaalvähemustesse, enesetapp) käsitab RAKENDUSEETIKA. 
Üldkehtivusele pretendeerivatest normatiivse eetika teooriatest on 
ehk kõige tuntumad KOHUSE-EETIKA, UTILITARISM ja kristlik eetika. 

2. Kirjeldav eetika uurib ja kirjeldab mingi grupi või ühiskonna kõlbelisi 
põhimõtteid. Kui uuritavaks grupiks on mingi rahvus, on tegemist 
etnoeetikaga.  
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3. Metaeetika ehk analüütiline eetika uurib filosoofiliselt eetika 
MÕISTEID (hea/õige ja halb/ebaõige, VASTUTUS, voorus, LOOMUTÄIUS, 
õigused, moraalne tõde) ning normatiivse eetikateooria põhjendamise 
võimalusi.  

Järgnevalt selgitame mõningaid metaeetilisi arusaamu. 

Eetiline a b s o l u t i s m  (ld absolūtus ‘tingimatu’) ja 
r e l a t i v i s m (ld relatīvus ‘suhteline’). Eetilisest (moraalsest) 
absolutismist ja relativismist saab rääkida k a h e s  t ä h e n d u s e s .  

A b s o l u t i s m  (e s i m e s e s  t ä h e n d u s e s ) on veendumus, et 
kõikide aegade ja kõikide rahvaste jaoks on üks ja ainus MORAAL 
(kõlblus). Näiteks on nn kümne käsu moraal absolutistlik. Eetilise 
relativismi seisukoht on vastupidine: ei ole olemas MORAALI (kõlblust), 
mis kehtiks kõikidel aegadel ja kõikide rahvaste juures. Mis ühel ajastul 
oli moraalselt lubamatu, võib teisel ajal olla moraalselt lubatav jne, st 
moraal sõltub ajastust ja rahvast. Eetilise relativismi seisukoha esitas 
hästi Claude Adrien Helvetius. 

A b s o l u t i s m  (t e i s e s  t ä h e n d u s e s ) on veendumus mingi 
kõlbelise põhimõtte kehtivusest kõikidel olukordades. Taoline 
seisukoht välistab vaidlused, kas on ehk mõnes olukorras lubatud see, 
mis mujal lubamatu. Relativism on (sellises tähenduses absolutismile 
vastandades) veendumus, et kõlbeliste põhimõtete rakendamisel tuleb 
arvestada olukorda. See, mis mõnes olukorras on moraalselt ebaõige, 
võib mujal olla lubatud. Näiteks sõltub kõlbeline hinnang valetamisele 
selle veendumuse kohaselt olukorrast, milles valetati.  

E e t i l i n e  n a t u r a l i s m  (ld nātūrālis ‘loomulik, looduslik’) on 
eetikateooria, mis võtab aluseks inimese (või ka looma jne) loomulikud 
kalduvused vms loodusliku ning teeb selle alusel JÄRELDUSI hea/õige ja 
halva/ebaõige käitumise kohta. Selline on näiteks UTILITARISM, mis 
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lähtub eeldusest, et loomu poolest püüdleb iga inimene naudingute 
poole ning hoidub kannatustest. Utilitarismi järgi on moraalselt 
hea/õige selline käitumine, mis on kooskõlas taolise loomuliku 
hoiakuga (arvestada tuleb muidugi ka kõigi teiste asjassepuutuvate 
inimeste või loomadega). George Edward Moore ei pooldanud sellist 
arutlust (vt LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT).   

E m o t i v i s m  on Alfred Ayeri loodud teooria, mille järgi moraalsed 
hinnangud väljendavad ainult hindaja emotsioone (näiteks heakskiitu, 
meelitatust) ning ei saa seetõttu olla ei tõesed (vt TÕDE) ega väärad. 
Järelikult pole olemas ka moraalset TEADMIST. Kui keegi ütleb 
Silmakirjalikkus on lubamatu, siis väljendab see vaid ütleja 
emotsionaalset suhtumist silmakirjalikkusesse ning seda võiksid 
asendada ka Võehh!, Nõme! vms ütlused. Üteldes, et miski on 
moraalselt lubamatu/ kohustuslik/ neutraalne, tahame selle teooria 
seisukohalt saavutada, et meie suhtumist jagaksid ka teised ning 
kasutame veenmiseks teoretiseerimist, mis jätab mulje, et tegemist ei 
ole isikliku eelistusega.  

Emotivismi kriitikud ütlevad, et siis poleks üldse võimalik kõlbluse üle 
arutleda. Emotivismi pooldaja võib vastata, et on siiski võimalik moraali 
uurida ja välja selgitada, mida üks või teine kõlblusega seotud mõiste 
tähendab. Sageli juhtub aga, et meil ei tekigi mingit emotsiooni enne, 
kui oleme olukorda analüüsinud. Sellise analüüsi või diskussiooni 
tulemusel kujuneb meil mingi emotsionaalne hoiak ning me 
väljendame seda moraalse hinnanguna.  

 Aristoteles, Nikomachose eetika. Tartu, 1996. 

 Baroja, P. Relativism moraalis ja poliitikas. – Looming, 1994, nr 5.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 122–134. 
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 Eetika. Interdistsiplinaarsed lähenemised. [Ettekannete kogumik]. 
2006. 

 Jõgi, P. Õigus ja eetika: teooriad õigusest ja õiglusest 20. sajandi 
õigusfilosoofias. 2002. 

 Laanemäe, A. Eetika alused. Tallinn, 2000. 

 Lévinas, E. Eetika ja lõpmatus: Dialoogid Philippe Nemoga. – 
Akadeemia, 1996, nr 3. 

 Lill, A. Eetika või moraal: Inimloomuse täiustest ja pahedest 
antiikaja pilgu läbi. – Akadeemia, 1997, nr 3. 

 Masing, U. Eetikast. – Pessimismi põhjendus. Tartu, 1995. 

 Meos, I. Valimik teemasid eetikast. Tallinn, 1995.  

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 1996. 

 Peltola, L., Pihkala, J., Sinnemäki, M. Leeriõpik. Nr 4. Dogmaatika ja 
eetika. Keuruu, 1989. 

 Pojman, L. P. Eetika. Õiget ja väära avastamas. 2005. 

 Raud, R. Eetikamudelite toimemehhanismidest. – Akadeemia, 
1989, nr 5. 

 Rechardt, E. Kuri meis ja maailmas. – Akadeemia, 1995, nr 1. 

 Reiland, I. Metaeetika põhiküsimus(ed). – Akadeemia, 2007, nr 10. 

 Schweitzer, A. Kultuur ja eetika. Tallinn, 1984, 2010. 

 Sootak, J. Eetiline või normatiivne etteheide?: Süü mõistest 
kriminaalõiguses. – Akadeemia, 1998, nr 2. 

 Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn, 1997. 

 Veimer, J. Eetikast. Tallinn, 1990. 

 Wittgenstein, L. Loeng eetikast. – Looming, 1993, nr8.  

 AKSIOLOOGIA, FAKT JA VÄÄRTUS, HÜVE, RAKENDUSEETIKA 
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eetiline loomutäius  

Vt LOOMUTÄIUS. 

egoism  

(ld ego ‘mina’). 1. Eetiline egoism on seisukoht, et inimene lähtub alati 
enda huvidest ning nii ongi moraalselt hea/õige. Eetiline egoism 
vastandub ALTRUISMILE. Kuid huvil ja huvil on vahe. Claude Adrien 
Helvetius pooldas mõistliku egoismi seisukohta, mille järgi inimeses 
tuleb kasvatada mõistlikke huvisid ning sellistest huvidest lähtumisel 
elavad ühiskonnas kõik hästi. Niimoodi arutledes võib isegi 
eneseohverdus lähtuda inimese enda huvidest.  

Teistmoodi egoistlik on ÜLEINIMENE, kelle arvates “Mis on kahjulik 
minule, on iseenesest kahjulik.”   

2. Psühholoogiline egoism on seisukoht, et inimene lihtsalt lähtub alati 
enda huvidest – olgu see hea või halb. Kui on vaja, et inimene teeks 
midagi teiste huvides, siis tuleb teda sundida või petta. Näiteks arvas 
A r t h u r  S c h o p e n h a u e r , et suguinstinkt on tegelikult liigi 
heaolu teenistuses, kuigi inimesele näib, et tänu sellele avaneb tal 
võimalus naudinguteks. Inimene, hoolitsedes järelkasvu eest, tegutseb 
samuti liigi huvides. Loodus saavutab oma eesmärgi mõlemal juhul 
vaid sel teel, et petab indiviidi. Viimasele näib, nagu teeks ta midagi 
iseenda heaolu nimel, kuigi tegelikult on see vaid liigi huvides. 

 Reinson, U. Abistav käitumine ja selle uurimine. – Akadeemia, 
1997, nr 4.  

eidos  

(kr ‘välimus, idee’). Platon ja Aristoteles nimetasid eidoseks asja 
olemust (vt FENOMEN JA NOUMENON), kuid ei olnud üksmeelel, kus see 
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eidos asub. Platon arvas, et on olemas IDEEDE maailm, Aristoteles aga, 
et eidos on asjas eneses (näiteks on lauas laua olemus).  

Einstein, Albert  

(1879–1955). Saksa füüsik, relatiivsusteooria looja.  

 Einstein, A., Infeld, L. Füüsika evolutsioon. Tallinn, 1962.  

 Einstein, A. Füüsika ja tegelikkus. – Akadeemia, 2005, nr 7. 

 Einstein, A. Geomeetria ja kogemus. – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Einstein, A. Liikuvate kehade elektrodünaamikast. I osa. – 
Akadeemia, 2005, nr 7. 

 Gardner, M. Relatiivsusteooria miljonitele. Tallinn, 1968. 

 Herneck, F. Albert Einstein. Tallinn, 1982. 

 Kuusk, P. Albert Einsteini artikkel „Liikuvate kehade 
elektrodünaamikast“: Sisukokkuvõte ja kommentaarid. – 
Akadeemia, 2005, nr 7.  

 Ortega y Gasset, J. Einsteini teooria ajalooline tähtsus. – 
Akadeemia, 1989, nr 5.  

 Piir, I. Albert Einstein – aasta 1905. – Akadeemia, 2005, nr 7. 

eitus  

FORMAALSES LOOGIKAS on väite (OTSUSTUSE) eitus väide, mille TÕEVÄÄRTUS 
on vastupidine antud väite tõeväärtusele. Väide ja väite eitus on seega 
teineteisele vasturääkivad väited (vt VASTURÄÄKIVUS).  

KLASSIKALISES LOOGIKAS kehtib KAHEVALENTSUSE PRINTSIIP, mis tähendab, et 
väide võib olla tõene või väär. Eituse TÕEVÄÄRTUSTABEL on selline. 
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A A 

t v 

v t 

 

Jan Łukasiewicz töötas välja kolmevalentse, st MITTEKLASSIKALISE LOOGIKA 
ning seal on tõeväärtused 1, ½, 0 (tõene, neutraalne, väär). Eituse 
tõeväärtustabel on selline.  

A A 

1 0 

½ ½ 

0 1 

 

Eituse tõeväärtus defineeritakse nii: [A ] = 1 – [A]. 

Nimetagem v ä i t e  e i t a m i s e k s  antud väite jaoks tema eituse 
sõnastamist. Klassikalises loogikas kehtivad järgmised väite eitamise 
reeglid.  

A t r i b u t i i v s e  l i h t o t s u s t u s e  eitamisel tuleb jaatava 
otsustuse asemel eitav ning üldotsustuse asemel osaotsustus. Näiteks 
on üldeitava otsustuse eitus osajaatav otsustus.  

K a h e k o h a l i s e  s u h t e o t s u s t u s e  eitamise põhimõte on 
sama. Näiteks on üld-osa-jaatava otsustuse eitus osa-üld-eitav 
otsustus.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

114 

 

L i i t o t s u s t u s e  eitamise reeglid tulenevad LOOGILISTE KONSTANTIDE 
definitsioonidest.  

Väite loogiline vorm 
Väite eituse loogiline 

vorm 

A A 

A & B A V B 

A V B A & B 

A  B A & B 

 

Mõned näited selgitavad nimetatud reegleid.  

Väide Väite eitus 

Mitte ükski inimene pole täielik 
lollpea. 

Mõni inimene on täielik 
lollpea. 

Kõik õpilased mäletavad mõnda 
oma endist õpetajat. 

Mõni õpilane ei mäleta mitte 
ühtegi oma endist õpetajat. 

Ei ole tõsi, et ta eksamil läbi kukkus. Ta kukkus eksamil läbi. 

Ta lõpetas eile toa magamistoa 
koristamise ja alustas elutoa 
koristamist. 

Ta ei lõpetanud eile 
magamistoa koristamist ja/või 
ei alustanud elutoa koristamis. 

Ta ei ole ilus ja/või ta ei ole andekas. Ta on ilus ja andekas. 

Alati kui ta on heas tujus, kiidab ta 
oma sõpru. 

Mõnikord heas tujus olles ei 
kiida ta oma sõpru. 
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eituse eitamine  

Vt DIALEKTILINE MATERIALISM. 

eksegeet  

(kr exēgētēs ‘juhataja, tõlgendaja’). Eksegeediks nimetatakse tavaliselt 
Piibli tõlgendajat.  

Keskajal valitsesid inimeste mõttemaailma üle autoriteedid. Kõige 
olulisem neist autoriteetidest oli Piibel. Uurides ja selgitades Piibli 
tekste, usuti saavat vastused kõigile KÜSIMUSTELE. Kuid selleks pidi olema 
asjatundja, st eksegeet, et Piiblist üldse aru saada. 

eksimus  

1. Tõese seisukoha pidamine vääraks või väära seisukoha pidamine 
tõeseks. VALETAMINE erineb eksimusest, sest eeldab TÕE teadmist.  

2. Tõe vastand, väärus.   

eksistents  

(ld exsistentia ‘olemasolu’). Kõige selle olemasolu, mis tegelikult 
olemas on.  

Loomuliku keele grammatika jätab mulje, nagu oleks eksistents 
omadus ning sellest lähtub ONTOLOOGILINE JUMALATÕESTUS. Näib, et 
eksistentsi ei saa siiski käsitada omadusena (PREDIKAADINA), sest vastasel 
juhul tuleks välja, et nii nagu on olemas näiteks punaseid ja 
mittepunaseid asju (vt ASI), peaks olema ka eksisteerivaid ja 
mitteeksisteerivaid asju. MÕISTES mitteeksisteeriv asi peitub aga 
VASTURÄÄKIVUS.  
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Niisiis on alust väita, et eksistents pole predikaat. Väite Jumal 
eksisteerib (on olemas) LOOGILINE VORM erineb näiteks väite Andres on 
viisakas loogilisest vormist. Tabel selgitab öeldut.  

Väide  Väite loogiline vorm 

Jumal eksisteerib (on 
olemas). 

x Qx 
loetakse: leidub objekt x, kes/mis on jumal 

Andres on viisakas. 
Pa 
loetakse: objektil a on omadus P 

 

Lisaks reaalsele olemasolule võib rääkida ka m õ t t e l i s e s t  
o l e m a s o l u s t  ning see aitab vältida eksistentsiparadoksi (vt 
PARADOKS). Näiteks eksisteerivad kentaurid mõtteliselt. Samas ei 
eksisteeri aga ümmargused ruudud isegi mõtteliselt mitte, sest 
ümmarguse ruudu mõistes peitub vasturääkivus.  

M i k s  ü l d s e  m i d a g i  e k s i s t e e r i b  ning kas oleks võimalik, 
et midagi ei eksisteeri? Kas siis, kui midagi ei oleks, oleks 
mitteolemine? Parmenides arvas, et mitteolemist ei ole. Ei saa ju 
olemas olla see, mida olemas pole (st mitteolemine). Kuid kas see 
tähendab, et ei saa olla nii, et mitte midagi ei ole?  

Mõnikord peetakse eksistentsist rääkides silmas siiski vaid 
i n i m e k s i s t e n t s i  – erinevalt asjade olemasolust. Karl Jaspers 
vastandas eksistentsi kui autentset (vt AUTENTSUS) olemasolu 
mitteautentsele olemisele.  

 Carnap, R. Empirism, semantika ja ontoloogia. – Akadeemia, 1998, 
nr 6. 
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 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 251–256. 

 Moore, G. E. Kas eksistents on predikaat? – Tähendus, tõde, 
meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 EKSISTENTSIALISM, FIKTIIVSED ENTITEEDID 

eksistentsialism  

Olemise filosoofia, mille eelkäijaks oli Sören Kierkegaard, kes 
protesteeris Georg Wilhelm Friedrich Hegeli ABSTRAKTSE filosoofia vastu. 
Eksistentsialismi märksõnadeks on indiviidi maailma heidetus, 
valikusundus, ABSURD. Jean-Paul Sartre andis ülevaate 
eksistentsialismist oma loengus “Eksistentsialism on humanism”. Tema 
sõnul ühendab eksistentsialiste veendumus, et (inimese) OLEMINE EELNEB 

OLEMUSELE, st inimene on see, kelleks ta end ise teeb – erinevalt asjast 
(vt ASI 3. tähenduses), mis on see, milleks ta on tehtud (kujundatud).  

Tuntud eksistentsialistidest nimetagem veel Martin Heideggeri, Karl 
Jaspersit ja Albert Camus’d. 

 Sire, J. W. Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated. Tallinn, 
1997. 

 Vt ka artiklite KIERKEGAARD, SARTRE, HEIDEGGER, JASPERS ja CAMUS 
kirjandust. 

 AUTENTSUS, INIMENE ON MÄÄRATUD OLEMA VABA 

eksistentsikvantor  

Vt KVANTOR 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

118 

 

eksoteeriline ja esoteeriline  

(kr exōteros ‘väline’, esōterikos ‘sisemine’). Aristoteles nimetas 
eksoteerilisteks oma avaldatud teoseid ja loenguid. Hiljem hakati 
eristama Aristotelese eksoteerilisi teoseid, mis olid arusaadavad ka 
mittespetsialistidele ja palju keerulisemaid, mis olid mõeldud eelkõige 
vaid tema õpilastele. Eksoteerilistest teostest on säilinud vaid 
fragmendid.   

eksperiment  

(ld experimentum ‘katse, katsetus’). HÜPOTEESI kontrollimiseks mõeldud 
katse, mille algtingimused seatakse ise. Viimane tunnus eristab 
eksperimenti vaatlusest. Näiteks võib eksperimendi teel kindlaks teha, 
kas kaldpinna kalde suurendamisest muutub mööda seda vabalt liikuva 
keha kiirendust. Kui antud juhul piirdutaks vaid vaatlusega, siis tuleks 
oodata, millal looduses mingi keha kuskilt alla hakkab veerema.  

Eksperimendi väärtustamine eristab uusaja mõtteviisi keskaegsest. 
Viimase jaoks oli raamatutarkus usaldusväärsem kui KOGEMUS. Erand 
keskaja filosoofide seas oli Roger Bacon, keda peetaksegi 
eksperimentaalteaduse esimeseks propageerijaks. Paraku polnud aeg 
selliste mõtete jaoks tollal veel küps. 

Kas eksperiment saab olla o t s u s t a v , st näidata ühemõtteliselt, 
kumb alternatiivsetest oletustest on tõene, kumb väär. Francis Bacon 
uskus sellise eksperimeni võimalikkusesse, kuid tänapäeval on selline 
veendumus TEADUSFILOSOOFIAST taandunud (vt DUHEM-QUINE’I 
ALAMÄÄRATUSE TEES).  

Eksperimendi eriliik on MÕTTELINE EKSPERIMENT.  
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eksplikatsioon  

(ld explicātio ‘selgitus’). Terminile täpsema tähenduse andmine. 
Näiteks defineeritakse (vt DEFINITSIOON) temperatuur molekulide 
soojusliikumise kineetilise energia kaudu ning ta on mõõdetav 
termomeetri abil. Enne selliseid täpsustusi sai temperatuurist rääkida 
vaid sõnu soe, külm jms kasutades, mis olid ilmselt väga ebamäärase 
tähendusega.  

eksportatsiooni seadus  

(ld exportāre ‘välja vedama). LAUSEARVUTUSE reegel, mis võimaldab 

valemist A & B  C järeldada valemi  

A  (B  C) 

Kehtib ka vastupidine JÄRELDUS (viimasest saab järeldada esimese) ning 
seetõttu võime öelda, et need kaks valemit on ekvivalentsed (vt 
LOOGILINE SAMASUS):  

A & B  C ~ A  (B  C).  

Taoline samasus kõlaks lausetena näiteks selline: Kui mul on tuju hea ja 
mul on ka raha, siis ma ostan midagi meeldivat on seesama mis Kui 
mul on hea tuju, siis, kui mul on ka raha, siis ma ostan midagi 
meeldivat.  

ekstensionaalne kontekst  

(ingl extensional context). Lause, milles sama osutusega (vt OSUTUS JA 

TÄHENDUS) sõnu või väljendeid võib teineteise vastu välja vahetada ilma 
lause TÕEVÄÄRTUST muutmata. Näiteks võib tõeses lauses Tallinn asub 
põhja-Eestis sõna Tallinn asendada väljendiga Eesti pealinn; 
tulemuseks on tõene väide Eesti pealinn asub põhja-Eestis. Samamoodi 
ei saa aga toimida INTENSIONAALSE KONTEKSTI puhul.  
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 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 377–396. 

 IDENTSETE ERISTAMATUS, OSUTUS JA TÄHENDUS 

ekvivalents  

(ld aequivalens ‘võrdse väärtusega’). 1. LOOGILINE SAMASUS. 2. Loogiline 
funktsioon, mille abil kahest otsustusest (vt OTSUSTUS) moodustatakse 
EKVIVALENTSIOTSUSTUS.  

ekvivalentsiotsustus  

(ld aequivalens ‘võrdse väärtusega’). LIITOTSUSTUS, mille LOOGILINE VORM 

on A  B, näiteks Romb on ruut siis ja ainult siis, kui romb on 
täisnurkne. Ekvivalentsiotsustuse TÕEVÄÄRTUSTABEL on selline.  

A B A  B 

t t t 

t v v 

v t v 

v v t 

 LOOGILINE SAMASUS EHK EKVIVALENTS 

élan vital  

(pr ‘elujõud, -impulss’). Seda terminit kasutas Henri Bergson reaalsuses 
peituva loova jõu tähistamiseks. Taolise jõu ilmingud on tema arvates 
MATEERIA, organismide elujõud ja eluslooduse evolutsioon, mida 
loodusteadus ei suuda seletada (vt SELETAMINE). Bergsoni arvates võime 
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sellest jõust aimu saada vahetult (vt INTUITSIOON), mitte intellektuaalselt 
või meelelise KOGEMUSE teel.  

 Vt artikli BERGSON kirjandust. 

eleaadid  

Vana-Kreeka filosoofiakoolkond, mis tekkis 6. sajandil e.m.a Elea 
polises. Tema tuntumad esindajad olid Xenophanes, Parmenides ja 
Zenon.  

Zenon (Parmenidese õpilane ja sõber) on kuulsaks saanud APOORIATEGA. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 71–92. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

elitarism  

(pr élite ‘paremik, valituim osa’). Õpetus, mille järgi riiki peab valitsema 
eliit.  

Elitarism tugineb kahele eeldusele.  

1. Võimalik on teada (vt TEADMINE), mis on hea ühiskonnale kui 
tervikule ja kuidas seda saavutada.  

2. Sellist liiki teadmisele on võimelised jõudma vaid vähesed, st eliit.  

Elitarismi seisukohalt ei ole usutav, et tavalised inimesed suudavad aru 
saada ühiskonna huvidest. Lihtrahvas ei ole võimeline iseennast 
valitsema. Valitsemine tuleb seetõttu usaldada eliidile. Taolise 
seisukoha esitas näiteks Platon teoses “Riik”.  
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Elitaristlik on ka Vladimir Lenini arusaam juhtivast parteist, kes tunneks 
ajaloolisi seaduspärasusi. Lenini seisukohalt ei suuda töölisklass ise 
mõista oma vajadusi, huvisid ja võimalusi. On vaja töölisklassi 
vabastamise üritusele ustavat parteid, kellel oleksid vajalikud 
teadmised ning kes moodustaks ühtse organisatsiooni. Vajalike 
teadmiste aluseks on seejuures loomulikult MARKSISM-leninism. 
Sarnaselt Platoni ideaalse riigi valitsejatele valitakse ka partei uusi 
liikmeid väga hoolikalt.  

 Dunleavy, P., O’Leary, B. Riigiteooriad. Liberaalse demokraatia 
poliitika. Tallinn, 1995, lk 105–156. 

 ANARHISM, DEMOKRAATIA 

eliminativism  

(ld elimināre ‘välja ajama’) ja reduktsionism (ld redūcere ‘tagasi 
juhtima’).  E l i m i n a t i v i s m  on seisukoht, et mingid väidetavad 
ENTITEEDID tegelikult ei eksisteeri ning vastavad väljendid (näiteks aeg, 
mateeria, vaim, inglid, nõiad, deemonid, flogiston, elujõud) tuleb 
elimineerida, st filosoofilisest keelekasutusest välja jätta.  

Tänapäeval seostub eliminativism KEHA JA VAIMU PROBLEEMIGA. 
Eliminativistlik on näiteks MATERIALISM, mille järgi inimese käitumine on 
täielikult seletatav (vt SELETAMINE) teaduse (neurofüsioloogia jm) abil. 
Seega pole teaduslikus maailmavaates kohta ka nn hingeseisundeid 
tähistavatele väljenditele (näiteks tunded, kahetsus), sest 
hingeseisundeid (kui midagi mittemateriaalset) ju polegi. 

Kui eliminativism eitab teatud entiteetide olemasolu (elimineerib nad 
teooriast), siis r e d u k t s i o n i s m  selgitab, et väited teatud 
entiteetide kohta räägivad tegelikult hoopis millestki muust. Näiteks on  
reduktsionismi seisukohalt väited tunnete kohta tegelikult väited 
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käitumise ja/või füsioloogilise seisundi kohta, st väited tunnete kohta 
saab ümber sõnastada väideteks käitumise ja/või füsioloogilise 
seisundi kohta. Reduktsionistlik on näiteks ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM. 

 Churchland, P. M. Eliminatiivmaterialism ja propositsioonilised 
hoiakud. – Akadeemia, 2012, nr 8. 

 MONISM 

elu mõte  

Tänapäeva filosoofiat on süüdistatud selles, et KÜSIMUS elu mõttest on 
jäetud tähelepanuta. Ometi on ju tegemist teemaga, mis võiks huvi 
pakkuda igale inimesele. Kui filosoofia ei aita meil leida vastust elu 
mõtte küsimusele, siis saaks seda teha vaid religioon. Kuid mitte igaüks 
ei nõustu viimase pakutud vastustega.  

Küsimust elu mõttest võib mõista kaheti.  

1. Kas elu (või üldse kogu universumi) olemasolul on mingi mõte 
(tähendus, otstarve)?  

2. Kas isiklikult minu elul on mõte (tähendus, otstarve).  

Näib, et kui elul kosmoses pole mõtet, siis ei saa olla mõtet ka inimese 
elul. Iga inimene moodustab ju osa tervikust ning kui tervikul pole 
mõtet, ei ole seda ka osal. Aga mis võiks anda elule kosmoses mõtte? 
Kas JUMAL? Uskliku arvates ei oleks maailmal ja ka inimelul tõesti mingit 
mõtet, kui poleks Jumalat.  

Mis võiks anda elule tervikuna mõtte, kui ei usuta jumalat? Mitteusklik 
võib leida, et isikliku elu mõtte jaoks pole üldsegi tähtis inimkonna või 
universumi olemasolu mõtestatus. Arvatavasti ei saa seostada oma elu 
mõtet mingi tervikuga, sest muidu saaks meist mingi mutrikene selles 
tervikus. Elu mõte tuleb leida iseendast lähtudes.  
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Elu mõtet iseendas otsides võime leida, et meie elu on mõtestatud siis, 
kui meie teod on meie jaoks mõtestatud. Kui inimene seab endale 
eesmärke ning püüdleb nende poole, siis tema elu ongi mõtestatud. 
Üks võimalus on püüda teha oma elust meistriteos.  

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Tolstoi, L. Pihtimus, Tallinn, 1996.  

 Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn, 1997, lk 143–161. 

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 27–33. 

elufilosoofia  

(sks Lebensphilosophie). Wilhelm Dilthey arusaama kohaselt on 
elufilosoofia eesmärgiks inimelu MÕISTMINE ajaloolises kontekstis, mitte 
ABSTRAKTNE teoretiseerimine.  

Elufilosoofiast lähtudes on hiljem kujunenud arusaam, et 
sotsiaalteaduse eesmärk on pigem tõlgendamine ja mõistmine, mitte 
aga SELETAMINE.  

 Tool, A. Wilhelm Dilthey elufilosoofia ja hermeneutika. – 
Akadeemia, 2006, nr 8. 

eluvorm  

(sks Lebensform, ingl form of life). Ludwig Wittgenstein mõistis 
eluvormina ühise keelega inimgrupi elu, mis hõlmab nii keelelist kui ka 
mittekeelelist tegevust. “Filosoofilistes uurimustes” kirjutas 
Wittgenstein, et  

“Kerge on ette kujutada keelt, mis koosneb üksnes 
lahingukäskudest ja –raportitest. – Või keelt, mis koosneb üksnes 
küsimustest ning jaatus- ja eitusväljenditest. Ja loendamatuid muid 
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keeli. – Ja keele ettekujutamine tähendab mingi eluvormi 
ettekujutamist.“ (Wittgenstein, L. Filosoofilised uurimused. Tartu, 
2005, lk 26.) 

Keel ja inimeste eluviis ei ole teineteisest lahutatud – nad kujundavad 
teineteist. Sellist keele ja eluviisi ühtsust nimetaski Wittgenstein 
eluvormiks. Eluvorme on palju ning siit tulenebki KÜSIMUS, kas võib 
õppida keelt, elamata seda keelt kasutavate inimeste seas. 
Sõnaraamatu abil võime õppida kõnelema, kuid ei saa öelda, et me 
valdame keelt.  

 KEEL, KEELEMÄNG 

emanatsioon  

(ld emanātio ‘väljavoolamine’). NEOPLATONISMI rajaja Plotinose arvates 
tekitab jumalik ÜRGALGE, mis ei ole kuidagi määratletav, järkjärguliselt 
olemise madalamad astmed – mõistuse (see on võrreldav Platoni 
ideedemaailmaga), hinge (mis jaguneb üksikuteks hingedeks) ja 
looduse (kui jumaliku ürgalge peegelduse MATEERIAS). Sellist olemise 
kiirgumist ja madalamate olemise astmete tekitamist nimetaski 
Plotinos emanatsiooniks. Olemise astmestiku tipus on seega jumalik 
ürgalge, mis on ühtne ja täiuslik ning kõige all mateeria. Ürgalget 
võrdleb Plotinos valgusega, mateeriat pimedusega.  

 Vt artikli PLOTINOS kirjandust. 

emotivism  

Vt EETIKA. 

Empedokles  

(u 495–435 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof.  
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 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 93–101. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

empiiriline  

(kr empeiria ‘kogemus’). Kogemuslik, KOGEMUSEL põhinev. 

 EMPIIRILINE TEADMINE, EMPIRISM. 

empiiriline teadmine  

(kr empeiria ‘kogemus’). TEADMINE, mis pärineb lõppkokkuvõttes 
KOGEMUSEST. Kogemus ei tarvitse olla isiklik. On olemas ka ühiskondlik 
kogemus, st usaldusväärne teiste inimeste kogemus. See, et Kuu 
tagaküljel on mäed, on empiiriline teadmine, kuid mitte minu isikliku 
kogemuse põhjal. Mina saan seda teada raamatust või kellegi jutust või 
fotot vaadates. Kuid seda, kas Kuu tagaküljel on mäed või mitte, saab 
kindlaks teha vaid vaatluse, st kogemuse põhjal.  

 APRIOORNE TEADMINE, EMPIRISM 

empiriokrititsism  

(sks Empiriokritizismus). Tunnetusteoreetiline seisukoht, millele andis 
nime Richard Avenarius ning mida arendas edasi Ernst Mach. 
Empiriokrititsism tähendab KOGEMUSE kriitilist analüüsi, selle 
puhastamist. Puhta kogemuse elemendid on AISTINGUD ning teaduse 
ülesanne on kirjeldada ning näha ette (vt ETTENÄGEMINE) aistingute 
komplekse. MÕISTED, mis ei ole otseselt või kaudselt defineeritavad 
meelelise kogemuse terminites, tuleb teadusest välja jätta.  
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Baaseelduste poolest sarnaneb empiriokrititsism George Berkeley 
IDEALISMIGA ning Vladimir Lenin kritiseeris nii üht kui teist oma teoses 
“Materialism ja empiriokrititsism”.  

Empiriokrititsism on mõjutanud LOOGILIST POSITIVISMI.  

empirism  

(kr empeiria ‘kogemus’). Seisukoht, mille järgi kõik TEADMISED 
t e g e l i k u  m a a i l m a  k o h t a  pärinevad KOGEMUSEST (mõistus 
on vaid abivahend JÄRELDUSTEKS). Kui inimene sünnib, siis on tema 
mõistus nagu PUHAS TAHVEL. Empirismi võib seetõttu defineerida (vt 
DEFINITSIOON) ka seisukohana, mis eitab sünnipärast ehk kaasasündinud 
teadmist (vt SÜNNIPÄRASTE EHK KAASASÜNDINUD IDEEDE TEOORIA). Üks 
võimalus on veel öelda, et empirism on seisukoht, mis eitab SÜNTEETILISE 

APRIOORSE TEADMISE olemasolu. Empirismi kohaselt on seega APRIOORNE 

TEADMINE alati analüütiline (vt ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED). 

Empirism vastandub RATSIONALISMILE (1. tähenduses). 

Raske on olla järjekindel empirist, st empirismi pooldaja. J o h n  
L o c k e  postuleeris, et inimtunnetuse allikas on kogemus ning meie 
teadmised käivad kogemusest saadud IDEEDE (2. tähenduses) kohta. 
Samas aga väitis ta, et on olemas materiaalne maailm ning JUMAL, kuigi 
kumbki neist ei ole idee, vaid oletatav vastava idee põhjus. Kuid kui 
teadmised käivad ainult ideede kohta, siis ei saa me midagi ütelda 
nende ideede põhjuste kohta, selle kohta, mis ei ole idee. Nii et Locke 
ei olnud järjekindel empirist.  

G e o r g e  B e r k e l e y  oli ka empirist, kuid samuti mitte järjekindel. 
Ta leidis küll, et materiaalset maailma ei ole olemas, kuid väitis, et on 
olemas Jumal, kes tekitab meie hinges ideesid. Kuid jällegi ei saa me ju 
kogemuse põhjal otsustada, mis või kes põhjustab selle kogemuse.  
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D a v i d  H u m e  oli järjekindel empirist, kuid selle tulemuseks oli 
SKEPTITSISM. Ta leidis, et me ei saa kogemuse põhjal midagi väita ei 
materiaalse maailma, hinge ega PÕHJUSLIKE SEOSTE olemasolu kohta. Ta 
tõstatas ka INDUKTSIOONIPROBLEEMI. Bertrand Russell kommenteeris:  

“Hume arendas Locke’i ja Berkeley empiirilise filosoofia selle 
loogilise lõpuni; andes empirismile sisemise kooskõla, muutis ta 
selle ühtlasi väheusutavaks.” (Russell, B. History of Western 
Philosophy. London, 1996, lk 634.) 

Empirismi jaoks on PROBLEEMI tekitanud m a t e m a a t i l i n e  
t e a d m i n e . Viimast on ikka peetud tõsikindlaks. Kogemusele 
tuginedes ei saa aga jõuda tõsikindlale teadmisele. Ükskõik kui palju 
me ka mingile väitele kogemuse põhjal kinnitust ei leiaks, kogemus 
jääb ikkagi piiratuks (kasvõi tehnika arengutaseme tõttu antud hetkel) 
ning on ka oht midagi olulist kahe silma vahele jätta. Sellisele 
ebakindlale vundamendile ei saa tugineda tõsikindel teadmine. John 
Stuart Mill leidis siiski, et matemaatiline teadmine lähtub kogemusest, 
kuid taoline seisukoht pole just eriti usutav.  

LOOGILISE POSITIVISMI raames suudeti ühitada empirismi põhimõte 
matemaatilise teadmise eripära tunnustamisega. Nimelt väideti, et 
puhta matemaatika väited (näiteks PUHAS GEOMEETRIA, aritmeetika) ei 
räägi midagi tegeliku maailma kohta. Matemaatika tugineb 
DEFINITSIOONIDELE ja AKSIOOMIDELE. Seega saab empirismi defineerida 
seisukohana, et kõik teadmised t e g e l i k u  m a a i l m a  k o h t a  
tulenevad kogemusest.  

 Idarand, T. Põhjendamise probleem ja empirism väärtusfilosoofias. 
– Studia Philosophica I. Tartu, 1993. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 
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 Quine, W. V. O. Empirismi kaks dogmat. – Tähendus, tõde, meetod. 
Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, EMPIIRILINE TEADMINE, 
MÕISTUSES POLE MIDAGI SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD MEELTES 

enesepettus  

Jean-Paul Sartre mõistis enesepettusena mitteautentset (vt AUTENTSUS) 
EKSISTENTSI, millesse inimene põgeneb eksistentsiaalse VASTUTUSE eest.  

Kõige lihtsam on muidugi püüda olla selline nagu teised, sest siis tekib 
inimesel ILLUSIOON, nagu ei vastutaks ta isiklikult millegi eest. Kuid 
inimene tegi valiku olla selline nagu teised ning see oli valik – tema 
enda valik.  

Üksi olles kasutatakse enesepettuseks tavaliselt järgmisi võtteid.  

Esiteks, viiteid i l m u t u s e l e , mille kaudu usutakse saavat juhiseid 
tegutsemiseks. Sartre väidab, et kui mul tekib nägemus JUMALAST või 
inglist, siis on ainult minu otsustada, kas see on tõesti Jumal või ingel 
või on see hoopis luul.  

Teiseks, viiteid e n n e t e l e . Mõnikord püüavad inimesed 
kergendada oma valikuid mingite endeliste märkide põhjal. Sartre 
väidab, et see on inimese enda otsus, mida võtta endena ning kuidas 
sellele reageerida. Järelikult ei vabasta ka mingid ended meid 
valikutest ega neist tulenevast vastutusest.  

Kolmandaks, viiteid s i s e t u n d e l e . Üks võimalus enda jaoks 
valikuid lihtsustada on otsida tuge n-ö sisetundest. Kuid Sartre seadis 
kahtluse alla ka selle allika kindluse ning väitis, et tegelikult ei vabane 
me sel teel valikust ega vastutusest, sest tunne, mida endale ette 
kujutatakse, ja tegelik tunne on peagu eristamatud, sest teguviis 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

130 

 

tekitab ka tunde, aga teod on ju inimese enda valikute tulemus. Niisiis 
ei leia inimene ka iseendas midagi kindlat. 

Neljandaks, n õ u  k ü s i m i s t . Mõnikord püüavad inimesed 
vabaneda valiku tegemisest kellegi käest nõu küsides. Seegi on 
enesepettus, sest me ju valime, kelle käest nõu küsida, kuidas 
nõuannet tõlgendada ja kas seda nõu üldse kuulda võtta. 

 Vt artikli SARTRE kirjandust.  

 AUTENTSUS, EKSISTENTSIALISM 

Engels, Friedrich  

(1820–1895). Saksa filosoof ja ühiskonnateoreetik, Karl Marxi mõtte- ja 
võitluskaaslane, DIALEKTILISE MATERIALISMI ja AJALOOLISE MATERIALISMI klassik. 

 Engels, F. Anti-Dühring. Tallinn, 1954. 

 Engels, F. Looduse dialektika. Tallinn, 1980. 

 Marx, K., Engels, F. Saksa ideoloogia. Tallinn, 1985.  

 Marx, M., Engels, F. Valitud kirjad. Tallinn, 1977 

 Marx, K., Engels, F. Valitud teosed, 1. kd. Tallinn, 1957. 

 Marx, K., Engels, F. Valitud teosed, 2. kd. Tallinn, 1960. 

 MARKSISM, MATEERIA, SUURKUJU ROLL AJALOOS, TERVE MÕISTUS, VABADUS ON 

TUNNETATUD PARATAMATUS, VULGAARMATERIALISM 

ennustamine  

Vt ETTENÄGEMINE. 

entiteet (ld entitās)  

Vt ASI  
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entümeem  

(kr enthymēma ‘mõte’). Arutlus (näiteks SÜLLOGISM), mille mõni eeldus 
või JÄRELDUS ei ole sõnastatud. Toome mõne näite:   

o Mitte ükski loodusnähtus ei ole üleloomulik, järelikult ei ole ka välk 
üleloomulik (Sõnastamata on eeldus, et välk on loodusnähtus.) 

o Mitte ükski intelligentne inimene ei ole fanaatik, kuid mõned 
usklikud on fanaatikud. (Sõnastamata on järeldus, et mõned 
usklikud ei ole intelligentsed.) 

Entümeemis võib olla FORMAALNE LOOGIKAVIGA või siis mõni ekslik 
sõnastamata eeldus. Näiteks võtame arutluse Sellel inimesel on 
alaväärsuskompleks, sest ta on lühikest kasvu. Siin on arvatavasti ekslik 
sõnastamata eeldus, et kõigil lühikest kasvu inimestel on 
alaväärsuskompleks.  

epagoogiline arutlus  

(kr epagōgē ‘juurde juhtimine/viimine’). Sokrates nimetas 
epagoogiliseks arutluseks üldistamist (vt SOKRAATILINE MEETOD.) 

Aristoteles vastandas epagoogilist arutlust SÜLLOGISTLIKULE arutlusele – 
esimeses toimub üleminek üksikult üldisele, teisel juhul aga üldiselt 
üldisele või vähemüldisele. Ladina keeles (ja ka tänapäeva keeltes) sai 
epagōgē vasteks induktsioon (ld  inductio ‘sissejuhtimine’). 

 INDUKTSIOON 

epifenomenalism  

(kr epi- ‘juures’, phainomena ‘nähtused’). Seisukoht, et vaimsed 
nähtused on vaid kehaliste protsesside epifenomenid.  
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Epifenomeniks nimetatakse kõrvalnähtust – see kaasneb teise 
nähtusega, kuid ei avalda sellele mingit mõju. Näiteks on laastude 
lendamine puu raiumise epifenomen ning inimese vari tema keha 
epifenomen.  

Ka vaimsed nähtused (tahtmised, tunded, fantaasiad, mõtlemine jne) 
on kõne all oleva arusaama kohaselt kehaliste protsesside 
epifenomenid. Ühed kehalised protsessid põhjustavad teisi kehalisi 
protsesse ning nendega kaasnevad veel vaimsed nähtused. Inglise 
loodusteadlase Thomas Henry Huxley (1825–1895) arvates on 
inimesed “teadvust omavad automaadid” (ingl conscious automata).  

Meie tunded, tahtmised jms ei põhjusta kehalist aktiivsust. Näiteks 
tunneme valu, puudutades mingit kuuma eset ning tõmbame käe 
eemale. Jääb mulje, et valu põhjustas käe eemaletõmbamise. 
Epifenomenalist ütleb aga, et see on eksijäreldus skeemi järgi: PÄRAST 

SEDA, JÄRELIKULT SELLEPÄRAST. Tegelikult põhjustas kuuma eseme 
puutumine nii valu kui ka käe eemaletõmbamise, ainult et viimane 
toimus aeglasemalt. Valu tundmine on seejuures vaid epifenomen.  

 Vt artikli keha ja vaimu probleem kirjandust. 

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

Epiktetos  

(u 55–135 m.a.j). Kreeka päritolu Rooma STOIK.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 407–409, 420–428. 

 Unt, J. Epiktetos – ori, kes jutlustas vabadusest. – Vikerkaar, 1996, 
nr 8–9. 

 ÕNN 
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Epikuros  

(u 341–270 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, ATOMISMI teoreetik. 

 Botton, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 41-65. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 ARVAMUS JA TEADMINE, ASKETISM, ATARAKSIA, ATEISM, ATOMISM, 
EUDAIMONISM, HEDONISM, IDEALISM, INDETERMINISM, KURJUSE PROBLEEM, 
MATERIALISM, SURMAHIRM, ÕNN 

epistemoloogia  

(kr epistēme ‘teadmine’, logos ‘õpetus’). TEADMISE ja tunnetuse 
filosoofiline uurimine.  

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Mölder, B. Episteemiline autoriteetsus oma vaimuseisundite 
suhtes. – Akadeemia, 1996, nr 10.  

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Teine maailm. Kahtleja käsiraamat [kogumik]. Tallinn, 1997 

 ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, APRIOORNE JA EMPIIRILINE 

TEADMINE, EMPIRISM, INTUITSIOON, RATSIONALISM, SKEPTITSISM, SÜNTEETILINE 

APRIOORNE TEADMINE, TEADMINE  
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epistemoloogiline anarhism  

Paul Feuerabend nimetas oma TEADUSFILOSOOFIAT epistemoloogiliseks 
ANARHISMIKS. Ta kritiseeris laialt levinud veendumust, et teadlased 
järgivad teaduslikku meetodit. Tema arvates pole teaduse ajaloos 
olnud ühtegi reeglit, mida ühel või teisel etapil poleks rikutud. Sellised 
rikkumised on olnud teaduse arenguks hädavajalikud. Atomismi 
tekkimine antiikajal, koperniklik revolutsioon, kaasaegse tuumafüüsika 
areng, valguse laineteooria väljatöötamine – kõik see osutus 
võimalikuks vaid tänu sellele, et mõni mõtleja toimis ebastandardselt. 
Võib-olla tehti seda teadlikult, võib-olla mitte. Iga reegli jaoks – isegi 
kõige enesestmõistetava jaoks – leiduvad alati tingimused, kus on 
otstarbekas mitte ainult ignoreerida seda reeglit, vaid tegutseda lausa 
risti vastu. Näiteks on Feyerabend veendunud, et mõnes olukorras on 
mõttekas kasutusele võtta, arendada ja kaitsta AD HOC oletust, samuti 
HÜPOTEESI, mis on vastuolus üldtunnustatud EKSPERIMENDI tulemusega 
jms. 

 Hallap, T. Paul Feyerabendi epistemoloogiline anarhism. – 
Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

 Vt ka artikli FEYERABEND kirjandust. 

epochē  

(kr ‘peatus’). 1. Otsustusest hoidumine millegi OLEMUSE kohta, KAHTLUS. 
Vana-Kreeka SKEPTIKUD leidsid, et me saame midagi kindlat väita vaid 
selle kohta, millistena asjad meile näivad, mitte aga selle kohta, 
millised nad tegelikult on. Asjade loomuse kohta on alati põhjendatud 
kaks teineteisele vasturääkivat väidet (vt VASTURÄÄKIVUS). Seetõttu ongi 
arukam hoiduda midagi väitmast (otsustamast) asjade loomuse kohta. 
Skeptikute arvates järgneb otsustusest hoidumisele nagu vari 
hingerahu ehk ATARAKSIA. Kui me ei liigita asju headeks ja halbadeks, siis 
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on meie hing rahulik, sest me ei püüdle millegi poole ega hoidu 
millestki.  

2. FENOMENOLOOGIA rajaja Edmund Husserl nimetas epochē-ks TERVE 

MÕISTUSE jaoks enesestmõistetavate eelduste (näiteks materiaalse 
maailma olemasolu) n-ö sulgudessevõtmist, st hoidumist midagi 
eeldamast. Epochē kaudu toimub üleminek nn loomulikult hoiakult 
fenomenoloogilisele. Sel teel jätab tunnetav subjekt (vt SUBJEKT JA 

OBJEKT) kõrvale kõik olemasolevad seisukohad ja hinnangud ning püüab 
kogetavat tunnetada puhta vaatlejana.  

eristamatute identsus  

(ingl identity of indiscernibles). Gottfried Leibnizi sõnastatud printsiip, 
mille järgi ei leidu kahte objekti, mille kõik omadused oleksid ühed ja 
samad. Kui A-l ja B-l on täpselt ühesugused omadused, siis A ja B on 
identsed (vt IDENTSUS) ning seega pole tegemist kahe objektiga. Sellest 
printsiibist lähtudes tõlgendas Gottfried Leibniz ka BURIDANI EESLI näidet.  

Tavaliselt sõnastatakse nimetatud printsiip järgmiselt. Kui leidub väide, 
mis kehtib A kohta, kuid mitte B kohta või kui leidub väide, mis kehtib 
B kohta, kuid mitte A kohta, siis on A ja B erinevad. Näiteks 
argumenteerivad keha ja vaimu DUALISMI  pooldajad sellest printsiibist 
lähtudes, et keha ja vaim on kaks erinevat asja. Näiteks on vaim 
jagamatu, kuid keha jagatav; seega ei ole vaim ja keha üks ja seesama.  

 IDENTSETE ERISTAMATUS. 

esimene filosoofia  

Aristoteles eristas kolme teoreetilist teadust – füüsikat (õpetus 
loodusest, loodusfilosoofia), matemaatikat ja nn esimest filosoofiat mis 
uurib olemise printsiipe ja algpõhjusi. Teiseks filosoofiaks nimetas 
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Aristoteles matemaatikat ja füüsikat. Hiljem hakati esimest filosoofiat 
nimetama METAFÜÜSIKAKS. 

esimene mateeria  

Aristoteles nimetas esimeseks mateeriaks nelja elemendi (maa, vesi, 
õhk, tuli) MATEERIAT. Esimene mateeria ei eksisteeri tegelikkuses, ta on 
puhas võimalikkus (vt TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS). Seetõttu ei saa esimest 
mateeriat meeltega tajuda, temast saab vaid mõelda.  

 VORM JA MATEERIA 

esmane liikumapanija  

Aristotelese veendumuses kohaselt on kõik liikuv liikuma pandud. Kui 
liikuvas asjas endas ei ole liikumise allikat (st kui ei ole tegemist 
loomuliku, vaid kunstliku asjaga), siis on liikumapanijaks miski muu. 
Aristotelese arvates ei saa selline liikumapanemise ahel olla lõpmatu 
ning seetõttu peabki olema igavene liikumapanev jõud, mis on ühtlasi 
ka esmane liikumapanija. Esmane liikumapanija on liikumatu ning 
kehatu. Aristoteles nimetab seda jõudu jumalaks. Sarnast arutlust 
kasutas Thomas Aquinost JUMALATÕESTUSENA (vt ka VIIS TEED). 

esmapõhjuse argument  

Vt JUMALATÕESTUSED.  

esoteeriline  

Vt EKSOTEERILINE JA ESOTEERILINE. 
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essentsialism  

(ld essentia ‘olemus’). 1. Seisukoht, et iga asja (vt ASI) teatud omadused 
on  paratamatud (vt JUHUS JA PARATAMATUS), sest tulenevad asja 
OLEMUSEST. Näiteks arvas Rene Descartes, et hinge essentsiaalne 
omadus on mõtlemine. Samas aga kalduvus mõelda palju tarku 
mõtteid on vaid juhuslik omadus.  

Sellisest veendumusest lähtudes tõlgendatakse ka DEFINITSIOONI 

essentsialistlikult. Karl Popper leidis leidis sellise arusaama juured 
Aristotelese filosoofias:  

“Aristoteles vaatles terminit, mida defineeritakse, olemuse nimena, 
defineerivat väljendit aga selle olemuse kirjeldusena. Ta nõudis, et 
defineeriv väljend peab andma olemust ammendava kirjelduse või 
siis vaadeldava asja oluliste tunnuste kirjelduse. /---/ Kõige raske-
mateks küsimusteks definitsiooni teoorias on järgmised: kuidas me 
jõuame definitsioonide või baaseeldusteni ning kuidas me 
kontrollime, et nad on tõesed ning mille põhjal me võime arvata, et 
defineerides me ei eksinud, et ei “tabanud” vale olemust? Kuigi 
Aristoteles ei väljendu selles suhtes selgelt, ei saa olla kahtlusi, et ta 
ka siin järgib Platonit. Platon õpetas, et me võime kaeda ideesid 
teatud liiki eksimatu intellektuaalse intuitsiooni abil, st et me 
näeme või vaatame neid meie n-ö vaimsete silmadega. /---/ 
Aristoteles eeldab ka, et kui me intuitsiooni abil tunnetame 
olemust, siis me saame seda ka kirjeldada ning ühtlasi defineerida.” 
(Popper, K. R. The Open Society and Its Enemies. Vol. 2. Princeton, 
New Jersey, 1971, lk 10–11.) 

Taolisele definitsiooni essentsialistlikule käsitusele vastandas Popper 
nominalistliku (ld nominālis ‘nimeline’), mida kasutatakse ka teaduses. 
Ta tõi näiteks definitsiooni Kutsikas on noor koer. Essentsialistliku 
tõlgenduse korral annab see definitsioon vastuse KÜSIMUSELE, kes on 
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kutsikas (mis on kutsika olemus?); nominalistliku tõlgenduse korral aga 
vastuse küsimusele, kuidas nimetada noort koera. Esimesel juhul 
loetakse definitsiooni kujundlikult öeldes vasakult paremale, teisel 
juhul paremalt vasakule.   

2. Sören Kierkegaard nimetas essentsialismiks olemuse filosoofiat, mis 
jätab tähelepanuta üksiku, individuaalse, sest asju ning koguni inimest 
vaadeldakse mingi olemuse väljendusena. Filosoofid-essentsialistid 
räägivad vaid inimesest üleüldse, üldistest seaduspärasustest jms 
ABSTRAKTSEST. Essentsialismi inimesekäsitus on Sören Kierkegaardi 
arvates robustne lihtsustus. Sellise filosoofia tüüpiline esindaja on 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kierkegaard vastandas essentsialismile 
olemise filosoofia ehk EKSISTENTSIALISMI. Iga inimene on selle järgi 
kordumatu. Jean-Paul Sartre’i sõnul ühendab eksistentsialiste 
veendumus, et inimese OLEMINE EELNEB OLEMUSELE, st inimene on see, 
kelleks ta end ise teeb.  

3. FEMININISMI raames nimetatakse essentsialismiks arusaama, et 
naiseks olemine on määratud naise olemusega, mitte aga kasvatuse ja 
konventsioonidega. Essentsialistlik on näiteks veendumus, et naistele 
on loomupärane kiinduda lastesse, hoolitseda mehe eest jne. 
Feministid ei nõustu taolise arusaamaga, leides, et loomupärase pähe 
esitatakse kõik antud ajastu eelarvamused. Tegelikult ei ole naiseks 
olemine määratud mingi olemusega, vaid lähtub teatud ühiskondlikest 
konventsioonidest.  

 Kripke, S. Nimetamine ja paratamatus. Tartu, 2001, lk 55–70. 

esteetika  

(kr aisthētikos ‘meeleline’). 1. FILOSOOFIA (täpsemalt, AKSIOLOOGIA) 

valdkond, mis uurib kunsti, seda, mis pakub vahetut naudingut 
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nägemis-, kuulmismeelele või kujutlusvõimele. Selles tähenduses 
kasutas sõna esimesena Alexander Gottlieb Baumgarten 1735. aastal.  

2. Immanuel Kanti teoses “Puhta mõistuse kriitikas” tähendab 
TRANSTSENDENTAALNE esteetika meelelise tunnetuse uurimist. 

Järgnevalt käsitleme mõningaid esteetika (1. tähenduses) teemasid. 

Kas esteetiline omadus on o b j e k t i i v n e  v õ i  
s u b j e k t i i v n e ? Esteetilise o b j e k t i v i s m i  järgi on esteetiline 
omadus OBJEKTIIVNE. Objektil on esteetilised omadused sõltumata 
sellest, kas neid tunnistatakse või mitte. Näiteks on Platoni 
ideeõpetuse (vt IDEE) kohaselt kaunis see skulptuur, milles on 
kehastunud kauniduse idee. Taoline skultpuur on kaunis sõltumata 
sellest, kas ta tunnistatakse kauniks või mitte.  

Esteetilise s u b j e k t i v i s m i  järgi on aga esteetiline omadus 
SUBJEKTIIVNE. Omistada mingile objektile esteetilisi omadusi tähendab 
kirjeldada oma tundmusi. Sellise arusaamaga on kooskõlas tuntud 
ütlus Ilu (inetus) on vaataja silmades. Sellise arusaama vastu räägib aga 
tähelepanek: kui me kiidame näiteks muusikat, siis me ju ei arva, et 
need on vaid meie tundmused, mida me kirjeldame.  

D a v i d  H u m e  püüdis leida keskteed nende kahe arusaama vahel. 
Tema arvates on olemas seos objekti teatud omaduste ja esteetilise 
naudingu vahel. Inimeste esteetiline tundlikkus on erinev ning 
korrektse hinnangu mingi objekti esteetilistele omadustele annab vaid 
inimene, kellel on arenenud maitsemeel ning kes on ideaaltingimustes. 
Objekti esteetilised omadused ei ole seega objektis eneses, kuid neist 
rääkimine ei tähenda ka vaid inimese subjektiivsest elamusest 
rääkimist.  

M i s  o n  k u n s t i t e o s ? Mingi romaan võib olla välja antud 
tuhandetes eksemplarides, kuid ikkagi saame rääkida ühest ja samast 
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romaanist. Seega ei saa kunstiteost (antud juhul romaani) samastada 
füüsilise objektiga. Sümfooniat võidakse esitada sadu kordi, kuid ikkagi 
on tegemist ühe ja sama sümfooniaga (isegi erinevate orkestrite 
esituses). Seega ei saa sümfooniat samastada helilainetega. Maalid ja 
skulptuurid on selles mõttes teistsugused – siin eristatakse originaali ja 
koopiaid. Kuid sellegipoolest ei saa näiteks maali kunstiteosena 
samastada  värvilaikudega lõuendil. Võib-olla eksisteerib kunstiteos 
kunstniku (helilooja vms) vaimus ning leiab siis materiaalse kehastuse 
vastavalt kunstiliigile? Sellisele väitele võidakse aga vastu vaielda: 
leidub ju objekte, mida vaadeldakse kunstilisena, kuid mis ei ole 
inimese loodud või siis objekte, mida pole loodud kavatsusega luua 
kunstiteos (näiteks eelajaloolised koopajoonistused, ikoonid, 
keskaegne arhitektuur).  

M i d a  k u j u t a b  k u j u t a v  k u n s t ?  Näib, et portreed 
kujutavad reaalseid inimesi, mõned maalid aga kujuteldavaid objekte 
(näiteks mütoloogilisi). Tegelikult aga pole ju värvilaigud isegi 
realistlikus kunstis üldsegi tegelike objektide sarnased – näiteks on nad 
ju kahemõõtmelised. Võib-olla on tegelikult selle mõistmine, mida 
kujutatakse maalil sarnane keeleväljendi mõistmisega? Sellisel juhul 
saame rääkida maali INTERPRETATSIOONIST.  

M i s  o n  k u n s t ?  Kunsti on mõistetud looduse imiteerimisena ja 
tunnete väljendamise vahendina, kuid arvatavasti pole need 
arusaamad adekvaatsed. On ju kirjandusteose puhul raske leida 
looduse imiteerimist. Mõni tundeid väljendav tegevus (näiteks 
propaganda) ei ole aga kunst.  

Kunsti on püütud defineerida ka lähtudes mitte objekti omadustest, 
vaid ühiskonnast. Näiteks on öeldud, et kunstiteos on miski, mida 
kunstiinimesed tunnistavad kunstiteoseks. Selline arusaam peab silmas 
eelkõige avangardistlikku kunsti. Näiteks oli ju Marcel Duchamp’i 
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“Purskkaev” tegelikult tavaline pissuaar. Objekti enda omadustest 
lähtudes ei erine ta millegi poolest teistest tarbeesemetest, mis ei ole 
kunstiteosed. Aga miks tunnustavad kunstiinimesed mingi asja 
kunstiteoseks? Kui piirduda väitega, et kunstiteos on miski, mida 
kunstiinimesed tunnistavad kunstiteoseks, siis on tegemist pigem 
kunsti sotsioloogilise, mitte aga filosoofilise käsitusega. 

 Borev, J. Esteetika. Tallinn, 1976. 

 Cassirer, E. Uurimus inimesest. Sissejuhatus inimkultuuri 
filosoofiasse. Tartu, 1999, lk 202–248. 

 Croce, B. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika. Teooria ja 
ajalugu. Tartu, 1998. 

 Dahlhaus, C. Esteetika ja ajalugu. – Akadeemia, 2001, nr 10. 

 Heidegger, M. Kunsti päritolu ja mõtlemise piiritelm. – Akadeemia, 
1994, nr 1. 

 Engelbrecht, J. Dünaamika ilu. – Akadeemia, 1997, nr 4. 

 Goodman, N. Kunsti keeled. – Akadeemia, 1999, nr 9. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 287–313. 

 Juske, A. Realismi võimalikkusest kunstis. – Vikerkaar, 1996, nr 3. 

 Kadanik, M. Väljendus kui metafoorne kehastamine. – Akadeemia, 
1999, nr 9. 

 Kiisler, V. Kui kõik on kunst. – Akadeemia, 1997, nr 11.  

 Rehe, E. Vestlusi maitsest. Tallinn, 1970. 

 Rowe, M. W. “Kunsti” definitsioon. – Akadeemia, 1998, nr 8.  

 Santayana, G. Ilutunne. Esteetikateooria visand. 2009. 

 Stolovitš, L. Ilu kui väärtus ja ilu väärtus. – Ajalooline materialism. 
Tallinn, 1977. 

 Stolovitš, L. Ilu filosoofia. Tallinn, 1980.  
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 Stolovitš, L. Naeru metafüüsikast. – Akadeemia, 1999, nr 7. 

 Sutrop, M. Mis on kunst?: Institutsionaalse esteetika kimbatus. – 
Akadeemia, 1998, nr 8.  

 Tiit, E.-M. Matemaatika ja kunst. – Akadeemia, 1999, nr 10.  

 Volt, M. Esteetikast. 2006. 

 Volt, M. Kas “tõene” on esteetiline termin?: Järeldusi Frank Sibley 
esteetiliste mõistete teooriast. – Akadeemia, 2000, nr 10. 

 Volt, M. Kunstnikukeskne kognitivism esteetikas. – Akadeemia, 
1999, nr 9. 

esteetiline otsustus  

Vt MAITSEOTSUSTUS.  

ettemääratud harmoonia teooria  

Gottfried Leibnizi seisukoht, et keha ja vaim ei mõjuta teineteist, kuid 
nii kehalised kui ka vaimsed sündmused on Jumala poolt ette määratud 
ning kooskõlastatud:  

“Jumal lõi kehad sellisteks, et nad iseenda loomulikele seadustele ja 
tendentsidele alludes liiguksid nii nagu tahab hing. Hinged aga lõi 
Jumal sellistena, et nad oma loomulikele seadustele alludes oleksid 
alati valmis peegeldada kehade seisukorda.” (Перепискa с 
королевой Пруссии Софией-Шaрлоттой. –Лейбниц, 
Г. В. Сочинения в 4-х томах. Том 3. Москва, 1984, lk 393.) 

Need sündmuste ahelad on nagu kaks kella, mis pole omavahel kuidagi 
seotud, kuid näitavad ikka ühte aega.  

 Leibniz, G.W. Looduse ja jumala-armu alused mõistuse põhjal. – 
Akadeemia, 1990, nr 6. 
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 Vt ka artiklite keha ja vaimu probleem ja Leibniz kirjandust. 

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM. 

ettenägemine ehk ennustamine  

(ingl prediction). Teatud sündmuste ja seaduspärasuste põhjal teiste 
sündmuste kirjeldamine. Eeldatakse vähemalt üht seaduspärasust ning 
vähemalt ühe sündmuse asetleidmist ning nende algandmete põhjal 
kirjeldatakse vähemalt üht sündmust. Näiteks kui on teada 
soojuspaisumise seadus, siis võime metallist eset kuumutades 
ennustada, et uuel mõõtmisel osutub too ese suuremaks kui enne. 
Skemaatiliselt võime selle ennustuse kirja panna nii:  

1. Kõik kehad paisuvad kuumutades. (LOODUSSEADUSE sõnastus.) 

2. Antud rauatükki kuumutatakse. (Sündmus, mille asetleidmist 
eeldatakse.) 

3. Antud rauatükk paisub. (Ennustatav sündmus.)  

Ennustatav sündmus ei pea aset leidma tulevikus. Soojuspaisumine 
toimub näiteks samal ajal kuumutamisega.  

Terminit ennustamine võib kasutada ka oletuste tegemisel mineviku 
(näiteks ajaloosündmuste) kohta. Kuigi ajaliselt paigutame need 
sündmused minevikku, on meie arutluse skeem ikkagi sama: me 
eeldame teatud seaduspärasust, teame mingit FAKTI olevikus (näiteks 
mingit kirjalikku dokumenti, luustikku vms) ning selle alusel teeme 
JÄRELDUSI minevikus aset leidnud sündmuste kohta.  

Ettenägemine võib olla ka ekslik. Ettenägemise edukuse järgi saavad 
teadlased kontrollida oma teooriaid. EKSPERIMENTIDE ja vaatluste teel 
tehakse kindlaks, kas teooria alusel tehtud oletus mingi sündmuse 
asetleidmise kohta peab paika või mitte. Karl Popper arvas, et teooriat 
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saab tõsiselt kontrollida vaid siis, kui tehakse riskantseid ennustusi, 
mitte aga selliseid nagu ASTROLOOGIAS, mis oma ebamäärasuse tõttu 
“leiavad alati kinnitust”.  

Kas üldse on võimalik sündmusi ette näha? Jaatav vastus eeldab 
DETERMINISMI paikapidavust.  

Ettenägemisel eeldame, et tulevik on mineviku sarnane, st et teatud 
seaduspärasused kehtivad ka tulevikus. Siin tekib aga 
INDUKTSIOONIPROBLEEM.  

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 42–48. 

 DETERMINISM, FALSIFITSEERITAVUS, HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, 
LOODUSSEADUS, PÕHJUSLIK SEOS, SELETAMINE, TAHTEVABADUSE PROBLEEM 

ettekuulutuse paradoks  

Vt PARADOKS. 

Euathlose paradoks  

Vt PARADOKS.  

eudaimonism (kr eudaimonia ‘õnn’). Arusaam, et EETIKA on õpetus 
sellest, kuidas saada õnnelikuks. Tavaliselt eeldatakse seejuures, et 
inimene püüdleb loomupäraselt ÕNNE ehk rahuldust pakkuva elu poole.   

Eudaimonistlikud eetikateooriad rõhutavad arukuse tähtsust. Õnn ei 
vedele maas, õnn ei kuku sülle – inimene peab oskama õnnelikuks 
saada ja õnnelik olla.  

Mis on õnn? Epikuros seostas õnne naudingutega ning seetõttu võib 
tema eetikat nimetada HEDONISTLIKUKS. Nauding on Epikurose arvates 
keha kannatuste puudumine ja hingerahu (ATARAKSIA). KÜÜNIKUD 
vastandasid aga õnne naudingutele. Naudingud seavad inimese 
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sõltuvusse maailmast, see aga ohustab inimese heaolu. Arvatavasti 
tegid küünikud siiski naudingul ja naudingul vahet, sest Diogenes 
olevat väitnud, et tõeline nauding on see, kui hing on rahulik ja 
rõõmus.  

Õnnestunud elu ei tohi olla suures sõltuvuses maailmast – seda 
rõhutas ka Aristoteles, kelle arvates n-ö väliseid hüvesid peab olema 
just nii palju, et nad ei köidaks liialt meie tähelepanu. Õnnestunud elu 
nõuab Aristotelese väitel dianoeetilisi ja eetilisi LOOMUTÄIUSI.  

Stoikud seostasid õnnestunud elu APAATIA saavutamisega, mille puhul 
inimene suhtub ükskõikselt sellesse, mis temast ei sõltu.  

Tänapäeval on eudaimonistlik UTILITARISM, mis näeb kõlbluse ja 
õigusandluse alust põhimõttes Suurim võimalik  õnn suurimale 
võimalikule hulgale.  

 Sutrop, M. Hea elu, moraal ja sotsiaalne õiglus: Aristotelesest 
tänapäevani. – Akadeemia, 2000, nr 8. 

Euleri ringid  

Šveitsi päritolu matemaatik ja füüsik Leonhard Euler (1707–1783) 
võttis mõistetevaheliste suhete kujutamiseks kasutusele kujundid, 
mida hakatigi tema nime järgi nimetama Euleri ringideks. Kaks mõistet 
(A ja B) võivad olla:   

1. Samased, näiteks mõisted ruut ja täisnurkne romb.  
2. Ristuvad, näiteks õpilane ja sportlane.  
3. A allub B-le, näiteks kask ja puu.  
4. Kaasalluvad, näiteks kask ja mänd on kaasalluvad mõiste puu 

suhtes.  
5. Vastupidised, näiteks must ja valge.  
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6. Vasturääkivad, näiteks negatiivne ja mittenegatiivne.  

Euleri ringidega (tegelikult võib ka ovaalide või ristkülikutega) 
kujutatult näevad need mõistetevahelised suhted välja nii: 

Euleri ringide abil on võimalik selgitada oma arusaama mingist 
MÕISTEST, näidates selle suhteid teiste mõistete mahtudega. Samuti 
saab Euleri ringide abil näidata vigu SÜLLOGISMIS.  

eutanaasia  

(kr eu ‘hea’, thanatos ‘surm’). Ravimatult haige surra laskmine 
(passiivne eutanaasia) või surmamine (aktiivne eutanaasia) eesmärgiga 
lõpetada haige kannatused. Kui tegemist on ravimatult haigeks 
tunnistatud patsiendiga, siis on arstil kolm võimalust:  

1) jätkata raviprotseduure, 

2) katkestada raviprotseduurid, lootuses kaudselt kiirendada 
patsiendi surma, 

3) aidata patsiendil surra, näiteks surmava süsti abil. 

 

 samased ristuvad A allub B-le  

   B 
 A, B A  B  
   A  

kaasalluvad vastupidised vasturääkivad 

 C  

A  B A  B A  B 
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Teine ja kolmas valik tähendavad otsust eutanaasia kasuks, kuid see 
valik pole kerge. Eutanaasia vastu räägivad:  

o võimalus, et patsiendi ravimatult haigeks kuulutamine oli ekslik, 

o elu pühadus, 

o eutanaasia kuritarvitamise oht. 

Eutanaasia poolt räägivad:  

o soov surra väärikalt, olles ravimatult haige,  

o inimese enda õigus oma elu üle otsustada,  

o võimalus lõpetada kannatused. 

 Mason, J. K. McCall Smith, R. A. Õigus ja meditsiinieetika. Tallinn, 
1996. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Sootak, J. Surm kui kokkulepe: Surma mõiste õiguslikke ja eetilisi 
probleeme. – Akadeemia, 1996, nr 9. 

 Stellamor, K. Eutanaasia arstieetika ja õiguse vaatenurgast. – 
Akadeemia, 1995, nr 11.  

 SUREMATUS; SURMAHIRM, ARGUMENDID SELLE VASTU 

evolutsioonieetika  

(ingl evolutionary ethics). Arusaam, et kõlblus on välja kujunenud 
evolutsiooni käigus. Charles Darwin leidis, et looduses pole koostöö 
sugugi vähem levinud kui võitlus. Koostöö annab loomadele suuremad 
võimalused ellujäämiseks ning selline koostöövalmidus kinnistub (liigi 
alalhoiu) instinktina. Ellu jäävad need loomade grupid, kelle taoline 
sotsiaalne instinkt on arenenum. 
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Toome mõne näite loomade sotsiaalse käitumise kohta.  

o Muskusveiste kari ei põgene kiskjate eest, vaid asub ringkaitsesse – 
keskel on vasikad, ümber aga täiskasvanud loomad. Kui valitseks 
ainult enesealalhoiuinstinkt, siis oleksid vasikad hukkumisele 
määratud.  

o Kajakad ja tiirud pesitsevad kolooniatena ning osutavad kiskjatele 
kollektiivset vastupanu.  

o Keiserpingviinid hoiavad lapsi üheskoos n-ö lasteaedades.  

Inimühiskonnas on liigialalhoiuinstinkt leidnud väljenduse MORAALIS. 
Raamatus “Inimese põlvnemine ja suguline valik” kirjutas Darwin:  

“On ilmne, et hõim, kus on palju inimesi, kellel on kõrgelt arenenud 
patriotism, ustavus, kuulekus, vaprus ja kaastunne teiste vastu – 
inimesi, kes on valmis teineteist aitama ja ohverdama ennast üldise 
kasu nimel, on üle teistest hõimudest. Aga see ongi looduslik valik.” 
(Tsiteeritud: Вичeв, В. Мoрaль и сoциaльнaя психикa. Мoсквa, 
1978, lk 96.) 

Kriitikud ütlevad, et see, millised kõlbelised seisukohad suhtes 
inimkonnal on välja kujenud, ei näita veel, mis on tegelikult moraalselt 
hea/õige ja mis halb/ebaõige. Kriitikud kasutavad niisiis LAHTISE KÜSIMUSE 

ARGUMENTI, süüdistades evolutsioonieetikat NATURALISTLIKU VEA 
tegemises: me ei saavat väita selle alusel, mis on, midagi selle kohta, 
mis peaks olema (mis on õige).   

 Hallap, T. Evolutsioonilised kaalutlused ja filosoofia. – Vikerkaar, 
1999, nr 2–3. 

 Kropotkin, P. Anarhismi kõlbelised alused. – Vikerkaar, 1998, nr 1–
2. 

 ANARHISM, DARVINISM, MORAAL, SOTSIAALDARVINISM 
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evolutsiooniline epistemoloogia  

(ingl evolutionary epistemology). Tunnetuse käsitamine 
evolutsioonilise protsessina. Lähtutakse kas DARVINISMIST või mõnest 
muust – näiteks neolamarkistlikust – evolutsiooniteooriast. Välja on 
kujunenud k a k s  a l t e r n a t i i v s e t  a r u s a a m a .  

E s i m e s e s  nähakse sarnasust looduses aset leidva olelusvõitluse ja 
teooriate (näiteks kahe alternatiivse mehaanika) konkurentsi vahel. Nii 
nagu looduses toimub olelusvõitlus erinevate omadustega isendite 
vahel, toimub võitlus ka erinevate teooriate vahel. Üks esimesi, kes 
pakkus välja sellise mõtte, oli Thomas Henry Huxley – darvinismi kirglik 
propageeria. Teaduslikud teooriad, mis konkurentsis peale jäävad, on 
sellelt seisukohalt lähtudes paremad (enamkohastunud). Taolist 
arusaama on edasi arendanud Karl Raimund Popper ja ameerika 
filosoof Stephen Toulmin (s 1922).  

Kriitik võib öelda, et looduses aset leidvad mutatsioonid (isendite 
muutused) on juhuslikud (vt JUHUS JA PARATAMATUS), kuid vaevalt et uued 
teaduslikud HÜPOTEESID ja teooriad on juhuslikud. Selline oluline 
erinevus teeb raskeks teaduslike teooriate ja hüpoteeside konkurentsi 
käsitamise olelusvõitlusena.  

Evolutsioonilise epistemoloogia t e i n e  v a r i a n t  näeb erinevate 
maailmavaadetega inimestes sarnasust näiteks erinevat värvi 
lindudega, kellest ellu jäävad enamkohastunud. Evolutsiooni käigus 
jäävad ellu inimesed, kelle maailmavaade on enamkohastunud eluks 
maailmas. Maailm muutub ning seetõttu osutuvad erinevatel aegadel 
enamkohastunuks erinevad seisukohad. Seega ei saa evolutsioonilise 
epistemoloogia pooldaja väita, et inimesel on sünnipärased teadmised, 
kuna viimased oleksid ju muutumatud. Kirjeldatud arusaama pooldasid 
näiteks Charles Darwin ja Konrad Lorenz. Sarnaseid mõtteid võime 
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leida ka PRAGMATISMIS ja INSTRUMENTALISMIS, mille kohaselt teooriad ja 
uskumused on tööriistad täisväärtusliku elu elamiseks.  

Taolise arusaama kriitik võib öelda, et teatud maailmavaatega 
inimesed ei sure ju tegelikult välja. Võib küll täheldada, et elus 
edasijõudnud inimestes on midagi ühist (mis nimelt, selles ei ole 
üksmeelt), kuid järglasi annavad ju nii edasijõudnud kui ka ühiskonna 
alamkiht ning see, millise maailmavaate omandab laps, ei sõltu sugugi 
ainult vanematest. Raske on siin näha sarnasust loodusliku valikuga.  

 Hallap, T. Evolutsioonilised kaalutlused ja filosoofia. – Vikerkaar, 
1999, nr 2–3. 

 SOTSIAALDARVINISM 
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F 

fakt  

(ld factum ‘tõsiasi’) ehk tõsiasi. Asjade tegelik seis. Kui lähtuda tõe 
KORRESPONDENTSITEOORIAST, siis on fakt tõesele väitele vastav asjade seis. 
Fakt võib olla nähtus (näiteks taevas on vikerkaar), objekti seisund (vesi 
keeb) või objektidevaheline suhe (õppejõud pani tudengile hinde 5). 
Selline LIIGITUS on siiski vaieldav, sest ka nähtust võidakse käsitada 
suhtena kahe objekti vahel – selle, mis nähtub ja selle, kellele nähtub 
vahel.  

Kas faktid on OBJEKTIIVSED? Kas fakt leiab aset, kui keegi seda ei taju? Kas 
roos lõhnab, kui keegi teda ei nuusuta? Nii küsides satume PRIMAARSETE 

JA SEKUNDAARSETE OMADUSTE PROBLEEMI valdkonda.  John Locke’i 
seisukohalt on lõhna olemasoluks vaja ka lõhna tajujat ning seetõttu 
vastaks ta eitavalt. See tähendabki, et roosi lõhnamise fakt on 
tegelikult suhe roosi ja tajuja vahel ning et antud fakt on SUBJEKTIIVNE. 
Muidugi, kui me kord oleme roosi läheduses ning meie haistmismeel 
on töökorras, siis ei sõltu enam meist, kas me tunneme lõhna või 
mitte. Primaarsed omadused ei sõltu aga Locke’i arvates nende 
tajumisest. Kuna liikumine on tema arvates primaarne omadus, siis on 
liikumise fakt objektiivne.  

George Berkeley leidis aga, et tegelikult ei ole vahet primaarsetel ja 
sekundaarsetel omadustel, sest mõlemad on subjektiivsed. Ükski fakt 
ei leia tema arvates aset ilma tajujata. Seega on iga fakt suhe, mille 
üheks pooleks on tajuv subjekt ja teiseks IDEE.  

Kas on olemas n-ö p u h t a i d  f a k t e , fakte ilma tõlgenduseta, mille 
asetleidmise suhtes on kõik ühel meelel? On alust arvata, et fakti 
kirjeldus on tegelikult tõlgendus. Võtame näiteks tuumateadlase, kes 
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vaatab fotot. Mille fotot? Tema näeb tuumasiseste protsesside 
ülesvõtet, mis on tehtud mullikambris, mina aga näeksin ainult 
sigrimigri. Thomas Kuhn rõhutas, et see, mida me näeme, sõltub 
sellest, mida vaatame ja sellest, mida oleme õppinud nägema (vt 
TEOORIAST KOORMATUS). Me võime ju igapäevaseski elus kogeda, kuivõrd 
erinevalt inimesed asju näevad. Me oleme muidugi üksmeelel, et päike 
paistab ja puude lehed on rohelised, kuid kas sellega nõustuksid ka 
näiteks kärbsed, kui nad suhtleksid meiega või marslased? Võib-olla 
nemad fikseeriksid hoopis teistsuguseid fakte. Kui ütleme, et faktid on 
küõll objektiivsed, kuid fakti tajumine alati subjektiivne, siis samastame 
fakti tundmatu ASJAGA ISEENESES ning tajumuse ASJAGA MEIE JAOKS. Kuid 
mille alusel me siis üldse ütleme, et need tunnetamatud faktid 
eksisteerivad? 

Kas fakti võib k a h t l u s e  a l l a  s e a d a  või on faktid tõesti nii 
põikpäised, et – viskad nad uksest välja, tulevad akna kaudu tagasi? 
Arvestades, et faktidest vaevalt ilma neid tõlgendamata saab rääkida, 
saab neid ka kahtluse alla seada. Näiteks võib keegi rääkida faktist, mis 
minu jaoks näib olevat võimatu, st räägib vastu minu senistele 
USKUMUSTELE. Tekib KOGNITIIVNE DISSONANTS ning mul tuleb nüüd valida, 
kas muuta oma seniseid veendumusi või mitte uskuda nimetatud 
väidet.  

Kui keegi räägib näiteks IME asetleidmisest, siis see, kes ei usu 
imedesse, peab valima: kas hakata nüüdsest uskuma imesid või mitte 
uskuda kuuldut. Võib-olla oli tegemist ILLUSIOONI või 
hallutsinatsiooniga? Võib-olla see inimene blufib? Variante on palju. 
David Hume seadis niimoodi kahtluse alla JUMALATÕESTUSE, mida 
tuntakse imede argumendina. Üks tema kriitilistest märkustest viimase 
aadressil oli selline. Kui keegi ütleb, et nägi, kuidas surnu ärkas ellu, siis 
tekib kohe KÜSIMUS, mis on tõenäolisem: kas see, et ta petab mind või 
iseennast, või see, et surnu tõesti ärkas ellu.  
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Samasugune faktide kahtluse alla seadmine või ingoreerimine leiab 
aset ka teaduses. Michael Polanyi täheldas:  

 “Meie päevil on vähe loodusteadlasi, kes peavad tähelepanu 
väärivaks faktide kontrollimist ekstrasensoorse taju ja 
psühhokineesi valdkonnas; enamus loodusteadlastest näeb sellises 
kontrollimises tühja ajaraiskamist ja oma professionaalsete 
võimete vale rakendamist. Teadlased ignoreerivad tihtipeale 
andmeid, mis ei ole kooskõlas omaksvõetud teadusliku teadmise 
süsteemiga lootuses, et lõppude lõpuks need andmed osutuvad 
ekslikeks või asjasse mittepuutuvaiks. Selline andmete tark 
eiramine hoiab ära teaduslike laboratooriumite koormatuse 
asjatutest jõupingutustest ekslike ja alusetute väidete 
kontrollimisel.” (Polanyi, M. Personal Knowledge. Towards a Post-
Critical Philosophy. Chicago, 1962, lk 138.) 

Võiksime ehk tõesti nõustuda, et fakt on see, mida faktiks 
tunnistatakse. Ja see, mida tunnistame faktiks, sõltub olulisel määral ka 
meist endist – kasvatusest, haridusest, ühiskonnast, isiklikust 
KOGEMUSEST jms.  

 APERTSEPTSIOON, DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES, FAKT JA VÄÄRTUS, 
FAKTITÕED JA MÕISTUSETÕED, IDEEDEVAHELISED SUHTED JA FAKTID, 
KONTROLLITAVUS, PROTOKOLL-LAUSE, SKEPTITSISM, TEOORIAST KOORMATUS 

faktide teooriast koormatus  

Vt TEOORIAST KOORMATUS.  

fakt ja väärtus  

Selle eristamine, kuidas asjad tegelikult on (FAKT) ja kuidas nad olema 
peaksid (VÄÄRTUS). Kas asjade tegeliku seisu põhjal saab teha JÄRELDUSI 
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selle kohta, mis on tõesti väärtuslik (moraalses, esteetilises vm 
mõttes)? Eriti oluline on see EETIKAS.  

Oletame, et kõik inimesed püüdlevad ÕNNE poole (fakt). Kas sellest 
järeldub, et õnn on tõesti väärtus? Kes ütleb, et fakti põhjal ei saa teha 
järeldust väärtuse kohta, süüdistab vastupidise arvamuses pooldajat 
naturalistlikus veas (vt LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT).  

Esimene, kes väitis, et fakti ja väärtuse vahel on n-ö lõhe või kuristik, 
oli David Hume. George Edward Moore ja Alfred Jules Ayer on fakti ja 
väärtuse eristamise võtnud aluseks oma eetikateooria loomisel.  

Fakti ja väärtuse eristamine on oluline ka igapäevases elus. Kui naine 
räägib mehele, et tema sõbranna suvitas koos abikaasaga prestiižses 
kuurortis, siis jääb mehe otsustada, kas sellest järeldub, et ka nemad 
peavad sealsamas suvitama. Samas võib naine muidugi rääkida ka 
sellest, et sõbranna abikaasa jättis oma naise noorema rivaali kasuks 
maha. Vaevalt et mehelt oodatakse järeldust, et tema peaks 
samamoodi toimima.  

 Idarand, T. Põhjendamise probleem ja empirism väärtusfilosoofias. 
– Studia Philosophica I. Tartu, 1993.  

 Idarand, T. Naturalistlik ja kognitivistlik metaeetika Hume’i 
seadusest. – Sealsamas.  

 AKSIOLOOGIA, EMOTIVISM, NATURALISTLIK VIGA. 

faktitõed ja mõistusetõed  

Gottfried Leibniz eristas kahesuguseid TÕDESID. Mõistusetõed on 
loogiliselt PARATAMATUD, faktitõed aga mitte; esimesed tulenevad 
Leibnizi arvates mõistusest enesest, teised aga KOGEMUSEST. 
Mõistusetõed kehtivad kõigis VÕIMALIKES MAAILMADES, faktitõed aga 
ainult mõnes (st vähemalt ühes). 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

155 

 

Mõistusetõed on näiteks geomeetria ja aritmeetika väited. Leibnizi 
arvates tulenevad matemaatika teoreemid DEFINITSIOONIDEST, 
AKSIOOMIDEST ja postulaatidest. Näiteks on väide 3 = 2 + 1 tegelikult vaid 
arvu 3 definitsioon ning definitsioonidele taandub ka võrdus 2 + 2 = 4 
(vt selle tõestust artiklis APRIOORNE TEADMINE).  

Leibnizi arvates on olemas geomeetria ja aritmeetika algmõisted, mida 
ei saa defineerida, ning aksioomid ja postulaadid, mida ei saa tõestada, 
sest nad on meie hinges sünnipäraselt olemas. Me ei arutleks siiski 
nende üle, kui meil poleks üldse mingit kogemust. Meie hinges on 
arusaamad, mis ei pärine meelelisest kogemusest, kuid mille 
teadvustamist viimane ajendab.  

Faktitõed on väited konkreetsete faktide kohta (näiteks Praegu sajab 
vihma) või üldistused faktide alusel (näiteks Vesi keeb 100 ˚C juures). 
Kogemusest võime Leibnizi arvates saada teadmisi selle kohta, mis on, 
kuid mitte selle kohta, kas nii on paratamatu (vt JUHUS JA PARATAMATUS). 
Kogemus on piiratud ning seetõttu võivad paljud meie üldistused 
osutuda ekslikuks. Leibniz tõi sellise näite: väide, et vesi on alati 
vedelas olekus, kehtib maades, kus vesi ei külmu kunagi, kuid see ei ole 
paratamatu. Me võime selles veenduda, kui sõidame külmemale 
maale. Meil pole kunagi garantiid, kas meie kogemus on piisavalt 
laiahaardeline. 

fallibilism  

(ld fallāx vale, petlik). Arusaam, et me võime eksida, kuigi meil on oma 
seisukohtade jaoks tugev tõendusmaterjal. Eristades APRIOORSET ja 
EMPIIRILIST TEADMIST, seatakse tavaliselt kahtluse alla ainult tõsikindla 
empiirilise teadmise võimalikkus. Näiteks leidis Newtoni mehaanika ligi 
250 aasta vältel tohutul arvul kinnitusi, kuid ometi tõrjus Einsteini 
relatiivsusteooria ta 20. sajandil välja. Pole alust arvata, et FAKTIDEGA 
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hästi põhjendatud teooria on kaitstud ümberlükkamise eest, sest 
ilmneda võivad ju uued faktid. Seetõttu on isegi kõige tunnustatumad 
teooriad vaid oletused, mis võivad osutuda vääraks. Sellist seisukohta 
pooldasid Charles Sanders Peirce ja Karl Raimund Popper, kellele 
meeldis Xenophanese väide: 

“Mis puutub tõesse, siis ei tea ükski inimene tõde ega hakkagi 
teadma – isegi jumalad mitte. [---] Ja kui keegi ka juhtub välja 
ütlema tõe, siis ei saa ta seda teada, sest kõik on vaid oletuste 
põiming.” (Popper, K. R. Conjectures and Refutations. The Growth 
of Scientific Knowledge. London and Henley, 1976, lk 26.) 

Praegu tunnustatud teooriad võidakse tulevikus kõrvale tõrjuda. 
Popperi arvates pole meil kunagi alust väita, et see või teine teooria on 
tõene (vt TÕDE). Teaduslikku teooriat ei rajata faktide kindlale 
vundamendile, teooria rajatakse Popperi sõnul n-ö soo peale – nagu 
ehitis, mis tugineb vaiadele. Need vaiad rammitakse pinnasesse, kuid 
nad ei jõua mingi aluseni. Kui me otsustame, et ei rammi vaiasid enam 
sügavamale, siis ainult seetõttu, et usume: need vaiad on piisavalt 
kindlad ning kannavad ehitist vähemalt mõne aja. 

 FALSIFITSEERITAVUS, KAHTLUS, SKEPTITSISM 

falsifikatsioon  

(ld falsus ‘väär’, ld facio ‘teen’). Väite ümberlükkamine, st ekslikkuse/ 
vääruse kindlakstegemine.  

Seda terminit kasutatakse üldjuhul vaid väidete puhul, mille ekslikkus 
tehakse kindlaks KOGEMUSE põhjal.  

 ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, FALSIFITSEERITAVUS, 
VERIFIKATSIOON. 
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falsifitseeritavus  

(ingl falsifiability). Põhimõtteline ümberlükatavus. Karl Raimund 
Popperi arvates eristab teadust mitteteadusest ja PSEUDOTEADUSEST 
falsifitseeritavus. Iga teadusliku teooria jaoks on võimalik kujutada ette 
olukorda (mida tegelikkuses ei tarvitse tekkida), mis näitaks teooria 
ekslikkust. Teaduslik teooria on põhimõtteliselt falsifitseeritav 
loogikareegli MODUS TOLLENS järgi.  

Olgu p JÄRELDUS väidete süsteemist t. Väidete süsteem koosneb 
teooriast ja konkreetsete vaatlustingimuste kirjeldustest. Väide p 
kirjeldab, mis peaks antud teooria kohaselt aset leidma. 
Falsifitseerimise skeem on järgmine: kui p järeldub t-st ja p on väär, siis 
on ka t väär; sümbolite abil:  

t  p, p |— t. 

Teooriat ümberlükkav EKSPERIMENT või vaatlus ei tohi olla mingi okultne 
nähtus, mida saab kogeda ainult üks inimene – teaduslikku 
eksperimenti või vaatlust peavad saama tõendada kõik erialainimesed.  

Võttes teaduslikkuse KRITEERIUMIKS falsifitseeritavuse, väidab Popper, et 
ASTROLOOGIA ei ole teadus. Astroloogid teevad oma tõlgendused ja 
ettekuulutused niivõrd ebamääraseks, et on nad võimelised seletama 
(vt SELETAMINE) kõike. Kuid teooria, mis seletab kõike, ei seleta tegelikult 
midagi ära. Vältimaks falsifitseerimist, muudavad astroloogid oma 
teooria mittekontrollitavaks.  

 Chalmers, A. F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 67–117. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000, lk 102–105. 

 ETTENÄGEMINE EHK ENNUSTAMINE, FALLIBILISM, HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE 

MEETOD,  KONTROLLITAVUS, VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP 
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fantaasia  

Vt AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS. 

fatalism  

(ld fātum ‘saatus’). 1. Seisukoht, et VABADUS on vaid ILLUSIOON. Vt JÄIK 

DETERMINISM.  

2. Mütoloogiline või religioosne arusaam, et meie elu on 
JUMALA/jumalate määratud ning ei sõltu seega meie tahtmistest ja 
plaanidest. Näiteks arvati Antiik-Kreekas, et on kolm 
saatusejumalannat ehk moirat (kr moira ‘saatus’). Neid kujutati vanade 
naistena, kellest üks ketras elulõnga, teine määras lõnga pikkuse ning 
kolmas lõikas lõnga katki. Fatalistlikku arusaama illustreerib ka 
Sophoklese tragöödia “Kuningas Oidipus”. 

3. Sellise inimese ellusuhtumine, kes usub, et Tuleb see, mis tulema 
peab. Arvatavasti esineb taoline veendumus vaid hooti ning ei laiene 
kõigile eluvaldkondadele. Pigem on tegemist ajutise meeleoluga, mis 
pärsib initsiatiivi. Näiteks võib äsja armunu olla valiku ees: kas n-ö 
töötada suhte kujundamise ja täiustamise nimel või lasta suhtel ise 
kujuneda. Fatalistlikult meelestatud inimene kaldub arvama, et kui ikka 
suhe on määratud (pole üldse tähtis, kes või mis määrab) õnnestuma, 
siis ta ka õnnestub, kui ei ole määratud õnnestuma, siis ta ka ei 
õnnestu – tee mis tahad. Taolise ellusuhtumise vastand on VOLUNTARISM 
(5. tähenduses). 

 Loone, E. Sissejuhatus materialistlikusse ühiskonnafilosoofiasse. 
Tallinn, 1989, lk 65–85. 

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 64–71. 

 TAHTEVABADUSE PROBLEEM 
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feminism  

(ld fēmina ‘naine’). Arusaam, et mehe ja naise suhted peavad olema 
võrdõiguslikud. Sellisest veendumusest lähtudes püüavad feministid 
välja selgitada ebavõrdsuse allikad ning võimalused muuta olukorda. 
Eristada võib k a h t e  s u u n d u m u s t : võrdsete õiguste feminismi 
ja radikaalset feminismi. 

V õ r d s e t e  õ i g u s t e  f e m i n i s m  leiab võtmeküsimuse olevat 
seadusandluses, mida vastavalt muutes kaob ka meeste ja naiste 
sotsiaalne ebavõrdsus. Kindlasti peaksid seadused andma naistele 
hääleõiguse, õiguse vallata abielus olles oma varandust, lahutada 
abielu jms. Kõik see on tänapäeva arenenud ühiskondades saanud 
reaalsuseks, kuid arenguruumi on veel piisavalt. 

R a d i k a a l s e  f e m i n i s m i  seisukoht on, et muuta tuleb 
mõtteviisi. Sajanditevanused arusaamad naistest on eelarvamuslikud 
ning määravad naise teisejärguliseks ja alistatud olevuseks. Naised ise 
on samuti taolistest arusaamadest läbi imbunud ning ei suudagi 
teistmoodi mõelda. Radikaalne feminism propageerib uut arusaama 
sellest, mida tähendab olla naine, sest ilma muutusteta 
tõekspidamistes ei anna seadusandluse reform vajalikke tulemusi.  

Feministide ühine veendumus on, et tuleb eristada s u g u  (ingl sex) ja 
g e e n u s t  (ingl gender). Sugu on naise bioloogiline iseloomustus, 
geenus aga sotsiaalne. Naissoost olendina sünnitakse, naiseks 
kujunetakse. Selleks, et muuta naise rolli ühiskonnas, ei pea muutma 
naise anatoomiat.  

Sajandeid on naise rolli ühiskonnas määranud mehed. Kujunenud on 
teatud kivistunud arusaamad meeste ja naiste kohta. Toome neist 
mõned näited. 
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o Naisele on loomuomaseks peetud e m o t s i o o n e , mehele 
m õ i s t u s t . Bertrand Russell (kes ei olnud küll feminist, küll aga 
eelarvamuste vastu võitleja) tõi sellise näite:  

“Kui teadlane tegeleb tehniliste küsimustega, mis ei puuduta 
kuidagi tema eelarvamusi, mida ta jagab tavainimesega, siis on tal 
tõenäoliselt rohkem õigus kui kellelgi teisel. Kahjuks aga on 
vähesed teadlased võimelised säilitama oma erapooletust asjades, 
mis tugevasti riivavad nende endi tundeid. Nii näiteks on iga 
meessoost inimaju uurija ette veendunud, et mehe aju on parem 
kui naise oma. Kui leiti, et mehe aju keskmine kaal on suurem kui 
naise omal, võeti seda kui tõendust mehe suurema intellekti kohta. 
Kui juhiti tähelepanu sellele, et elevandi aju on veel raskem, sügasid 
silmapaistvad teadlased kukalt, sest ei võinud nad ju en mõistuse 
poolest elevantseteks tunnistada. Keegi oletas, et tähtis on aju 
kaalu ja keha kaalu suhe. Sellel aga oli hävitav tagajärg: näis 
ilmnevat, et naised on üldiselt targemad kui mehed. Nii ei saanud 
olla. Nõnda nad siis ütlesid, et ei loe pelk brutokaal, vaid struktuuri 
keerukus. Kuna selle kohta võis ikka veel teha vaid oletusi, siis võis 
eeldada, et selles osas on mehed naistest ees.” (Russell, B. Kas 
teadlaste tegevus on teaduslik? –Russell, B. Valik esseid. Tallinn, 
1994, lk 141–142.) 

o Mehed olevat loomult a k t i i v s e d , naised p a s s i i v s e d . 
Sellisest arusaamast lähtudes ei olegi naistele avaramat 
tegevusvabadust võimaldatud. Tuntud on loosung, et naise tegevus 
jäägu kolme K raamidesse (sks Kinder, Küche, Kirche ‘lapsed, köök, 
kirik’). Tüüpiliseks peetakse, et mehed käivad tööl, naised aga 
jäävad koju, olles mehele ümmardajaks, lastele kasvatajaks ja kodu 
korras hoidvaks teenijaks. Isegi kui naine käib tööl, oodatakse 
temalt reeglina ka kodutööde koorma kandmist.  
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o Piibli järgi on naine t e i s e j ä r g u l i n e . Jumal loonud Eeva 
Aadama küljeluust – seega teisejärguliseks olendiks:  

“Siis Jehoova Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see uinus 
magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle 
aseme taas lihaga. Ja Jehoova Jumal  ehitas küljeluu, mille ta 
inimeseset oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.” (1. Mo 
2, 21–22) 

“Sest mees ei ole naisest, vaid naine on mehest. Meest ei loodud ka 
mitte naise pärast, vaid naine loodi mehe pärast.” (1 Ko, 11, 8–9.) 

Tavaliselt jäetakse siiski tähelepanuta, et sealsamas Piiblis on ka 
öeldud:  

“Ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Jumala näo järele lõi ta tema, 
ta lõi tema meheks ja naiseks!” (1. Mo 1, 27.) 

o Vana Testamendi järgi meelitas naine mehe maitsma keelatud puu 
vilju (1. Mo 3, 1–7), naine on seetõttu mehele o h t l i k .  

o Uus Testament nõuab naiselt a l l a h e i t l i k k u s t  oma mehele, 
väites, et mees on naise pea; mees armastagu oma naist, naine aga 
kartku meest. (Ef 5, 22–33). Kui naine abiellub, võtab ta 
ootuspäraselt mehe perekonnanime.  

Eelarvamused naiste suhtes on niivõrd juurdunud, et neid peetakse 
loomulikeks. Feminismi seisukohalt ei määra geenust mitte sugu, vaid 
ühiskond. Kõik loetletud eelarvamused tuginevad aga veendumusele, 
et sugu määrab ka naise rolli ühiskonnas.  

Eelarvamust naise e m o t s i o n a a l s e  ning mehe m õ i s t u s l i k u  
loomuse kohta võib kommenteerida kahte moodi.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

162 

 

E s i m e n e  v õ i m a l u s  on ütelda, et naise emotsionaalsus on 
kasvatuse tulemus. Tarvitseb vaid muuta tüdrukute kasvatust, ning 
olukord muutub.  

T e i n e  v õ i m a l u s  on väita, et ühiskonnas ei pea valitsema 
RATSIONAALSUSE kultus, ruumi peab olema ka naiselikule 
emotsionaalsusele. Seetõttu ei õigusta meeste mõistuslikkus nende 
ülevõimu ühiskonnas. Muidugi on emotsionaalsuse ja ratsionaalsuse 
vastandamine väga ebamäärane. Kindlasti ei tähenda see ju, et ühtedel 
pole emotsioone, teistel mõistust. Aga mida ta siis üldse tähendab? 
Kas on üldse alust pidada mehi mõistuseinimesteks? Võib-olla on 
tegemist loosungiga, et mees peab selline olema ning seetõttu 
serveeritakse meeste tegusid mõistlikena, kuigi nad tegelikult seda ei 
ole.  

Vastukaaluks meeste ülevõimule avalikus elus on naised arvanud, et 
mees on küll pea, kuid naine kael, mis seda pead pöörab. Naistele 
omistatakse varjatud võim meeste üle. Taoline olukord tuleneb 
tingimustest, kus naise auahnusele ei olnud muud väljundit kui mehe 
saavutused avalikus elus. Auahned naised ei leidnud muid vahendeid 
kui intriigid, salasepitsused, silmakirjalikkus, kuulujutud jms, mida ju 
seostataksegi naise pahelisusega. Kuid auahnete naiste selline 
käitumine oli tingitud olukorrast. Tänapäeval on naistel suuremad 
võimalused eneseteostuseks ja auahnuse rahuldamiseks avalikus elus 
ning ei ole tarvis enam nimetatud vahendeid. Kuna aga naise geenus ei 
ole hoobilt ümberkujundatav, siis ilmnevad n-ö vana ühiskonna igandid 
veel nüüdki. Põhjalikeks muutusteks on vaja aega.  

 Beauvoir, S. Teine sugupool. Tallinn, 1997. 

 Sivers, F. Needus naise peal. – Vikerkaar, 1996, nr 11–12. 

 Lindsalu, E. Feminismimääratlusi eesti ajakirjanduses. – Sealsamas. 

 Ross, K. Naine eesti keele grammatikas. – Sealsamas. 
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 Väljataga, M. Feminism ja filosoofia. – Sealsamas. 

fenomen ja noumenon  

(kr phainomenon ‘see, mis nähtub, nähtumus’, nooumenon ‘see, mis 
on mõeldav’). Fenomen on meeltega tajutav, noumenon ehk olemus 
(ingl essence, sks Wesen) aga vaid mõistusega käsitatav, mõistusega n-
ö nähtav.  

Platon eristas meelelist (st meeltega tajutavat) maailma (st fenomene) 
IDEEDEST (1. tähenduses) ehk olemustest, st noumenonidest. 

Aristoteles eristas asja vormi ehk olemust ja mateeriat (vt VORM JA 

MATEERIA). ASI, mida  meeltega tajume, on vormi ja mateeria ühtsus.  

Immanuel Kanti filosoofias on fenomen ASI MEIE JAOKS, noumenon  aga 
ASI ISEENESES.  

POSITIVISMI seisukoht on, et tunnetada saab vaid fenomene.  

fenomenalism  

Seisukoht, et tunnetada saab ainult fenomene (nähtumusi, TAJUMUSI). 
Kõik objektid (näiteks päts leiba, maja, elektron) on tajumuste 
(MEELTEANDMETE) kogumid, mõttelised konstruktsioonid ning ei 
eksisteeri seega OBJEKTIIVSELT. Kõik väited füüsikaliste objektide kohta 
saab ümber sõnastada väideteks tegelike või võimalike (vt TEGELIKKUS JA 

VÕIMALIKKUS) tajumuste kohta.  

Näiteks saab väite Laua peal on raamat ümber sõnastada mitut moodi. 

o Ma näen (või keegi näeb) laua peal teatud raamatut, st mul tekivad 
sellised-ja-sellised tajumused. (Siin on jutt tegelikest tajumustest). 
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o Kui ma vaataksin laua suunas, siis ma näeksin laua peal raamatut, 
st mul tekiksid sellised-ja-sellised tajumused. (Siin on jutt 
võimalikest tajumustest).  

Sellist seisukohta pooldasid näiteks George Berkeley, David Hume, 
John Stuart Mill, Alfred Jules Ayer. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 269–282. 

 IDEALISM, NAIIVREALISM, REPRESENTATSIONISM, REALISM 

fenomenoloogia  

1. 20. sajandi filosoofia suund ja meetod, millele pani aluse 
Edmund Husserl. Fenomenoloogia seab eesmärgiks kirjeldada inimese 
KOGEMUST vahetult sellisena, nagu ta on, uurimata selle kogemuse 
päritolu jms, mis jääb ajaloolaste, sotsioloogide, psühholoogide jne 
ülesandeks. Fenomenoloogilist MEETODIT kasutasid ka Martin Heidegger 
ja Jean-Paul Sartre.  

2. Varem on terminit fenomenoloogia kasutanud ka Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, kelle “Vaimu fenomenoloogia” on uurimus vaimu 
(teadvuse) arengust ja väljendustest (fenomenidest). 

 Vt artiklite HUSSERL, HEIDEGGER, SARTRE ja HEGEL kirjandust. 

fetišism  

(pr fétiche ‘nõidus’). 1. Auguste Comte’i sõnul on inimmõistuse arengu 
esimene staadium teoloogiline ning selle esimene etapp fetišism. Kõiki 
asju peetakse siis hingestatuks ning sellest usust lähtudes seletatakse 
(vt SELETAMINE) kõiki sündmusi.  
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2. Mingi asja jumalikustamine ja sellega seotud ebausk. Näiteks on 
selline usk, et teatud asi toob õnne ning seda asja tuleb seetõttu 
endaga kaasas kanda. 

Feuerbach, Ludwig Andreas  

(1804–1872). Saksa filosoof. 

 Feuerbach, L. Filosoofia reformimise vajadus. – Akadeemia 2012, nr 
3.  

 Feuerbach, L. Esialgsed teesid filosoofia reformiks. – Sealsamas.  

 Bõhhovski, B. Ludwig Feuerbach. Tallinn, 1977. 

 Kõiv, R. Ludwig Feuerbach ja uus praktiline filosoofia. – Akadeemia, 
2012, nr 3.  

Feyerabend, Paul  

(1924–1994). Austria-ameerika filosoof.  

 Chalmers, A. F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998. 

 Hallap, T. Paul Feyerabendi epistemoloogiline anarhism. – 
Vikerkaar, 1998, nr 1–2. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 RELATIVISM, TEOORIAST KOORMATUS, EPISTEMOLOOGILINE ANARHISM  

Fichte, Johann Gottlieb  

(1762–1814). Saksa filosoof.  

 Fichte, J. G. Inimese määratlus. Tallinn, 1988. 
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 Kõiv, M. Kakssada aastat hiljem: Arutlusi Johann Gottleib Fichte 
Inimese määratluse väljaande puhul 1988. aastal Tallinnas. I ja II 
osa. – Akadeemia, 1991, nr 3-4. 

fideism  

(ld fides ‘usk’). Seisukoht, et religioon tugineb pigem usule kui 
mõistusele. Ä ä r m u s l i k  fideism vastandab usku mõistusele. Taolist 
arusaama väljendab Tertullianusele omistatud aforism USUN, SEST ON 

ABSURDNE.  

M õ õ d u k a m  fideism jätab mõistusele teisejärgulise rolli. Usk peab 
mõistust suunama ning siis võib ta leida ka mõistuse toetuse. Seda 
arusaama väljendab aforism USUN, SELLEKS ET MÕISTA.  

 USU JA MÕISTUSE VAHEKORD 

figuurid  

Vt SÜLLOGISM 

fiktiivsed (või fiktsionaalsed) entiteedid  

(ld fictio ‘väljamõeldis’). Fiktiivsed ENTITEEDID on ASJAD, nähtused, 
olendid ja kohad, millest räägitakse jutustuses, müüdis, legendis vm. 
Millises mõttes on need entiteedid olemas?  

Inimese jaoks, kes põnevusega loeb näiteks ulmejuttu, võib seal 
kirjeldatu näida täiesti reaalsena ning vaevalt ta nõustuks, et fiktiivseid 
entiteete ei eksisteeri üldse.  

Me võime ka näiteks küsida, kas Siil andis Kalevipojale tarka nõu. Kui 
kõne all olevat Siili ja Kalevipoega üldse ei oleks olemas, poleks mõtet 
neist ka rääkida.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

167 

 

Mida siis arvata taolistest fiktiivsetest entiteetidest? Üks võimalus on 
öelda, et see, mida me räägime näiteks Kalevipoja kohta, käib 
tegelikult “Kalevipoja” teksti kohta. Näiteks tähendab sellisel juhul 
KÜSIMUS Kas siil andis Kalevipojale tarka nõu tegelikult küsimust Kas 
väide ‘Siil andis Kalevipojale tarka nõu’ on kooskõlas teose 
“Kalevipoeg” tekstiga?  

Aga kuidas tõlgendada sellisel juhul erinevate lugude tegelaste 
võrdlusi? Kui ma ütlen, et Vanapagan (eesti muinasjuttudes) oli 
südamlikum kui kuri võõrasema (“Lumivalgekeses”) , siis ei saa ju 
aluseks võtta teksti, kus oleks juttu nii ühest kui teisest.  

Fiktiivseid entiteete saaks ehk tõlgendada mõttelise maailma 
entiteetidena ning käsitada neist rääkimist mänguna. Nagu 
malemängus on igal nupul oma roll, on ka näiteks muinasjutu igal 
tegelasel oma roll. Arutledes mingi muinasjutu tegelaste üle, me 
mängime mõttes nende iseloomudest lähtuvalt. Kuid me ei saa ju 
mängida kahte mängu korraga. Kuidas siis võrrelda Vanapaganat kurja 
võõrasemaga, kui üks on ühest, teine teisest mängust? Me ei saa kõiki 
väljamõeldisi ühte patta panna, sest taolises kogumis tekiks 
VASTURÄÄKIVUSI.  

 Sutrop, M. Mis on fiktsioon? – Akadeemia, 1996, nr 2.  

 Kasak, E. Müüdist. – Akadeemia, 1999, nr 1. 

 EKSISTENTS, KONTRAFAKTUAALID, VÕIMALIKUD MAAILMAD 

fiktsionalism  

(ld fictio ‘väljamõeldis’). Seisukoht, mille järgi teadus, religioon jm 
süstematiseeritud arusaamad loovad eluks vajalikke fiktsioone. 
Inimesed, kes neist lähtuvad, et arva muidugi, et tegemist on 
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fiktsioonidega. Sellist arusaama pooldas Hans Vaihinger. Lähedane on 
ka INSTRUMENTALISMI seisukoht. 

Fiktsionalism vastandub REALISMILE (2. tähenduses). 

filosofeerima  

1. Filosoofiaga tegelema. 2. Teoretiseerima (mõnes kontekstis 
halvustavas tähenduses). 

filosoof  

1. Filosoofiaga professionaalselt tegelev inimene. 2. Teoretiseeriv, 
mõtisklema kalduv inimene. 

filosoofia  

(kr philosophia ‘tarkusearmastus’).  

Filosoofia e e s m ä r k  on teoreetiline – saada teoreetiliselt aru 
maailmast – mitte aga praktiline (looduse alistamine vms). Seetõttu 
ongi filosofeerimiseks tarvis võimalust tõusta veidi kõrgemale läbinisti 
praktilistest igapäevastest muredest ja kirgedest. Bertrand Russell 
kirjutas:  

“Ma ei räägi sellest, et filosoof peaks olema ilma tunnete ja 
emotsioonideta. Inimene ilma emotsioonideta (kui selline üldse on 
olemas) ei tee midagi ja ei saavuta midagi. Kuid kellelgi pole lootust 
saada heaks filosoofiks, kuni tal ei ilmne mõned mitte just eriti 
levinud tunded. Tal peab olema tugev soov maailma mõista – 
niivõrd kuivõrd see võimalik on. Selle nimel peab tahtma saada jagu 
eelarvamustest ja maailmavaate piiratusest, mis takistavad 
arusaamist. Ta peab õppima mõtlema ja tundma mitte teatud grupi 
liikmena, vaid lihtsalt inimesena. Kui ta suudaks, vabaneks ta ka 
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neist piirangutest, mille seab inimloomus. Kui ta suudaks tajuda 
maailma nagu marslane või siiriuslane, nagu liblikas, kes elab vaid 
päeva või nagu olend, kes elab millioneid aastaid, siis oleks ta parim 
filosoof. Kuid see on võimatu, sest meid ei saa lahutada meie 
kehast ja meeleorganitest.” (Рaссeл, Б. Искусствo 
филoсoфствoвaния. – Рaссeл, Б. Искусствo мыслить. Мoсквa, 
1999, lk 27.) 

F i l o s o o f i a  v õ i m a l i k  m ä ä r a t l u s .  Russell’i sõnul on 
filosoofia Eikellegimaa teaduse ja teoloogia vahel. Sarnaselt 
teoloogiaga on filosoofia spekulatiivne (vt SPEKULATSIOON), käsitledes 
KÜSIMUSI, millele teadus ei saa vastata, sarnaselt teadusega tugineb 
filosoofia inimmõistusele, mitte autoriteedile.  

Antiikajast kuni 17. sajandini ei eristatud teadust filosoofiast ning 
igasugune teoretiseerivat uurimist nimetati filosoofiaks. Näiteks oli 
atomism antiikajal filosoofiline õpetus, kuid 19. sajandil teaduslik.  

Seni kuni mingile küsimusele ei saa vastata täpselt, võib ta olla 
filosoofiline. Paljud küsimused, mida kunagi peeti filosoofilisteks, on 
tänapäevaks läinud teaduse valdkonda ning saanud ka täpse vastuse. 
Siit jääb mulje, et filosoofiliste küsimuste arv peaks teaduse arenedes 
kahanema. See on p o s i t i v i s t l i k  (vt POSITIVISM) arusaam, mille 
kohaselt filosoofia uurimisvaldkond on kogu aeg ahenenud ning 
hõlmab lõpuks vaid tunnetusteooria probleeme. Näiteks on LOOGILISE 

POSITIVISMI seisukohalt filosoofia ülesanne teaduse loogiline analüüs.  

T e i s t m o o d i  f i l o s o o f i a k ä s i t u s e  kohaselt säilib 
filosoofia iseseisvus ka tulevikus. Sellisel juhul võib eristada kolme liiki 
küsimusi.  

E s i t e k s , küsimused, millele saab vastata KOGEMUSE põhjal – kas 
praegu või tulevikus. Selliste küsimustega tegelevad näiteks füüsika, 
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keemia ja bioloogia, mille olulisteks tunnetusmeetoditeks on vaatlus, 
EKSPERIMENT ja INDUKTSIOON ehk üldistamine. Kogemuse põhjal saab 
vastata näiteks sellistele küsimustele: Mitu planeeti on 
päikesesüsteemis? Kas Marsil on elu? Kas nälgimise teel saab saledaks? 
Kuidas käituvad liftis olevad inimesed, kui lift jääb kinni?  

Ka igapäevaelu tekib meil palju küsimusi, millele saab vastuse anda 
kogemuse põhjal, näiteks Kes küll seal ukse taga on?Kas ma jõuan 
ohutult üle tee minna? Mis juhtub siis, kui jätta võtmed ukse ette? 

T e i s e k s , küsimused, millele saab vastata deduktiivse arutluse (vt 
DEDUKTSIOON) tulemusel, lähtudes AKSIOOMIDEST, DEFINITSIOONIDEST, 
reeglitest vms. Sellised on näiteks matemaatika ja LOOGIKA valkonda 
kuuluvad küsimused, kus tegemist on APRIOORSE TEADMISEGA. Näiteks on 
sellised küsimused: Milline on seos täisnurkse kolmnurga külgede 
pikkuste vahel? Kas väitest ‘Mõned poisid on arukad’ järeldub, et 
‘Mõned poisid ei ole arutud’? 

Taolised küsimused tekivad ka mujal, kus on nõutav vaid deduktiivne 
arutlus. Näiteks on selline kohtuniku arutlus, kas antud tegu 
kvalifitseerida kuriteoks või mitte. Ta lähtub seejuures seadustest ning 
faktilistest andmetest ning küsimus seisneb selles, kuidas nimetatud 
fakte seaduse põhjal hinnata. Liiklustestides on samuti küsimused, 
millele vastamine nõuab deduktiivset arutlust. Aluseks võetakse 
Liikluseeskiri ning mõeldakse, mis sellest järeldub.  

K o l m a n d a k s , küsimused, millele põhimõtteliselt ei saa vastata ei 
kogemuse põhjal ega deduktiivselt arutledes. Näiteks on sellised 
küsimused Kas minevik eksisteerib? Kas elul on mõte? Mis on õige ja 
mis on ebaõige? Mis on õnn? Kas füüsikateooria kirjeldab reaalsust? 
Taolisi küsimusi nimetataksegi filosoofilisteks ning võib arvata, et 
nende hulk ei vähene ka teaduse arenedes.  
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Naljaga pooleks on öeldud, et kõik filosoofilised küsimused taanduvad 
tegelikult kahele: Mida see tähendab? ja Kust sa tead? Esimene nõuab 
iga väite ja küsimuse puhul FILOSOOFILIST ANALÜÜSI, teine aga oma väidete 
põhjendamist.  

F i l o s o o f i a  v a l d k o n n a d . Filosoofia jagatakse 
traditsiooniliselt kolmeks valdkonnaks: METAFÜÜSIKA, EPISTEMOLOOGIA 
(tunnetusteooria) ja AKSIOLOOGIA (väärtusfilosoofia). Ka LOOGIKAT on 
vaadeldud filosoofia osana: näiteks jagasid STOIKUD filosoofia loogikaks, 
füüsikaks ja EETIKAKS. Teistsugune seisukoht lähtub Aristotelesest, kes 
mõistis loogikat teaduse tööriistana, mitte aga eraldi teadusena. 
Kaasajal on loogikast saanud matemaatika sugulasteadus ning tekkinud 
on rida probleeme, millega tegeleb FILOSOOFILINE LOOGIKA (loogika 
filosoofia). Tänapäeva filosoofia valdkondadena võiks nimetada veel 
AJALOOFILOSOOFIAT, kultuuri-, religiooni-, ühiskonna-, keele- ja 
TEADUSFILOSOOFIAT, TEHNIKAFILOSOOFIAT, müüdi filosoofiat ning FILOSOOFILIST 

ANTROPOLOOGIAT.  

 Berlin, I. Filosoofia otstarve. – Berlin, I. Valik esseid. Tallinn, 1998.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000. 

 Habermas, J. Filosoofia kui kohahoidja ja interpreet. – Akadeemia, 
1994, nr 12. 

 Heisenberg, W. Füüsika ja filosoofia. – Akadeemia, 2010, nr 2-8. 

 Hütt, V. Alfred Koort ja eesti filosoofia. (Eesti filosoofilise mõtte 
omapära probleemi juurde.). – Teaduslugu ja nüüdisaeg. IX. Tallinn, 
1994. 

 Kaplinski, J. Eesti filosoofia. – Akadeemia, 1995, nr 9. 

 Kolakowski, L. Mida küsivad meilt suured filosoofid. 2012. 

 Kolakowski, L. Miniloengud maksiprobleemidest. 2007. 
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 Konsa, V. Logos ja mythos: Filosoofia kahekordne ülesanne. – 
Akadeemia, 1990, nr 1. 

 Kõiv, M. Kreeka filosoofia ja mõttemaailma sünnist. – Akadeemia, 
1990, nr 3. 

 Loone, E. Eesti filosoofia ida ja lääne piiril. – Studia Philosophica I. 
Tartu, 1993.  

 Luure, A. Filosoofia kui loogikate dialoog. – Akadeemia, 1997, nr 1. 

 Maritain, J. Filosoof ühiskonnas. – Looming, 1987, nr 8. 

 Matjus, Ü. Filosoofia võimus ja võimutus. – Akadeemia, 1997, nr 2.  

 Näpinen, L. Filosoofia ja täppisteaduse vahekord ning Ilya 
Prigogine’i programm. – Akadeemia, 1997, nr 6. 

 Raukas, M. Mis teeb teadusfilosoofist filosoofi? – Teaduslugu ja 
nüüdisaeg. IX. Tallinn, 1994. 

 Saarinen, E. Rakendusfilosoofia. – Vikerkaar, 1997, nr 3. 

 Schlegel, F. Filosoofiast: Dorotheale. – Akadeemia, 1995, nr 
11.Sutrop, U. Nietzsche, Kaplinski ja eesti filosoofia. – Akadeemia, 
1996, nr 6. 

 Talts, M. Karupoeg Puhh kui läänemaise filosoofia peegel. – 
Vikerkaar, 1998, nr 10–11. 

 Williams, B. Filosoofia kui humanitaardistsipliin. – Akadeemia, 
2009, nr 5.  

 Wolff, J. Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. 2005. 

 Wright, G. H. Loogika ja filosoofia XX sajandil. – Wright, G. H. 
Minerva öökull. Tallinn, 1996. 

 FILOSOOFIA VÄÄRTUS 
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filosoofia kui teraapia  

Ludwig Wittgensteinilt pärineb mõte, et filosoofia peaks toimima kui 
teraapia. Teraapia seisneb eelkõige mõtete selgitamises. Tulemuseks 
on filosoofilisteks peetud PROBLEEMIDE sisutuse nägemine ning sel teel 
inimmõistuse vabastamine neist kui haigustest. Wittgenstein kirjutas: 

“Filosoofia ei ole ükski loodusteadustest.  

(Sõna filosoofia peab osutama millelegi, mis seisab 
loodusteadustest ülal- või allpool, kuid mitte nende kõrval.)  

Filosoofia eesmärk on mõtete loogiline selgitamine. 

Filosoofia ei ole õpetus, vaid tegevus.  

Filosoofiline töö koosneb olemuslikult selgitustest. Filosoofia 
resultaadiks ei ole “filosoofilised laused”, vaid lausete 
selgekssaamine.  

Filosoofia peab mõtted, mis muidu on justkui ähmased ja hajusad, 
selgeiks tegema ja teravalt piiritlema.” (Wittgenstein, L. Loogilis-
filosoofiline traktaat. Tartu, 1996, lk 68–69.)  

Teoses “Filosoofilised uurimused” (§133) väitis Wittgenstein, et pole 
olemas üht ja ainust filosoofia MEETODIT – on hoopis meetodid, mis 
sarnanevad erinevate teraapiatega (sks verschiedene Therapien). 

filosoofia väärtus  

Milleks üldse on vaja filosoofiat? Mida ta võiks meile elus anda?  

Kui hinnataks ainult materiaalseid HÜVESID, siis heidetaks filosoofia koos 
suurema osa kultuuriga lihtsalt prügimäele. Küllap vajab vist inimkond 
siiski ka vaimseid hüvesid. Kuid neid võib olla mitmesuguseid. 
Keeleoskus kuulub vaimsete hüvede hulka, kuid selle vajalikkuses ei 
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kahtle pea keegi. Arvutikasutamisoskus on samuti vaimne hüve ning 
tänapäeval on selle vajalikkus väljaspool kahtlust. Ilma selleta ei saa. 
Kuid ilma filosoofiata näib küll saavat elada. Kas filosoofiat ei olegi 
vaja?  

Üks võimalus on öelda, et filosoofia ei ole tõesti vajalik, filosoofia 
VÄÄRTUS seisneb milleski muus. Aristoteles arvas näiteks, et kõik teised 
teadused on filosoofiast vajalikumad, kuid paremat temast ei leidu. 
Võiks öelda, et kõrvuti n-ö i n s t r u m e n t a a l s e t e  väärtuste 
(vahendid millegi muu saavutamiseks) on olemas ka iseseisvad 
väärtused ehk i s e v ä ä r t u s e d  (ingl intrinsic value). Filosoofiaga 
tegeldakse filosoofia enda pärast, mis pakubki inimesele naudingut. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel väitis, et filosoofiat võib nimetada 
luksuseks, sest ta ei rahulda meie esmavajadusi (esmavajadus on 
näiteks vajadus süüa).  

Kes soovib, võib filosoofias ka midagi kasulikku leida. Filosoofia 
muudab inimese elu millekski enamaks kui nii-ja-nii palju aastaid 
söömist, magamist jne. Nagu ka teised n-ö kasutud valdkonnad tekitab 
filosoofia inimeses uusi huvisid ja avardab eneseteostuse võimalusi. 
Vaimselt arenenud inimene ei otsi teravaid elamusi teiste tülidest, 
kuulujuttudest jms. Ta ei otsi eneseteostuse võimalust kellegi üle 
võimutseda, ta suudab endast vaimustuda ka ilma teisi inimesi 
maatasa tegemata. Arthur Schopenhauer pidas vaimset arengutaset 
ÕNNE jaoks tähtsaks:  

“Seesugune intellektuaalne elu ei kaitse ainult igavuse, vaid ka selle 
kahjulikkude tagajärgede eest. See muutub nimelt kaitsevalliks 
halva seltskonna ja paljude hädaohtude, õnnetuste, kaotuste ja 
raiskamiste vastu, millesse satutakse, kui otsitakse õnne ainult 
reaalsest maailmast. Nii näiteks pole minu filosoofia mulle iial 
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midagi sisse toonud, aga ta on mulle paljugi säästnud.” 
(Schopenhauer, A. Elutarkus. Tallinn, 1994, lk 29–30.) 

FILOSOOFILINE ANALÜÜS tasandab teed üksteisemõistmisele ning iseenda 
paremale mõistmisele. Filosoofia suunab inimest kriitiliselt suhtuma ka 
iseenda arusaamadesse ning sel teel muutuma teoreetilises plaanis 
tolerantsemaks teistsuguste arvamuste suhtes. Olles endas 
kujundanud harjumuse arutleda, oleme omandanud teatud vaktsiini 
eksijärelduste ja eelarvamuste suhtes. Mõistagi peab oskama vahet 
teha, millal on aeg arutlemiseks, millal tegutsemiseks. 

filosoofid-valitsejad  

Platoni veendumuse kohaselt peavad ideaalses riigis valitsema 
filosoofid. Dialoogis “Riik” laseb Platon Sokratesel ütelda:  

“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.” (Плaтон, Госудaрство – Плaтон Сочинения в 3-х 
томaх. Том 3. Ч 1. Москвa 1971, lk 275.) 

Arvestada tuleb sellega, et antiikajal peeti filosoofideks 
tarkusearmastajaid, mitte filosoofe tänapäevases tähenduses. Tollal 
tähendas filosoof ehk sedasama, mida tänapäeval haritud inimene. 
Muidugi, millist haridust tulevastele filosoofidele-valitsejatele anda, 
selle otsustas Platon ning kõigil ei tarvitse tema valikuga sugugi 
nõustuda.  
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 Vt artikli PLATON kirjandust. 

filosoofiline analüüs  

MÕISTETE, USKUMUSTE, seisukohtade ja teooriate uurimine nende 
komponentide, (varjatud) eelduste ja neist tulenevate JÄRELDUSTE 
selgitamise teel.  

M õ i s t e  a n a l ü ü s i  tulemus on antud mõiste DEFINITSIOONI 
täpsustamine, mis mängib olulist rolli ka teaduse arengus. Näiteks oli 
relatiivsusteooria loomisel tähtis roll üheaegsuse mõiste analüüsil.  

V ä i t e i d  a n a l ü ü s i d e s  jõutakse selgemale ARUSAAMISELE neist. 
Väidet Praegune Prantsuse kuningas on kiilaspäine analüüsides selgub, 
et tegemist on KONJUNKTIIVSE OTSUSTUSEGA, mille komponentväited on: 
Praegu on Prantsusmaal kuningas, See kuningas on ainus Prantsuse 
kuningas, See kuningas on kiilaspäine. Kuna esimene väide on väär, siis 
osutub ka kogu liitväide vääraks.  

 ANALÜÜTILINE FILOSOOFIA  

filosoofiline antropoloogia  

(kr anthrōpos ‘inimene’, logos ‘õpetus’). 1. Avaras tähenduses – 
filosoofiline õpetus inimesest ja tema loomusest. Tavaliselt küsitakse 
kõigepealt Mis eristab inimest teistest elusolenditest ja asjadest? 
Esimestena nägid inimeses filosoofia kõige tähtsamat uurimisobjekti 
SOFISTID ja Sokrates. Kaasajal on pühendab inimese olemasolule erilist 
tähelepanu EKSISTENTSIALISM.  

2. Kitsamas tähenduses on filosoofiline antropoloogia suundumus, mis 
tekkis 1920. aastate lõpus Saksamaal, seostudes alguses Max Scheleri 
ja Helmuth Plessneri nimedega. Kesksel kohal on KÜSIMUS, kuivõrd 
määravad on inimese elus bioloogilised ja kuivõrd sotsiaalsed faktorid. 
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Tähelepanuväärseks peetakse inimloomuse plastilisust – seda, kuivõrd 
erinevaks kujuneb bioloogiliselt nii sarnaste inimeste elu. See võib 
koguni viia mõttele, et n-ö inimloomust polegi olemas.  

 González, M. Muutused mõistes haigus  ja selle ühiskondlik 
kujutus. – Akadeemia, 1997, nr 9. 

 Koort, A. Teadvuse ekstsentrilisus ja “vaim”. – Koort, A. Inimese 
meetod. Tartu, 1996. 

 Masing, U. Mõtlemisest ja tuleviku inimesest. – Masing, U. Vaatlusi 
maailmale teoloogia seisukohalt. Tartu, 1993.  

 Pope, A. Essee inimesest. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12.  

 Sutt, T. Aukartus, vastutus ja lootus: Inimene III aastatuhande 
künnisel. – Akadeemia, 1993, nr 11.  

 Tillich, P. Inimene kristluses ja marksismis. – Akadeemia, 1991, nr 8. 

filosoofiline kivi  

Vt ALKEEMIA 

filosoofiline loogika  

Ratsionaalse mõtlemise filosoofiline uurimine. Termin filosoofiline 
loogika võeti kasutusele 1950. aastatel. Tegemist on valdkonnaga, 
mida võib nimetada filosoofia ja loogika ühiosaks. Analüüsitakse 
OSUTUSE JA TÄHENDUSE, OTSUSTUSE, TÕE, EITUSE, MODAALSUSE, DEFINITSIOONI, 
JÄRELDUSE jt MÕISTEID, mis seostuvad mõtlemise RATSIONAALSUSEGA.  

Filosoofiline loogika ei uuri mõtlemist psühholoogilise protsessina – 
selleks on olemas psühholoogia.  
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formaalne loogika  

Teadus, mis uurib OTSUSTUSTE (väidete) ja JÄRELDUSTE struktuuri, pöörates 
peatähelepanu nende vormile (vt LOOGILINE VORM), mitte sisule. Termini 
formaalne loogika võttis kasutusele Immanuel Kant. Sageli peetakse 
LOOGIKAST rääkides silmas just nimelt formaalset loogikat.  

Formaalse loogika rajas Aristoteles ning kuni 19. sajandi lõpuni muutus 
loogika vähe. Aristotellikku loogikat nimetatakse traditsiooniliseks (vt 
TRADITSIOONILINE LOOGIKA).  

19. sajandi lõpul loodi MATEMAATILINE LOOGIKA, mida nimetatakse ka 
sümbolloogikaks. Loogika on üha enam matematiseerunud ning järjest 
rohkem kasutatakse TEHISKEELI.  

 Vt artikli LOOGIKA kirjandust. 

 KLASSIKALINE JA MITTEKLASSIKALINE LOOGIKA 

formaalne loogikaviga  

Formaalloogilise järeldusreegli rikkumine. Sellise vea puhul puudub 
seos eelduse/eelduste ja JÄRELDUSE vahel. Näiteks on SÜLLOGISMI reeglit 
rikutud sellises arutluses: 

Kõik teadlased mõtlevad palju.  

Mõni inimene ei ole teadlane.  

Järelikult mõni inimene ei mõtle palju. 

Antud arutlus ei ole formaalloogiliselt õige, sest termin paljumõtlejad 
ei ole eelduses piiritletud (võetud täies mahus), kuid järelduses osutus 
ta piiritletuks (vt TERMINITE PIIRITLETUS).  

 EELLOOGILINE MÕTLEMINE, LOOGILINE ÕIGSUS, OTSESED JÄRELDUSED, 
LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS  
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Frege, Gottlob  

(1848–1925). Saksa loogik, matemaatik ja filosoof.  

 Frege, G. Loogika matemaatikas. – Akadeemia, 2010, nr 1. 

 Frege, G. Mõte: üks loogiline uurimus. – Tähendus, tõde, meetod. 
Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Frege, G. Tähendusest ja osutusest. – Sealsamas. (Ilmunud on ka 
Akadeemias, 1995, nr 1.) 

 Frege, G. Selgitused tähendusest ja osutusest. – Sealsamas.  

 Frege, G. Mõistest ja objektist. – Akadeemia, 1998, nr 11. 

 Dummett, M. Frege filosoofia ajaloos. – Akadeemia, 1995, nr 1. 

 Kangilaski, J. Frege uurimused loogikast. – Akadeemia, 1997, nr 7. 

 OSUTUS JA TÄHENDUS, PSÜHHOLOGISM 

funktsionalism  

(ld fūnctio ‘teostamine’). Seisukoht, mille järgi inimvaim on sarnane 
arvuti tarkvaraga. Funktsionalism kujunes välja 1950. aastatel seoses 
arvutite laialdase kasutuselevõtuga ning teda võib pidada ka 
BIHEIVIORISMI kaasaegseks variandiks.  

Nii nagu arvuti tarkvara vajab riistvara, vajab ka inimvaim keha 
(eelkõige muidugi kesknärvisüsteemi). Inimene on seega nagu teatud 
tarkvaraga riistvara. Kuid see ei tarvitse tähendada, et inimene on nagu 
arvutigi programmeeritud ning seega vaid masin. Inimese ja arvuti 
võrdlemine selgitab vaid seost inimvaimu ja keha vahel.  

Inimvaim ei ole funtsionalismi seisukohalt SUBSTANTS. Pigem on 
inimvaim keha, vaadelduna teatud viisil funktsioneerimise aspektist. 
Rääkida inimvaimust tähendab rääkida inimese kehast n-ö kõrgemal 
tasandil.  
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Funktsionalism erineb IDENTSUSTEOORIAST, sest ei väida, et vaimsed 
protsessid on identsed protsessidega kesknärvisüsteemis. 
Funktsionalismi kohaselt ei ole valu tundmine ajuprotsess. Ajuprotsess 
on valu tundmise n-ö kandja.  

Funktsionalismi seisukohta pooldab näiteks Hilary Putnam.  

 Vt artikli keha ja vaimu probleem kirjandust. 

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

füsikalism  

(sks Physicalismus). Seisukoht, et olemas on vaid füüsikalised 
ENTITEEDID. Termini füsikalism võttis kasutusele Otto Neurath 1931. a. 
Mõned füsikalismi pooldajad (näiteks Otto Neurath) lisavad, et kõike, 
mida saab väita, saab väita füüsika terminites.  

 ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM 

füüsikaline geomeetria  

Vt PUHAS JA FÜÜSIKALINE GEOMEETRIA.  
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G 

Gadamer, Hans-Georg  

(1900–2002). Saksa filosoof, HERMENEUTIKA klassik.  

 Gadamer, H.-G. Hermeneutika universaalsus. 2002. 

 Gadamer, H.-G. Mis on tõde? – Filosoofilise hermeneutika klassikat. 
F. D. E. Schleiermacher. Wilhelm Dilthey. Martin Heidegger. Hans-
Georg Gadamer. Tartu, 1997. 

 Gadamer, H.-G. Mõistmise ringist. – Sealsamas. 

 Gadamer, H.-G. Tõde ja meetod. – Sealsamas.  

 Gadamer, H.-G. Võimetus kõneluseks. – Akadeemia, 1994, nr 6. 

 Tool, A. Maailm kui kõnelus: Hans-Georg Gadameri filosoofilisest 
hermeneutikast. – Akadeemia, 1994, nr 6. 

Galilei, Galileo  

(1564–1642). Itaalia füüsik ja astronoom.  

 Drake, S. Galileo. Põgus sissejuhatus. 2002. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu V. Uusaja filosoofia III. Tallinn, 1998. 

 Wiiret, M. Galilei relatiivsusprintsiibile ei leidu alternatiivi. – 
Akadeemia, 1992, nr 6.  

 KONTROLLITAVUS, PART-KÜÜLIK, TEOORIAST KOORMATUS 

Gassendi, Pierre  

(1592–1655). Prantsuse filosoof, ATOMIST. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu V. Uusaja filosoofia III. Tallinn, 1998. 
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gavagai  

Vt TÕLKE MÄÄRAMATUS. 

geenus  

(ingl gender). Vt FEMINISM. 

geneetiline definitsioon  

Vt DEFINITSIOON. 

Gettieri probleem  

Ameerika filosoofi Edmund Gettieri (s 1927) tõstatatud probleem, mis 
tekib TEADMISE defineerimisel põhjendatud (õigustatud) tõese 
USKUMUSENA.  

Nimetatud DEFINITSIOONI võib esitada veidi tehnilisemal kujul järgmiselt. 
Tähistame teadja S-ga ning OTSUSTUSE (väite), mida ta teab, p-ga. 
Vastavalt nimetatud definitsioonile võime siis öelda, et S teab, et p siis 
ja ainult siis kui  

1. p on tõene. 

2. S usub, et p. 

3. S usub põhjendatult, et p.  

Gettier väitis, et on olukordi, kus kõik kolm tingimust on täidetud, kuid 
ei ole tegemist teadmisega. Seetõttu ei ole kõne all olev definitsioon 
adekvaatne. Selliste olukordade ühiseks jooneks on mingi 
kokkusattumus. Näiteks on osutitega kell, mis ei käi, ometi kaks korda 
ööpäevas õige. Oletame, et seierid näitavad 9.15 ning mina vaatan 
seda kella just kell 9.15. Ma jään uskuma, et kell on just niipalju ning 
see on ka tõsi, et kell on just niipalju, kuid vaevalt et seda minu 
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uskumust saab nimetada teadmiseks. Taolise näite tõi Bertrand Russell 
teoses „Inimtunnetus: selle ulatus ja piirid“ selgitamaks, et iga 
teadmine on küll tõene uskumus, kuid mitte vastupidi.  

Probleemi saab arvatavasti lahendada, kui lisada teadmise 
definitsioonile korrektse (veatu) põhjenduse nõue.  

 Gettier, E. L. Kas õigustatud tõene uskumus on teadmine? – 
Akadeemia, 1998, nr 4. 

 EPISTEMOLOOGIA 

gnoseoloogia  

(kr gnōsis ‘teadmine, tunnetus’, logos ‘õpetus’). Tunnetusteooria, sama 
mis EPISTEMOLOOGIA. 

gnostitsism  

(kr gnōsis ‘teadmine, tunnetus’). 2.–4. sajandil m.a.j mõjukate 
ESOTEERILISTE õpetuste kogum. Tegemist ei olnud ühtse õpetusega, vaid 
erinevate variantidega, milles ühendati kristlust Platoni ja 1. Moosese 
raamatu seisukohtadega. Eesmärgiks peeti tunnetuse teel saavutatavat 
õndsust. Tunnetusmeetodite seas olid esikohal kultuslikud toimingud 
ja müsteeriumid.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

Gorgias Leontinoist  

(u 483–375). Vana-Kreeka filosoof, SOFIST.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 148–152. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

184 

 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
39–40. 

 TERVE MÕISTUS 

Gödeli teoreem  

Kurt Gödeli (1906–1978) teoreem formaalse aritmeetika 
mittetäielikkusest. Igas formaalses aritmeetikas leidub tõene lause, mis 
ei ole antud formaalses aritmeetikas tõestatav.  

 Tamme, T., Tammet, T., Prank, R. Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997. 

 Uustalu, T. Tarski, Gödel ja kes neist ei järeldu. – Akadeemia, 2000, 
nr 3. 
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H 

habemeajaja paradoks  

Vt PARADOKS. 

hea tahe  

(sks guter Wille). Tahe teha head. Immanuel Kanti EETIKAS on moraalselt 
hea/õige selline tegu, mis lähtub kohuse MOTIIVIST. Mis on inimese 
KOHUS, selle määrab KATEGOORILINE IMPERATIIV. Teo moraalsus  tuleneb 
Kanti arvates just nimetatud heast tahtest, mitte aga tulemustest. Kui 
ma räägin näiteks tõtt ja selle tulemusel läheb kellelgi halvasti, siis 
Kanti arvates ei tee mitte mina talle halba, vaid õnnetu juhus (vt JUHUS 

JA PARATAMATUS).  

 LEGAALSED JA MORAALSED TEOD 

hedonism  

(kr hēdonē ‘nauding’). Arusaam, et nauding (ja kannatuste puudumine) 
on ainus HÜVE, mille poole püüelda. Tavaliselt eeldatakse seejuures, et 
kõik elusolendid niikuinii püüdlevad naudingute poole ning hoiduvad 
kannatustest. Utilitarist (vt UTILITARISM) Jeremy Bentham väitis, et  

“Loodus on andnud inimese kahe isanda võimu alla – need on 
nauding ja kannatus. Ja ainuüksi nende määrata on see, mida me 
teeme ja mida me peaksime tegema. Nende isandate trooni külge 
on aheldatud ühelt poolt tegude õigsuse ja ebaõigsuse mõõdupuu”. 
(Tsiteeritud:  Gräzin, I Jeremy Bentham. Tallinn, 1990, lk 73.) 

Tema seisukohas on ühendatud niisiis kaks väidet.  
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1. Inimesed püüdlevad loomu poolest naudingute poole ning 
hoiduvad kannatustest.  

2. Tegude õigsus või ebaõigsus sõltub tegude tulemustest (naudingud 
ja kannatused).  

Kuna MORAAL on ühiskondlik nähtus, siis on hedonistliku EETIKA kohaselt 
hea/õige selline käitumine, mille tulemusel asjasse puutuvate inimeste 
(loomad jäetakse sageli mängust välja) naudingud on võimalikult 
suured ning kannatused võimalikult väikesed.  

Naudingul ja naudingul on vahe. Epikuros rõhutas vajadust 
l o o b u d a  m õ n e s t  n a u d i n g u s t , kui sellele järgneks 
suurem kannatus ning valida mõnikord kannatus, kui sellele järgneb 
suurem nauding. Silmas tuleb pidada ka seda, et  

“Mõne naudingu poole püüdlemine toob meile rohkem tüli kui 
naudinguid”. (Эпикур. Глaвные мысли – Диоген Лaэрцкий 
О жизни, учениях и изречениях знaменитых философов. Москвa 
1979, lk 438.) 

Epikuros eristas h i n g e  j a  k e h a  naudinguid ning kannatusi. 
Hinge kannatused on halvemad, sest hing kannatab nii mineviku, 
oleviku kui tuleviku pärast, keha aga ainult oleviku pärast.  

Claude Adrien Helvetius eristas naudinguid ja kannatusi selle alusel, 
kas nende allikaks on t e g e l i k  o l u k o r d  või m õ t e  
(minevikule või tulevikule). Kui ma olen hetkel meeldivas seltskonnas, 
siis see on esimest liiki nauding. Kui ma naudin aga mõtet eelseisvast 
meeldivast seltskonnast, siis on see teist liiki nauding.  

John Stuart Mill leidis, et naudinguid tuleb eristada k v a l i t e e d i  
a l u s e l . Intellektuaalseid naudingud on kõrgema kvaliteediga ning 
seega väärtuslikumad (vt VÄÄRTUS). Siin kehtib põhimõte Parem suutäis 
soolast kui maotäis magedat ning Mill arvas, et  
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“Parem on olla õnnetu inimene kui õnnelik siga, kannatav Sokrates 
kui rahulolev loll. Ja kui siga ja loll arvavad teisiti, siis ainult selle-
pärast, et neile on teada vaid asja üks pool, nende oponentidele 
aga mõlemad”. (Tsiteeritud:  Gräzin, I Jeremy Bentham. Tallinn, 
1990, lk 91.) 

Arusaama, et hüve seisneb naudingutes, on kritiseeritud, öeldes, et 
labasuse tõttu sobiks see vaid sigadele. Sellele vastatakse, et eks igaüks 
mõtleb oma rikutuse tasemel – kes inimestest suudab nautida vaid 
seda, mida suudaks nautida ka siga, see leiab muidugi taolise teooria 
olevat labase. Kuid kindlasti leidub inimesi, kellele pole võõrad ka 
kõrgemad naudingud.  

 EUDAIMONISM, LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  

(1770–1831). Saksa filosoof.  

 Hegel, G. W. F. Kes mõtleb abstraktselt? – Sirp ja Vasar, 1981, 20. 
nov. 

 Hegel, G. W. F. Millest peab teadus alguse saama? – Akadeemia, 
2007, nr 5.  

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996. 

 Kallas, T. Hegel filosoofia ringluse algusest ja lõpust. – Akadeemia, 
2007. Nr 5.  

 Koort, A. Hegeli dialektika. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 
1996. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Ovsjannikov, M. Hegel. Tallinn, 1974.  
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 Plant, R. Hegel. Religioonist ja filosoofiast. Varrak, 2000. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 AJALOOFILOSOOFIA, AJALOO IROONIA, DIALEKTIKA, DIALEKTILINE MATERIALISM, 
EKSISTENTSIALISM, FENOMENOLOOGIA, FILOSOOFIA VÄÄRTUS, MORAAL, 
PANLOGISM, PANTEISM, PROGRESS, SUURKUJU ROLL AJALOOS, TERVE MÕISTUS, 
VABADUS ON TUNNETATUD PARATAMATUS, VÕÕRANDUMINE, ÜLETAMINE  

Heidegger, Martin  

(1889–1976). Saksa filosoof, EKSISTENTSIALISMI ja FENOMENOLOOGIA klassik.  

 Heidegger, M. Aja mõiste. – Akadeemia, 2003. Nr 5. 

 Heidegger, M. Fenomenoloogia ja teoloogia. – Akadeemia, 1994, nr 
9. 

 Heidegger, M. Filosoofia lõpp ja mõtlemise ülesanne. – Looming, 
1988, nr 8. 

 Heidegger, M. Keel. – Akadeemia, 1999, nr 4.  

 Heidegger, M. Kunsti päritolu ja mõtlemise piiritelm. – Akadeemia, 
1994, nr 1. 

 Heidegger, M. Kunstiteose algupära. 2002. 

 Heidegger, M. Küsimus tehnika järele. – Akadeemia, 1989, nr 6. 

 Heidegger, M. Olemine ja aeg. – Filosoofilise hermeneutika 
klassikat. F. D. E. Schleiermacher. Wilhelm Dilthey. Martin 
Heidegger. Hans-Georg Gadamer. Tartu, 1997. 

 Heidegger, M. Sissejuhatus metafüüsikasse. Tartu, 1996.  

 Martin Heidegger kõneluses Richard Wisseriga. – Studia 
Philosophica I. Tartu, 1993.  
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 Spiegeli kõnelus Martin Heideggeriga. – Akadeemia, 1992, nr 5.  

 Gabriel, G. Carnap ja Heidegger: Analüütilise ja kontinentaalse 
filosoofia vahekorrast. – Akadeemia, 2002, nr 2.  

 Koort, A. Eksistentsifilosoofia Saksas. Martin Heidegger. – Koort, A. 
Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Matjus, Ü. Juhatus väljumaks metafüüsikast. – M. Heidegger, 
Sissejuhatus metafüüsikasse. Tartu, 1996.  

 HERMENEUTIKA 

Helvetius, Claude Adrien  

(1715–1771). Prantsuse filosoof.  

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 EETILINE (MORAALNE) RELATIVISM, EGOISM, HEDONISM, KÕLBLUSE KULDREEGEL, 
PROGRESS, RAHVA HÜVANG ON ÜLIM SEADUS 

Hempel, Carl Gustav  

(1905–1997). Saksa-ameerika filosoof, LOOGILISE POSITIVISMI esindaja.  

 Hempel, C. G. Defineerimise põhialused. – Akadeemia, 2010, nr 1.  

 Hempel, C. G. Geomeetria ja empiiriline teadus. – Meos, I. 
Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Hempel, C. G. Loogilise positivismi tõeteooriast. – Sealsamas. 

 Hempel, C. G. Tõesusest matemaatikas. – Sealsamas. 

 Hempel, C. G. Psühholoogia loogiline analüüs. – Akadeemia, 2011, 
nr 7.Hempel, C. G. Üldiste seaduspärasuste funktsioon ajaloos. – 
Akadeemia, 1994, nr 11. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

190 

 

 AJALOOFILOSOOFIA, ANALÜÜTILINE (LOOGILINE) BIHEIVIORISM, FÜSIKALISM, 
PUHAS JA FÜÜSIKALINE GEOMEETRIA, RONGA PARADOKS, VIINI RING 

Herakleitos Efesosest  

(u 544–483 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, EELSOKRAATIK. 

 Herakleitos. Elulugu. Fragmendid. 
http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/herakleitos/herakleitos.sht
ml 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 HÜLOSOISM, ISIKSUSE IDENTSUS, LOGOS, KÕIK VOOLAB, ÜRGALGE 

hermeneutika  

(kr hermēneutikē ‘seletus- või tõlgenduskunst’). Tänapäeval 
mõistetakse hermeneutikat kaheti: (1) tekstide tõlgendamise 
teooriana ja ühtlasi humanitaarteaduse MEETODINA ning ( 2 ) , 
filosoofilise õpetusena. Kummagi arusaama pooldajad tuginevad 
ühtedele ja samadele klassikutele – peamiselt Friedrich 
Schleiermacherile ja Wilhelm Diltheyle.  

 Filosoofilise hermeneutika klassikat. F. D. E. Schleiermacher, 
Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer. Tartu, 
1997. 

 Gadamer, H.-G. Hermeneutika universaalsus. 2002. 
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 Tool, A. Hermeneutika ja filosoofia. Saateks. – Filosoofilise 
hermeneutika klassikat. F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, 
Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer. Tartu, 1997. 

 Wolf, F. A. Hermeneutika. – Akadeemia, 1993, nr 1. 

 HERMENEUTILINE RING, MÕISTMINE 

hermeneutiline ring ehk mõistmise ring  

Teksti mõistmisel täheldatav seaduspärasus, et teksti osade 
mõistmiseks on vaja mõista tervikut, ning viimase mõistmiseks on 
jällegi vaja mõista teksti osi. 

 Gadamer, H.-G. Mõistmise ringist. – Filosoofilise hermeneutika 
klassikat. F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer. Tartu, 1997. 

 HERMENEUTIKA, MÕISTMINE 

historitsism  

1. Põhimõte, mille järgi ajaloosündmuse MÕISTMISEKS tuleb uurida selle 
sündmuse ajaloolist konteksti; viimasest väljarebituna pole mõistmine 
võimalik. Sellist tunnetuse põhimõtet pooldas näiteks Wilhelm Dilthey. 

2. Seisukoht, et on olemas ajaloolised seaduspärasused ning neist 
lähtudes on võimalik ajaloolisündmusi ette näha (vt ETTENÄGEMINE). 
Sellist seisukohta kritiseeris Karl Popper oma teoses “Historitsismi 
viletsus”. 

 Popper, K. Historitsismi viletsus. Tallinn, 2000. 

Hobbes, Thomas  

(1588–1679). Inglise filosoof.  
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 Hobbes, T. Alamate vabadusest. – Akadeemia, 2011, nr 5. 

 Hobbes, T. Leviathan ehk kirikliku ja tsiviilriigi olemus, vorm ja jõud. 
– Tekste poliitikateaduse klassikast. Tartu, 1990, lk 27–50. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu IV. Uusaja filosoofia II. Tallinn, 1997. 

 HÜLOSOISM, KÕIKIDE SÕDA KÕIKIDE VASTU, KÕLBLUSE KULDREEGEL, LOODUSLIK 

SEISUND, NÕRK DETERMINISM, PROGRESS, ÜHISKONDLIK LEPING,  

Holbach, Paul-Henri  

(1723–1789). Prantsuse filosoof, MATERIALISMI (1. tähenduses) pooldaja. 

 Holbach, P. Looduse süsteem. [Fragmendid] – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Holbach, P. Surmahirm. – Usk ja mõistus. Tallinn, 1970.  

 JÄIK DETERMINISM, KARISTUS, VALGUSTUS  

holism (kr holos ‘terve, kogu’). 1. Arusaam, et tervikusse kuuluva 
elemendi omadused sõltuvad tervikust ning et tervikul on omadusi, 
mida ühelgi elemendil pole ja mida ei saa käsitada ka elementide 
omaduste summana. Holism on leidnud tunnustust näiteks bioloogias 
ja psühholoogias. 

2. Arusaaam, et KOGEMUSE põhjal saab kontrollida ainult teooriat 
tervikuna, mitte aga üksikut väidet. Sellist arusaama väljendab DUHEM-
QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES.  

homunkulus  

(ld homunculus ‘väike inimene’). Oletatav väike inimene, kes elab 
inimese ajus või mõnes muus organis, tajub kõike seda, mida inimese 
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meeled vastu võtavad ning juhib sellest lähtudes inimese tegevust. 
Taolist arusaama on raske järjekindlalt pooldada, sest siis tuleks 
oletada, et ka homunkuluse sees on omakorda homunkulus jne 
lõpmatuseni.  

Kas keegi pooldab üldse taolist teooriat? Tegelikult näib tavapärane 
arusaam kehast ja vaimust (st DUALISTLIK INTERAKTSIONISM) just nimelt 
sellist oletust eeldavat. Me ütleme, et silma kaudu jõuab närviimpulss 
ajju ning siis tekib nägemistajumus (vt AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS). Aga 
kes siis tajub? Öeldakse, et hing või mõistus. Aga hing või mõistus ju 
mängibki sellisel juhul homunkuluse rolli.  

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

humanism  

(ld humānus ‘inimlik’). Maailmavaade, mis rõhutab inimese erilist rolli 
ja kohta universumis. Humanism ei ole koolkond, pigem on see 
maailma nägemise viis. Humanism vastandub arusaamale, et on 
olemas kõrgemad jõud (näiteks JUMAL), millest inimkond sõltub. 
Humanism vastandub ka seisukohale, et inimene on vaid osake 
loodusest ning uuritav loodusteaduse meetoditega nagu kõik muugi. 
Humanism rõhutab inimese VÄÄRTUST inimesena.  

Kreeka filosoofia sai alguse kosmose kui terviku teoreetilisest 
uurimisest ning alles SOFISTID ja Sokrates tõid filosoofia n-ö taevast alla 
maa peale, keskendades tähelepanu inimesele. Sofiste ja Sokratest 
võib seetõttu nimetada antiikaja humanistideks.  

Humanistlik on ka renessansiaegne filosoofia, kui tähelepanu pöördus 
jumalalt inimesele. Tolleaegsed mõtlejad ei olnud küll ateistid (vt 
ATEISM), jumalat peeti ikka maailma ja inimese loojaks, kuid inimene ei 
pidanud end maise olendina enam alaväärseks.  
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Humanism on optimistlik (vt OPTIMISM) inimkonna tuleviku suhtes, 
uskudes täiustumisse, tarkusesse, sõprusesse, armastusse, tolerantsi. 
20. sajand oma kahe maailmasõja ning muude kofliktidega on sellist 
usku muidugi kõigutanud.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu III. Uusaja filosoofia I. Tallinn, 1995. 

 Schweitzer, A. Humanism ja tsivilisatsioon. – Akadeemia, 1995, nr 
12. 

 Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn, 1997, lk 32–43, 75–80. 

Humboldt, Wilhelm  

(1767–1835). Saksa keeleteadlane ja filosoof.  

 LINGVISTILINE RELATIIVSUS 

Hume, David  

(1711–1776). Šoti filosoof, SKEPTIK. 

 Idarand, T. Naturalistlik ja kognitivistlik metaeetika Hume’i 
seadusest. – Studia Philosophica I. Tartu, 1993.  

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Narski, I. David Hume. Tallinn, 1978. 

 Quinton, A. Hume. Tallinn, 2000. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 AGNOSTITSISM, EMPIRISM, ESTEETIKA, FAKT, FAKT JA VÄÄRTUS, FENOMENALISM, 
IDEE, IDEEDEVAHELISED SUHTED JA FAKTID, IME, INDUKTSIOONIPROBLEEM, 
ISIKSUSE IDENTSUS, JUHUS JA PARATAMATUS, JUMALATÕESTUSED, KAHTLUS, 
LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT, LOODUSE ÜHETAOLISUS, MEELTEANDMED, NÕRK 
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DETERMINISM, PÕHJUSLIK SEOS,  SKEPTITSISM, TERVE MÕISTUSE FILOSOOFIA, 
VÄLISMAAILM 

Husserl, Edmund  

(1859–1938). Saksa filosoof, FENOMENOLOOGIA rajaja. 

 Husserl, E. Materiaalse looduse konstitutsioon: (Katkendid). I. – 
Akadeemia, 2013, nr 1. 

 Husserl, E. Pariisi ettekanded. – Akadeemia, 1993, nr 7.  

 Koort, A. Fenomenoloogiline filosoofia. Edmund Husserli suma 
puhul. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Matjus, Ü. Edmund Husserl, Descartes’i teil. – Akadeemia, 1993, nr 
8. 

 EPOCHĒ, PSÜHHOLOGISM 

häbi  

Moraalne tunne, milles inimene mõistab hukka mõne oma teguviisi, 
MOTIIVI või omaduse. Häbitunne võib tekkida teiste inimeste 
hukkamõistva suhtumise tõttu või ka ilma selleta.  

Erinevalt SÜDAMETUNNISTUSEST on häbi rohkem väline, st seotud teiste 
arvamusega. Nimelt lähtub häbitunnet tekitav kõlbeline hinnang 
mõttest, mida a r v a v a d  v õ i  a r v a k s i d  minust teised kui 
teaksid, milline ma olen. Häbitunne on niisiis seotud ühiskondliku 
arvamusega. Ühiskondlik arvamus ei ole aga üks ja seesama erinevatel 
aegadel ja erinevates ühiskondades. Kunagi võis näiteks mehel olla 
häbi, kui tema naine julges teiste kuuldes oma arvamust avaldada, 
nüüd võib mõnel mehel olla häbi, kui naisel üldse arvamust pole.  
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Häbitunne kujuneb välja selles keskkonnas, kus inimene kasvanud on. 
Kui muutub keskkond, on alguses raske kohaneda. Näiteks võib 
maakohast suurlinna elama asunud inimest kaua aega piinata 
häbitunne, sest suurlinnas oodatakse temalt midagi sellist, mida tema 
lapsepõlve keskkonnas mõistetaks karmilt hukka. Niimoodi ennast 
lapsepõlves ümbritsenud inimeste silmadega vaadates tuntaksegi häbi. 
Peagi hakkavad aga arusaamad muutuma ning häbi tuntakse juba 
muude asjade pärast – jällegi iseennast teiste inimeste silmadega 
vaadates. Arvesse lähevad muidugi vaid inimesed, kelle arvamust 
tähtsaks peetakse.  

Mõnikord räägitakse v a l e h ä b i s t . Soovitust vabaneda sellest 
võiks arvatavasti mõista soovitusena kohandada oma häbitunne 
muutunud oludega. Inimene, kes hindab kõrgelt arukust, võib leida, et 
häbitunde ja arukuse konflikti korral tuleb ohverdada häbitunne ning 
kujundada oma häbitunne arukuse nõuetele vastavaks. Kui inimest 
õnnestub veenda, et pole mingit alust häbi tunda, siis oligi tegemist 
valehäbiga. Meeste ja naiste suhted ning seksuaalsuhted on 
arvatavasti need valdkonnad, kus valehäbi on kõige rohkem levinud.  

Häbitunnet võib eristada p i i n l i k k u s t u n d e s t , mis seostub ehk 
rohkem tagasihoidlikkusega. Piinlikkustunne tekib siis, kui inimene 
satub või seatakse tema jaoks ebamugavasse olukorda. Näiteks võib 
inimene tunda piinlikkust, kui ajab endale pidulikul lõunasöögil midagi 
peale. Siin ei ole tegemist kõlbelise eksimusega ning isegi kui midagi 
sellist on juhtunud, oleks natukene enesekindlamal ja seltskonnas 
kogenumal inimesel võimalus olukord ilma piinlikkuseta lahendada.  

Piinlikkustundega võivad kaasneda ka positiivsed emotsioonid. Näiteks 
kui võõras meeldiva välimusega mees ütleb tagasihoidlikule neiule, et 
tal on “nii võluvad jalad”, võib neiu piinlikkusest punastada, kuid sellest 
toibudes olla ikkagi meelitatud.  
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Häbi vastand on UHKUS, positiivne suhtumine iseendasse, mis sõltub 
samuti teiste oletatavast või tegelikust hinnangust. 

 Blomstedt, J. Süü ja häbi teisenemised. – Akadeemia, 1998, nr 10.  

 Russell, B. Häbitundest. – Russell, B. Valik esseid. Tallinn, 1994.  

 AU, SÜDAMETUNNISTUS, VÄÄRIKUS 

hülosoism  

(kr hylē ‘aine’, zōē ‘elu’). Seisukoht, et MATEERIALE on omane elu ning iga 
materiaalne ASI (ka väikseim osake) on suuremal või vähemal määral 
elus. Termini hülosoism võttis kasutusele 17. sajandi inglise filosoof-
platonist Ralph Cudworth, kes vastandas taolist arusaama keha ja 
vaimu dualistlikule (vt DUALISM) käsitusele (näiteks Platoni ja Rene 
Descartes’i seisukohale) ning MATERIALISMILE (näiteks ATOMISMILE ja 
Thomas Hobbesi arusaamale). TEISMI pooldajad on hülosoismi 
süüdistanud ATEISMIS, sest taolise arusaama kohaselt olevat kõik elav 
ühtlasi materiaalne.  

18. ja 19. sajandil pooldasid hülosoismi nii teadlased kui ka 
teadusemeelsed FILOSOOFID. Hiljem hakati terminit hülosoism seostama 
EELSOKRAATIKUTE naiivse maailmavaatega.  

hüpostaseerimine  

(kr hypostasis ‘alus, olemus’). ABSTRAKTSELE ENTITEEDILE iseseisva reaalse 
olemasolu omistamine. Näiteks kui arvatakse, et lisaks majadele on 
olemas veel maja kui selline (näiteks Platoni teooria kohaselt maja 
IDEE), on tegemist hüpostaseerimisega. KÜSIMUS, kas abstraktsed 
entiteedid on reaalselt olemas, annab aluse UNIVERSAALIDE PROBLEEMILE. 

 Carnap, R. Empirism, semantika ja ontoloogia. – Akadeemia, 1998, 
nr 6. 
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hüpotees  

(kr hypothesis ‘alus, oletus’). Oletus, mis on esitatud mingi PROBLEEMI 
lahendamiseks või nähtuse SELETAMISEKS ning vajab veel kontrolli.  

 Valt, L. Probleem, hüpotees ja mudel teaduse metodoloogia 
lähtekategooriatena. – Teaduse metodoloogia. Tallinn, 1979. 

 EKSPERIMENT, FALLIBILISM, HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, INDUKTSIOON, 
TEADUSFILOSOOFIA 

hüpoteetiline imperatiiv  

(kr hypothesis ‘alus, oletus’, ld imperātīvus ‘käskiv’). Immanuel Kant 
eristas hüpoteetilist imperatiivi (sks der hypothetische Imperativ) 
KATEGOORILISEST IMPERATIIVIST. Hüpoteetiline imperatiiv käseb midagi 
teha, kui soovitakse midagi saavutada, näiteks Õpi hoolsasti, kui tahad 
elus edasi jõuda. Juhul, kui ma ei taha elus edasi jõuda, ei käse 
hüpoteetiline imperatiiv mul midagi teha. Kanti arvates saab 
eetikateooria (vt EETIKA) üles ehitada vaid kategoorilisele imperatiivile 

hüpoteetilis-deduktiivne meetod  

(ingl hypotetico-deductive method). Teadusliku tunnetuse MEETOD: 
püstitatakse HÜPOTEES ning kontrollitakse (vt KONTROLLITAVUS) siis sellest 
ja tingimuste kirjeldusest deduktiivselt järelduva (vt DEDUKTSIOON) väite 
vastavust tegelikkusele. Sellise järelduse LOOGILINE VORM on H & A |— B, 
kus H on hüpotees, A tingimuste kirjeldus ning B sündmuse kirjeldus, 
mis peaks kontrollitava hüpoteesi kohaselt antud tingimustes aset 
leidma.  

Näiteks teen ma oletuse, et õppejõud on minu suhtes heatahtlik. Ma 
järeldan sellest, et ta ei pane pahaks, kui ma mõnikord loengusse 
hiljaks jään (seda saab kontrollida). Ma järeldan sellest ka, et ta ei pinni 
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mind eriti eksamil (ka seda saab kontrollida). Nii et ma saan oma 
oletust kontrollida mitmesugustes tingimustes.  

Kirjeldatud viisil saab hüpoteesidele v a i d  k i n n i t u s i  l e i d a , 
kuid mitte tõestada nende paikapidavust. Nimelt saab ju sündmusi 
väga erinevalt tõlgendada. Näiteks võib keegi püstidada hüpoteesi, et 
kui suupilli mängida, siis hakkab vihma sadama. Pole ju välistatud, et 
selle oletuse kontrollimise ajal hakkabki vihma sadama. Kuid vihmasaju 
tegelik põhjus ei tarvitse olla suupillimängimine.  

Sarnaste kaalutluste põhjal leidis Karl Popper, et hüpoteetilis-
deduktiivset meetodit saab kasutada teooriate falsifitseerimisel (vt 
FALSIFIKATSIOOON), mitte aga verifitseerimisel (vt VERIFIKATSIOON). Kuid ka 
falsifitseerimine pole nii lihtne. DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEESI 

kohaselt ei ole võimalik kontrollida ainult üht hüpoteesi korraga. 
Kontrollida saab vaid tervet väidete (nende seas ka varjatud eelduste) 
süsteemi paikapidavust.  

Tuleme veelkord tagasi ülaltoodud näite juurde õppejõu 
heatahtlikkusest. Oletame, et õppejõud paneb kahel korral pahaks, et 
ma tema loengusse hiljaks jään. Kas see lükkab ümber oletuse, et 
õppejõud suhtub minusse heatahtlikult? Ei tarvitse lükata. Miks ei 
võiks osutuda ümberlükatuks hoopis varjatud eeldus, et heatahtlikkus 
seisneb leebes suhtumises hilinemistesse ning kerges läbilaskmises 
eksamil?  

 ETTENÄGEMINE, INDUKTSIOON, LOODUSSEADUS, SELETAMINE 

hüve  

George Edward Moore väitis teoses “Eetika printsiibid” (1903. a), et 
hüve (ingl good) ei ole defineeritav. Mitte ükski DEFINITSIOON ei suuda 
tema arvates vältida naturalistlikku viga (vt LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT).  
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Moore’i arvamusele vaatamata on filosoofid siiski püüdnud hüve 
mõistet nii või teisiti käsitada. Detailidesse laskumata võiks öelda, et 
hüve on see, mille poole püüelda. Muidugi, me püüdleme erinevate 
asjade poole, kuid tavaliselt õnnestub neile leida ühine nimetaja – olgu 
see siis ÕNN, heaolu, NAUDING, sõprus vms.  

Paraku võivad püüdlused lõppeda pettumusega ning saavutatu ei näigi 
enam hüvena. Selline olukord võib olla tingitud rumalusest: tundmata 
iseennast (vt TUNNETA ISEENNAST) püüeldakse valede (st antud inimesele 
sobimatute) asjade poole. Allegooriliselt võiks öelda, et vaevalt 
varesele paabulinnu suled rahuldust pakuks; ometi võib rumalale 
varesele näida paabulinnu välimus hüvena.  

Mõnikord võib hüve olla ka protsess, mitte tulemus. Sellisel juhul on 
liikumine olulisem sihtpunkti jõudmisest. Nii võiks öelda näiteks 
eneseharimise, armastuse võitmine, võistlemine vms kohta.  

 EETIKA, HEDONISM, VÄÄRTUS 
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I 

ideaalne  

1. Täiuslik. Platoni ideeõpetuse kohaselt võiks nimetada ideaalseks 
seda, mis on maksimaalses vastavuses oma IDEEGA (1. tähenduses). 
Näiteks on ideaalne see inimene, kelles võimalikult puhtalt väljendub 
inimese idee.  

2. Kujuteldav. Selles tähenduses vastandub ideaalne reaalsele, 
tegelikule. Selles tähenduses on ideaalsed näiteks ideaalne gaas ja 
IDEAALNE VAATLEJA, sest tegemist on ABSTRAHEERIMISE tulemusega.  

3. Vaimne. DIALEKTILINE MATERIALISM vastandas ideaalset (vaimset) 
materiaalsele.  

ideaalne vaatleja  

Oletatav ratsionaalne (vt RATSIONAALSUS), hästiinformeeritud 
(kõikteadja) ning erapooletu olend, kelle seisukohta peetakse 
otsustavaks näiteks mingi teguviisi moraalse õigsuse/ebaõigsuse 
hindamisel. Inglise majandusteadlane Adam Smith (1723–1790) rääkis 
oma teoses “Moraalsete tunnete teooria” erapooletust vaatlejast (ingl 
impartial spectator), kuid mõte oli sama. 

Ideaalne vaatleja asendab tegelikult JUMALAT ning ta konstrueeritakse 
muidugi vastavalt isiklikele kõlbelistele veendumustele, püüdes neid 
esitada OBJEKTIIVSETENA.  

idealism  

1. Platoni seisukoht, et tõeliselt on olemas vaid IDEED. Platoni idealismi 
vastandas Epikurose MATERIALISMILE esimesena Gottfried Leibniz.  
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2. Seisukoht, et ei ole objekti ilma seda tajuva subjektita (vt SUBJEKT JA 

OBJEKT). Näiteks oli G e o r g e  B e r k e l e y  selles mõttes idealist, sest 
väitis, et asjade (vt ASI) olemasolu seisneb nende tajutavuses (vt OLEMAS 

OLLA TÄHENDAB OLLA TAJUTAV) ning me tajume vaid IDEESID (2. tähenduses). 
Berkeley ise nimetas oma õpetust siiski IMMATERIALISMIKS, mitte 
idealismiks. 

Mõõdukam on I m m a n u e l  K a n t i  idealism, mille kohaselt on 
olemas asi iseeneses (vt ASI ISEENESES JA ASI MEIE JAOKS), kuid see on 
tunnetamatu. See, mida me nimetame maailmaks, on tegelikult asi 
meie jaoks. Viimane on tunnetatav, kuid ei eksisteeri ilma tunnetava 
subjektita. 

Kantist lähtus A r t h u r  S c h o p e n h a u e r , kelle teos “Maailm kui 
tahe ja kujutlus” algab sõnadega:  

“Maailm on minu kujutlus – see tõde kehtib iga elusa ning 
tunnetava olendi puhul, kuigi ainult inimene võib seda endale 
teadvustada.” (Schopenhauer, A. Die Welt als Wille und 
Vorstellung. Erster Band. – Schopenhauer, A. Werke in fünf 
Bänden. Bd I. Zürich, 1988, lk 31.) 

Schopenhauer ei pooldanud aga SOLIPSISMI.  

Idealism selles tähenduses vastandub REALISMILE (1. tähenduses).  

3. Vaimu esmaseks, määravaks pidamine kõige materiaalse suhtes. 
MARKSISMI seisukohalt jagunevad kõik filosoofilised õpetused 
materialistlikeks ja idealistlikeks. Idealism selles tähenduses vastandub 
MATERIALISMILE (2. tähenduses). 

4. Tavatähenduses on idealism ideaalidest juhindumine või tegelikkuse 
idealiseerimine, st ilustamine. 
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 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 257–282. 

idee  

(kr idea ‘välimus’, ‘idee’) 1. Platon nimetas ideeks ehk EIDOSEKS olemust 
(vt FENOMEN JA NOUMENON). Tema arvates on lisaks meelelisele 
(meeltega tajutavale) maailmale  olemas ka ideede maailm. Ideid saab 
n-ö näha ainult mõistusega, neist saab mõtelda. Näiteks teeme 
geomeetria ülesannet lahendades joonise, kuid arutlus kehtib 
kolmnurga idee (kolmnurga kui sellise), mitte aga antud joonise kohta. 
Joonise võib ära kustutada, kolmnurga idee aga ei hävi ega muutu. 
Ideede maailma ja meelelise maailma vahekorda selgitas Platon 
KOOPAMÜÜDI abil.  

2. Uusajal tähistas sõna idee mõtteid, MÕISTEID, KUJUTLUSI, AISTINGUID jms. 
John Locke nimetas ideeks kõike seda, mida hing vahetult tajub 
(näiteks aistingud, kujutlused, mõtted). Sarnases tähenduses kasutasid 
seda sõna Rene Descartes, Gottfried Leibniz ja George Berkeley.  

3. David Hume eristas ideesid muljetest (ingl impressions): muljed on 
aistingud (ja aistingute kompleksid), ideed aga nende n-ö peegeldused 
(kujutlused, mõtted jms).  

4. Tavatähenduses on idee arusaam või mõte. 

 AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS; HÜPOSTASEERIMINE; IDEOLOOGIA  

ideedevahelised suhted ja faktid  

(ingl relations of ideas and matters of fact). David Hume’i arvates on 
inimmõistusel kaks uurimisobjekti: ideedevahelised (vt IDEE 3. 
tähenduses) suhted ja FAKTID. Tänapäeval võiksime esimest 
uurimisobjekti nimetada APRIOORSEKS, teist aga EMPIIRILISEKS.  
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Esimese valdkonnaga tegelevad sellised teadused nagu PUHAS 

GEOMEETRIA, algebra ja aritmeetika, kus on saavutatav tõsikindel 
teadmine. Neis teadustes ei ole tähtis, milline on tegelik maailm, sest 
nad uurivad suhteid ideede vahel. Isegi kui maailmas poleks ühtki ringi 
ega kolmnurka, oleks Eukleidese geomeetria Hume’i sõnul ikkagi 
tõsikindel.  

Faktidest võime rääkida m ä l u l e  või m e e l t e l e  tuginedes, kuid 
sellega me ei piirdu. Näiteks ei näe ma hetkel inimest, kes seisab ukse 
taga, kuid olen kindel, et seal on mu hea tuttav see-ja-see. Ma olen 
kindel, sest ta lubas mind mind külastada just täna ning hetkel ma 
kuulengi koputust. Selline USKUMUS võib aga osutuda ekslikuks – ukse 
taga võib olla hoopis keegi teine. Arutledes faktide üle me eeldame 
PÕHJUSLIKKE SEOSEID (näiteks seda, et koputust ei saa olla ilma 
koputajata). 

Hume’i arvates saab mõtestatult rääkida vaid ideedevahelistest 
suhetest ning faktidest, kõik muu on sisutu targutamine. 
Raamatukogudes oleks seetõttu mõttekas teha suur puhastustöö: 

“Võtame näiteks mingi raamatu teoloogiast või metafüüsikast ning 
küsime: kas see sisaldab abstraktset arutlust hulga või arvu kohta? 
Ei. Kas see sisaldab mingit kogemusele tuginevat arutlust faktide ja 
olemasolu kohta? Ei. Siis visake ta tulle, sest selles ei saa olla midagi 
peale sofistika ja illusioonide!” (Hume, D. An Inquiry Concerning 
Human Understanding. – Hume,  D. An Inquiry Concerning Human 
Understanding with a Supplement An Abstract of A Treatise of 
Human Nature. Indianapolis, 1977, lk 173.) 

Selles tsitaadis peitub arusaam, mille võttis omaks LOOGILINE POSITIVISM, 
eristades MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSEID.  
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identsete eristamatus  

(ingl indiscernibility of identicals). Põhimõte, et kui objektid A ja B on 
identsed (samased), siis iga tunnus, mis on A-l, on ka B-l ning iga 
tunnus, mis on B-l, on ka A-l. Teisisõnu on identsetel objektidel kõik 
ühed ja samad omadused. Seda printsiipi ning ERISTAMATUTE IDENTSUSE 

printsiipi nimetatakse Leibnizi seaduseks.  

Willard Van Orman Quine sõnastas identsete eristamatuse SEMANTILISE 
printsiibi nii. Kui on tõsi, et kaks terminit on identsed, siis võib igas 
tõeses väites, milles esineb üks terminitest, asendada selle teise 
terminiga ilma et väite TÕEVÄÄRTUS muutuks. Kuid Quine märgib, et 
esineb palju erandeid. Kontekste (lauseid), milles see printsiip kehtib, 
nimetatakse ekstensionaalseteks (vt EKSTENSIONAALNE KONTEKST), teisi aga 
intensionaalseteks (vt INTENSIONAALNE KONTEKST).  

identsus   

(ingl identity). Täpselt samade tunnuste omamine, sümbolitega 
väljendatult:  

a = b  P (Pa  Pb) & Q (Qb  Qa).  

Lugeda võib seda väljendit nii: a ja b on identsed siis ja ainult siis kui iga 
tunnus P, mis iseloomustab a-d, iseloomustab ka b-d ning iga tunnus Q, 
mis iseloomustab b-d, iseloomustab ka a-d.  

Seda sümbolväljendit vasakult paremale lugedes saame IDENTSETE 

ERISTAMATUSE PRINTSIIBI, paremalt vasakule lugedes aga ERISTATAMATUTE 

IDENTSUSE PRINTSIIBI.  

Identsust võib mõista k v a n t i t a t i i v s e  (arvulise) või 
k v a l i t a t i i v s e  identsusena. Esimesel juhul on tegelikult ainult üks 
objekt, mis on identne iseendaga. Kvalitatiivse identsuse puhul on 
tegemist kahe objektiga, mis on täpselt ühesugused (n-ö teineteise 
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koopiad). Viimasel juhul tuleb tegelikult välja, et kaks objekti asuvad 
siiski erinevates kohtades (neil ei saa olla täpselt ühed ja samad 
koordinaadid) ning on selles mõttes erinevad. Kuid võib öelda, et kaks 
kvalitatiivselt identset objekti võivad erineda ebaoluliste tunnuste 
poolest. Näiteks saab kahe tekstikoopia puhul asukohta ruumis pidada 
ebaoluliseks. Oluliste omaduste poolest on need kaks koopiat siiski 
identsed. Samas tuleks näiteks linna iseloomustades arvatavasti ka 
asukohta pidada oluliseks tunnuseks.  

 IDENTSUSE PARADOKS 

identsuse paradoks  

(kr paradoxos ‘ootamatu, imelik’). Ludwig Wittgenstein nägi identsuses 
PARADOKSI:  

“Ligikaudselt öeldes: kahe asja kohta öelda, et nad on identsed, on 
mõttetus, ja ühe asja kohta öelda, et ta on iseendaga identne, ei 
ütle midagi.” (Wittgenstein, L. Loogilis-filosoofiline traktaat. Tartu, 
1996, lk 143.) 

IDENTSUST ei saa tema arvates käsitada suhtena. Selle asemel, et öelda 
“Iliase” autor on seesama kes kirjutas “Odüsseia” tuleks öelda Teatud 
isik kirjutas nii “Iliase” kui ka “Odüsseia”. Niimoodi saame vältida suhet 
eeldavat väljendit on seesama mis/kes. 

identsusteooria  

(ingl identity theory). Seisukoht, et vaimsed protsessid on identsed (vt 
IDENTSUS) ajuprotsessidega. Sellisel seisukohal olid näiteks Herbert Feigl, 
David Armstrong ja John Jamieson Carswell Smart.  
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AISTING on sellise arusaama kohaselt ajuprotsess samamoodi nagu välk 
on elektrilahendus. Aisting ei järgne ajuprotsessile – samuti nagu välk 
ei järgne elektrilahendusele – nad on identsed. 

Sellelt seisukohalt ei ole olemas midagi mittemateriaalset: on vaid 
MATEERIA ning mateeria omadused. Selles mõttes on identsusteooria 
materialistlik ning seda nimetatakse ka teaduslikuks MATERIALISMIKS. 
Taoline materialism ei eelda, et aatomis või neuronis leidub teadvus. 
Iga nn vaimuseisund on tegelikult tohutu hulga neuroneid hõlmav väga 
keerukas protsess.  

Materialism ei tähenda VULGAARMATERIALISMI.  

 Armstrong, D. M. Vaimu loomus. – Akadeemia, 2012, nr 2. 

 Place, U. T. Kas teadvus ja ajuprotsess? – Sealsamas. 

 Smart, J. J. C. Aistingud ja ajuprotsessid. – Sealsamas. 

 Vt ka artikli KEHA JA VAIMU PROBLEEM kirjandust. 

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM. 

idiograafiline ja nomoteetiline meetod  

(kr idios ‘eripärane’, graphō ‘kirjutan’, nomothetikē 
‘seadusandmiskunst’). Wilhelm Windelband ja Heinrich Rickert 
eristasid humanitaarteaduse MEETODIT loodusteaduse omast. 
Humanitaarteaduse (näiteks ajaloo) idiograafiline meetod seisneb 
kordumatu sündmuse eripära kirjeldamises ja MÕISTMISES. 
Loodusteaduse nomoteetiline meetod seisneb aga üldistamises ja 
seaduspärasuste otsimises. Kultuurinähtusi ei saa nii uurida, sest iga 
kultuurinähtus on kordumatu.  

 Windelband, W. Ajalugu ja loodusteadus. – Akadeemia, 1993, nr 3. 
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 Tool, A. Uuskantiaanlus ku teadusajastu kultuurifilosoofia: 
Mõttejaloolisi lisandusiWilhelm Windelbandi kõnele “Ajalugu ja 
loodusteadus”. – Akadeemia, 1993, nr 4. 

ideoloogia  

(kr ‘õpetus ideedest’) 1. Prantsuse filosoof ja majandusteadlane 
Antoine Destutt de Tracy (1754–1836) nimetas teoses “Ideoloogia 
elemendid” ideoloogiaks tulevikus loodavat teadust IDEEDEST (4. 
tähenduses). Taoline teadus uuriks ideede kujunemist ja omavahelisi 
suhteid. Selles tähenduses ideoloogia tulemustele peaksid tuginema 
teised teadused, kasvatus ja poliitika.  

2. Mingi ühiskonnaklassi või rühma huvisid väljendav USKUMUSTE ja 
VÄÄRTUSTE süsteem, mis põhjendab selle klassi või rühma poliitilisi 
taotlusi või seisundit.  

3. Avaras tähenduses nimetatakse ideoloogiaks mingi tegevuse üldiseid 
põhimõtted. 

 Donskis, L. Ideoloogia ja utoopia: Kas utopismi lõpp? – Akadeemia, 
1995, nr 10–11. 

 Hänni, U. Ideoloogiad ja tänapäev. – Akadeemia, 1999, nr 4. 

 Lepik, P. Antikultuuri fenomen nõukogude kultuuris. – Akadeemia, 
2000, nr 4. 

igavene taastulek  

(sks ewiger Wiederkehr). Nietzsche sõnul on tema teose “Nõnda 
kõneles Zarathustra” põhikontseptsiooniks mõte kõige igavesest 
taastulekust. Ta kirjeldas seda nii:  
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“Vaata, me teame, mis sa õpetad: et kõik asjad igavesti tulevad taas 
ja meie ise ühes nendega, ja et me juba lõpmatud korrad oleme 
olemas olnud ja kõik asjad ühes meiega.” (Nietzsche, F. Nõnda 
kõneles Zarathustra. Tallinn, 1993, lk 148.) 

Igavest taastulekut võib tõlgendada uue KATEGOORILISE IMPERATIIVINA: ela 
nii, et võiksid tahta oma elu igavest kordumist. Kui niimoodi elatakse, 
ei ole surres kahju asjatult elatud elu pärast.  

 Vt artikli NIETZSCHE kirjandust. 

iidolid  

(kr eidōlon ‘kujutis, viirastus, iidol’). Francis Baconi arvates on 
inimmõistuses palju sellist, mis takistab tunnetamist, moonutades seda 
nagu kõverpeegel moonutab kujutist. Ta nimetas selliste moonutuste 
põhjusi iidoliteks ning leidis, et neid on nelja liiki. 

S u g u k o n n a i i d o l i d  (ld idola tribus) on omased kõigile 
inimestele. Inimene eeldab looduses rohkem korrapära, kui seal 
tegelikult on, ning vaatleb loodust sarnaselt inimesega, omistades 
näiteks loodusele tahtmisi ja kavatsusi. Samuti on inimesele omane 
märgata ainult tema seisukohti kinnitavaid FAKTE ning jätta tähele 
panemata faktid, mis neile vastu räägivad. Sama liiki iidolid 
põhjustavad usku astroloogide ennustustesse, ennetesse (n-ö saatuse 
märguannetesse) jms.  

K o o p a i i d o l i d  (ld idola specus) on iga inimese jaoks 
individuaalsed ning tingitud kasvatusest, eluviisist ja elus aset leidnud 
sündmustest. Bacon mõtestas omamoodi Platoni KOOPAMÜÜTI ning 
leidis, et iga inimene elab justkui isiklikus koopas, mis kõike moonutab.  

T u r u i i d o l i d  (ld idola fori) on tingitud sellest, et inimesed 
kasutavad sõnu, mille tähendus on ebatäpne või puudub üldse. Üldse 
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pole Baconi arvates tähendust näiteks sõnal saatus. Selliste sõnade 
kasutusviis kujuneb turuplatsil ehk foorumil, kus keegi ei pööra 
tähelepanu mõtete täpsusele. Inimesed usuvad, et nende mõistus 
valitseb sõnade üle, kuid juhtub ka nii, et sõnad alistavad mõistuse. 
Selliste iidolite vastu võitlemiseks tuleb kõigepealt defineerida (vt 
DEFINITSIOON) MÕISTED ning alles siis hakata arutlema ja vaidlema. 

T e a t r i - i i d o l i d  (ld idola theātri) on tingitud usaldavast 
(ebakriitilisest) suhtumisest kõiksugu teooriatesse. Niipalju kui on 
loodud filosoofilisi õpetusi, niipalju on Baconi arvates lavastatud 
komöödiaid, milles kujutatakse väljamõeldud maailma. Teatri-iidolid 
ilmnevad selles, et uskuma hakatakse sellesse, millesse on meeldivam 
uskuda, ning ei tunta enam huvi asjade tegeliku seisu vastu.  

Baconi arvates ei ole võimalik sugukonna- ja koopaiidoleid täielikult 
inimmõistusest välja juurida, küll saab aga nende iseloomu ja toimet 
tundes vähendada nende mõju. 

 Vt artikli BACON, FRANCIS kirjandust.  

illusioon  

(ld illūsio ‘eksitus’). 1. Meelepete, tajueksimus. Illusiooni puhul tekib 
TAJUMUS millestki, mida tegelikult pole olemas või siis mitteadekvaatne 
tajumus millestki, mis on olemas. Toome mõne näite.  

o Poolenisti vees olev aer näib meile murdununa.  

o Me näeme Päikest veel siis, kui ta tegelikult on juba horisondi taga, 
sest valguskiired murduvad Maa atmosfääris. Kuna erineva 
lainepikkusega valguskiired murduvad erinevalt, näemegi Päikes 
loojudes ja tõustes punasena.  

o Me näeme, et Päike tiirleb ümber Maa ning tunneme, et Maa on 
liikumatu.  
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o Arvestades, et valguse kiirus on lõplik (ca 300 000 km/s), jõuab 
valgus tähtedelt meieni teatud aja möödudes. Nii võib juhtuda, et 
täht on juba ammu lakanud olemast, kuid meie näeme teda ikka 
veel (näiteks 100 a vältel).  

o Pärast pikemat kiiret sõitu autoga tundub aeglasem sõit lausa 
venimisena ning me hindame liikumiskiirust tegelikust tunduvalt 
väiksemaks.  

Illusioonide võimalikkus pani Rene Descartes’i mõtlema selle üle, kas 
pole mitte olemas KURJA DEEMONIT, kes meid kogu aeg petab.  

Illusioonid ohustavad EMPIRISMI, sest kuidas me saame jõuda TEADMISELE, 
tuginedes meeltele, mis meid petavad.  

Arthur Schopenhauer arvas, et maailm sellisena, nagu me teda tajume, 
st ASI MEIE JAOKS, on illusioon. Ta viitas Vana-India filosoofias kasutatud 
võrdlustele: 

“See on maaja, pettuse loor, mis katab surelike silmi ning paneb 
nad nägema maailma, mille kohta ei saa öelda ei seda, et ta on 
olemas, ega ka seda, et teda ei ole, sest ta sarnaneb unega, päikese 
peegeldusega liival, mis rändurile paistab veena, või köiejupiga, mis 
näib olevat madu.” (Schopenhauer, A. Die Welt als Wille und 
Vorstellung. Erster Band. – Schopenhauer, A. Werke in fünf 
Bänden. Bd I. Zürich, 1988, lk 37.)  

(Maaja (sanskr māyā < mā ‘mõõt’) on india mütoloogias ja 
pärimuslikus filosoofias jumalusele või absoluudile omane maagiline 
ümberkehastumisvõime ja lummus, mille pärast tekib eksikäsitusi tema 
olemusest. Isikustatuna on Maaja tavaliselt jumala naispaariku (šakti), 
eeskätt Durga teisiknimesid. (EE 1992 sub maaja.)) 

2. Pettekujutlus, ekslik arusaam millestki. Selles mõttes võidakse 
rääkida illusiooni kütkes olemisest. Näiteks võinuks Schopenhauer 
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öelda, et see on illusiooni kütkes, kes arvab, et meeltega tajutav 
maailm on tegelikult olemas. JÄIGA DETERMINISMI pooldaja võiks öelda, et 
see on illusiooni kütkes, kes arvab et inimene on vaba. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 296–302. 

 ILLUSIOONI ARGUMENT, NÄILISUS JA TEGELIKKUS 

illusiooni argument  

Tõsiasjast, et on võimalikud ILLUSIOONID (1. tähenduses), tehakse 
JÄRELDUS, et me ei taju vahetult mitte asju, vaid MEELTEANDMEID või 
IDEESID (2. tähenduses). George Berkeley kasutas seda argumenti 
IMMATERIALISMI põhjendamisel. Tema arvates tõendavad unenäod ja 
illusioonid, et meil võivad olla ideed (TAJUMUSED), ilma et oleks väliseid 
objekte, millega nad sarnaneksid ning mis neid hetkel esile kutsuksid. 
Seega pole tema arvates vaja eeldada materiaalsete kehade 
olemasolu, et seletada (vt SELETAMINE) tajumuste tekkimist.  

Peamiselt on illusiooni argument suunatud NAIIVREALISMI vastu, mille 
kohaselt me tajume vahetult meist sõltumatuid materiaalse maailma 
objekte. Sellist – võib ka öelda, argimõistuslikku – arusaama pooldavad 
tavaliselt filosoofiast kauged inimesed ning TERVE MÕISTUSE FILOSOOFIA 
pooldajad. Naiivrealismi alternatiividena on pakutud 
REPRESENTATSIONISMI ja FENOMENALISMI.  

 UNENÄOD JA TEGELIKKUS 

ime  

Ime mõistetakse kolmel erineval moel.  
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1. Sündmus, mida ei osata väheste TEADMISTE tõttu seletada (vt 
SELETAMINE). Öeldes, et tegemist on imega, ei otsitagi enam mingit 
seletust või siis seletatakse sündmust üleloomulike jõudude 
sekkumisega. Selliste tähenduses imede hulk väheneb sedavõrd, 
kuivõrd avarduvad teadmised. 

2. Sündmuste (tavaliselt õnnelik) kokkulangemine. Näiteks võib 
inimene, kes sattus nägema liiklusõnnetust, mõtelda, et kui teda 
poleks töö juures kauem kinni peetud, oleks liiklusõnnetusse 
sattunud tema. Sellist kokkulangemist tõlgendab nii mõnigi imena 
või kõrgemate jõudude sekkumisena. Sellise tõlgenduse kriitikud 
võivad ütelda, et tegemist on nn sugukonnaiidoliga (vt IIDOLID).  

3. LOODUSSEADUSE rikkumine. Sellisel juhul ei mängi enam rolli meie 
teadmiste piiratus, tegemist on imega ranges tähenduses. 
Kristlased leiavad imede kirjeldusi Piiblist. Vanas Testamendis on 
imed näiteks Egiptuse 10 nuhtlust (2. Mo 7-12), Jeeriko müüride 
kokkuvarisemine (Jo 6, 20), Päikese peatamine (Jo 10, 12-13) ja 
Eelija tuline vanker (2. Ku 2, 11). Evangeeliumides on kirjeldatud 
kokku üle 30 ime, mis võib liigitada neljaks: Jeesus ravib lootusetult 
haigeid, äratab inimesi surnust üles, kihutab välja kurjad vaimud, 
näitab oma võimu looduse üle. Ainult selliseid imesid peab 
religioosne inimene tõesti imedeks. Taoliste imedega 
argumenteeritakse ka JUMALA olemasolu (vt JUMALATÕESTUSED). 

Selleks, et seada kahtluse alla imede võimalikkus (3. tähenduses), ei 
pea olema ateist (vt ATEISM). Ka DEISM on seisukoht, mis eitab imesid – 
v.a ehk ainult maailma loomise ime. Maailm ei saanud ju tekkida 
loodusseaduste kohaselt, sest loodusseadused tekkisid koos 
maailmaga. Seega oli maailma tekkimine või loomine – kui see üldse 
aset leidis – ime.  
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Imede olemasolu seadis kahtluse alla David Hume. Ta esitas n e l i  
v a s t u a r g u m e n t i .  

E s i t e k s , ime on (DEFINITSIOONI järgi) loodusseaduse rikkumine. Meil 
tuleb valida: kas uskuda KOGEMUST, mida üldistades on sõnastatud 
looduseadus või uskuda kogemust, mis räägib sellele vastu. Rohkem 
tõendusmaterjali on ju ikkagi loodusseaduse poolt ning seega ime 
vastu.  

T e i s e k s , ime asetleidmist tõendaks piisavalt vaid selline tunnistus, 
mille ekslikkus oleks veel suurem ime kui see sündmus, mida püütakse 
tõendada. Sellisel juhul tuleks meil valida, kas tunnistada esimest või 
teist imet. Kui keegi ütleb, et nägi, kuidas surnu ärkas ellu, siis tekib 
kohe KÜSIMUS, mis on tõepärasem, kas see, et ta petab mind või 
iseennast, või see, et surnu ärkas tõesti ellu. Kui tunnistajapoolne 
pettus oleks suurem ime kui surnu elluärkamine, siis oleks alust uskuda 
viimast. Ajaloos pole Hume’i sõnul räägitud ühestki sellisest imest, 
mille tunnistajaiks olnuks piisav arv tervemõistuslikke, hea 
kasvatusega, haritud ja ausaid inimesi, keda ei saaks kahtlustada 
pettuses või enesepettuses. Jutud imedest on levinud peamiselt just 
harimatute ja metsikute rahvaste seas.  

K o l m a n d a k s , emotsioonid loovad luulude võimaluse. Religioosne 
inimene võib langeda ekstaasi, kujutleda teab mida ning panna ka teisi 
uskuma, rõhudes nende emotsioonidele. Cicerol või Demosthenesel oli 
Hume’i sõnul raske mõjutada oma kuulajaid, kuid iga kaputsiin või 
rändkuulutaja saab sellega enamiku inimeste puhul kergesti hakkama, 
rõhudes nende madalatele kirgedele.  

N e l j a n d a k s , erinevad religioonid viitavad erinevatele imedele, 
mis ei ole üksteisega kooskõlas. Nii nõrgendavad nad kõigi imejuttude 
usaldusväärsust.  
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 Masing, U. Maailma “imedest”. – Pessimismi põhjendus. Tartu, 
1995. 

 Pascal, B. Mõtted. Tallinn, 1998, lk 455–486. 

imede argument  

Vt JUMALATÕESTUSED. 

immanentne  

(ld immanens ‘omane’). Sisemiselt omane. Immanentne vastandub 
TRANSTSENDENTSELE, st väljaspool olevale. PANTEISMI seisukohalt on JUMAL 
maailma suhtes immanentne, st jumalat käsitatakse maailma osana või 
maailma endana. Judaism ja kristlus näeb aga jumalat maailma suhtes 
transtsendentsena.  

immaterialism  

(ld im- ‘mitte-’). Seisukoht, et pole olemas materiaalset maailma. 
Asjadeks (vt ASI) me nimetame IDEEDE (2. tähenduses) kogumeid: teatud 
ideede kogumit nimetame õunaks, teistsugust majaks, kolmandat sorti 
ideede kogumit aga oma kehaks jne. George Berkeley arvates pole 
tarvis oletust, et on olemas materiaalne maailm. Ta põhjendas seda 
k a h e  a r g u m e n d i g a .  

E s i t e k s , unenäod ja illusioonid tõendavad, et meil võivad olla 
ideed, ilma et oleks väliseid objekte, millega nad sarnaneksid. Seega 
pole vaja eeldada materiaalsete kehade olemasolu, et seletada (vt 
SELETAMINE) meie ideede tekkimist.  

T e i s e k s , isegi kui oletada, et on olemas materiaalne maailm, ei 
suudaks me seletada, kuidas saavad materiaalsed asjad mõjutada 
vaimu (hinge, mõistust) ning kutsuda esile ideesid.  
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Niisiis ei ole materiaalse maailma olemasolu eeldamine vältimatu ning 
see eeldus ei seletakski seda, mida ta peaks seletama. Immaterialismil 
õnnestub vältida keha ja vaimu vastasmõju probleemi, mis tekib 
DUALISTLIKUL INTERAKTSIONISMIL.  

 Berkeley, G. Kolm dialoogi Hylase ja Philonouse vahel: Skeptikute ja 
ateistide vastu. – Akadeemia, 1997, nr 8–11. 

 Vt ka artikli KEHA JA VAIMU PROBLEEM kirjandust. 

implikatiivne otsustus  

(ld implicātio ‘sissepõimimine’). LIITOTSUSTUS, mille LOOGILINE VORM on 

A  B, näiteks Kui vihma sajab, siis katused on märjad. Implikatiivse 
liitotsustuse TÕEVÄÄRTUSTABEL (koos selgitusega) on selline. 

A B A  B 
Vastav olukord  
näiteks toodud lause puhul 

t t t Vihma sajab, katused on märjad 

t v v Vihma sajab, katused ei ole märjad 

v t t Vihma ei saja, katused on märjad 

v v t Vihma ei saja, katused ei ole märjad 

 IMPLIKATSIOONI PARADOKS 

implikatsioon  

(ld implicātio ‘sissepõimimine’). Loogiline funktsioon, mille abil kahest 
otsustusest (vt OTSUSTUS) moodustatakse IMPLIKATIIVNE OTSUSTUS. 
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implikatsiooni paradoks  

(kr paradoxos ‘vastu tavalist arvamust olev, ootamatu’). Kuna 
IMPLIKATIIVNE OTSUSTUS on tõene siis, kui ANTETSEDENT on väär, siis on 
tõesed näiteks sellised väited:  

Kui 2 + 2 = 5, siis Maa koosneb juustust  

Kui seal on küüned, ronib siga puu otsa.  

Need väited paradoksaalsed, st vastu tavalist arvamust. Tegemist on 
siiski vaid näilise PARADOKSIGA. LOOGIKAS kasutatakse väljendit kui…, siis… 
täpses tähenduses (implikatsioon on defineeritud TÕEVÄÄRTUSTABELIGA), 
kuid tavapäraselt kasutatakse seda väljendit ebamäärases tähenduses. 
Ja nagu ikka, näivad argimõtlemisele paljud asjad imelikud olevat. 
Nimelt jääb petlik mulje, nagu tähendaks väite Kui 2 + 2 = 5, siis Maa 
koosneb juustust tõesus seda, et Maa tõesti peaks koosnema juustust. 
See ei ole aga nii. Väide tervikuna on tõene, kuid sellest ei järeldu, et 
ka KONSEKVENT on tõene.  

 KONTRAFAKTUAALID 

indeterminism  

(ld in- ‘mitte-’). DETERMINISMILE vastupidine seisukoht, mille järgi 
vähemalt mõni sündmus ei ole eelnevate tingimustega üheselt 
määratud. Teisisõnu, indeterminism eitab põhimõttelist võimalust 
kõiki sündmusi ette näha (vt ETTENÄGEMINE) ning väidab, et inimene võib 
olla vaba, sest tema tahe on (vähemalt mõnikord) vaba.  

Rene Descartes’i arvates on inimese tahtevabadus täiesti ilmne. Kui 
kedagi kiidetakse, laidetakse või karistatakse, siis ju eeldatakse, et 
inimesel oli võimalus käituda teisiti, kuid tema valis just sellise 
teguviisi. Ilma tahtevabaduseta poleks tema arvates võimalikud 
VASTUTUS, moraalne KOHUS ja SÜDAMETUNNISTUS. Kuidas saaks mind 
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näiteks piinata südametunnistus, kui mul ei olnud valikuvõimalust? Kui 
tahtevabadust ei oleks, siis oleksid inimesed vaid masinad; keegi ei 
kiida aga masinat – kiidetakse või laidetakse ainult masina valmistajat.  

Religioossed inimesed ütlevad, et JUMAL lõi inimese vabana valima hea 
ja kurja vahel. Pattulangemine olnuks ilma selleta võimatu. Samas on 
Jumal ka kõikteadja ning kõik ette määranud (vt Ro 8, 28–30 ja 9, 19–
21). Kas VABADUS on sellisel juhul võimalik? Descartes väitis, et meie 
mõistus lihtsalt ei küündi selle mõistmiseni, kuidas saab inimene olla 
vaba isegi siis, kui Jumal on kõik ette määranud.  

Indeterminist võib viidata mikromaailmale väidetavalt omasele 
indeterminismile. Difraktsioonivõre läbinud elektroni asukoht ei ole 
determineeritud. Elektroni lainefunktsioon väljendab ainult suure 
hulga difraktsioonivõre läbinud elektronide jaotumist ekraanil. Selle-
pärast räägitaksegi mõnikord elektroni tahtevabadusest. Psüühilised 
protsessid sõltuvad füüsikalistest protsessidest, füüsikalised protsessid 
aga ei ole alustasandil determineeritud. Järelikult ei ole ka psüühilised 
protsessid (sealhulgas ka tahtmised) determineeritud. Seega on 
tahtevabadus võimalik.  

Selline mõte lähtub Epikurose õpetusest, mille järgi aatomid võivad 
ilma igasuguse välise põhjuseta n-ö kõrvale kalduda, mida saab 
tõlgendada aatomi vaba tahtena. Epikuros arvas samuti, et ilma sellise 
vabaduseta aatomite tasandil poleks võimalik inimese tahtevabadus.  

Kaasaja füüsikas väljendatakse ligilähedaselt sama ideed veidi 
keerulisemalt MÄÄRAMATUSE PRINTSIIBINA, mille tõlgendamine on siiski 
tekitanud vaidlusi. Näiteks ei nõustunud Albert Einstein 
indeterministliku tõlgendusega, olles veendunud, et “Issand jumal ei 
mängi täringuid” (sks Der Herr Gott würfelt nicht ).  
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William James, pooldades indeterminismi, arvas siiski, et teadus ei saa 
tõendada ei  determinismi ega indeterminismi. Teadus ei tee järeldusi 
millestki muust kui ainult FAKTIDEST, st sellest, mis tegelikult toimub. Kas 
miski on PARATAMATU või mitte, seda ei saa faktide alusel otsustada. 
Seega pole võimalik faktide põhjal otsustada, kas õigus on 
determinismi pooldajatel (kes leiavad, et kõik on paratamatu) või 
indeterminismi pooldajatel (kes leiavad, et kõik ei ole paratamatu). 
Järelikult tuleb valiku tegemiseks leida muid argumente.  

Tahtevabadus tähendab Jamesi sõnul uudsust maailmas, st õigust 
oodata, et tulevik ei korda minevikku. Indeterminist väidab, et maailm 
võib muutuda paremaks. Seega sisendab indeterminism ehk õpetus 
tahtevabadusest lootust ning aitab inimestel elada. Kuna faktide põhjal 
ei olnud võimalik teha valikut, siis tulebki (vastavalt USUTAHTE teesile) 
valida see teooria, mis on elujaatavam – Jamesi arvates seega 
indeterminismi seisukoht.  

 Vt artikli TAHTEVABADUS kirjandust. 

 TAHTEVABADUSE PROBLEEM 

individualism  

(ld individuum ‘mittejaotatav’). 1. Poliitikas seisukoht, et ühiskond on 
vahend indiviidi heaolu saavutamiseks. Sellisele arusaamale vastandub 
näiteks Platoni õpetus (TOTALITAARSEST) ideaalsest riigist, kus riigi kui 
terviku huvid olid tähtsamad indiviidide huvidest.  

2. Sellise inimese eluhoiak, kes (pidades eriti oluliseks isiklikku 
sõltumatust) ei oota kelleltki mingeid teeneid ning ei osuta ka teistele 
mingeid teeneid. Individualism oli hellenistliku filosoofia üks 
tunnusjoon. Kapitalismi tekkimisega on individualismist saanud 
tüüpiline ellusuhtumine, mis leiab väljenduse Claude Adrien Helvetiuse 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

220 

 

õpetuses mõistlikust EGOISMIST ja UTILITARISMIS. Individualismi nõrk koht 
on, et EKSISTENTS võib muutuda mõttetuks, kui inimene ei ole kiindunud 
millessegi muusse kui iseendasse.  

 Manent, P. Moodne individualism. – Vikerkaar, 2000, nr 7. 

induktivism  

(ingl inductivism). Karl Popper mõistis induktivismina teaduse 
METODOLOOGIAT, mille järgi TEADMISI saadakse ning põhjendatakse, st 
verififitseeritakse (vt VERIFIKATSIOON) INDUKTSIOONI teel. Popperi arvates ei 
ole aga induktsioon rakendatav ei avastuse ega põhjenduse kontekstis. 

Popperi arvates alahindab induktivism inimmõistuse konstruktiivset 
rolli. Tegelikult võib koguni öelda, et me n-ö loome KOGEMUSE: teeme 
oletusi, sõnastame KÜSIMUSI ja esitame neid loodusele, et saada kas 
jaatav või eitav vastus. Meie oletusi suunab usk seaduspärasuste 
olemasolusse. Popperi arust ei ole tähtis, kust me ammutame ideid 
oma teooriate loomiseks.  

Induktsiooni teel ei saa teooriat ka verifitseerida. Tõesti, ükskõik kui 
palju kinnitusi me teooriale ka ei leiaks, ei näita see veel tema tõesust. 
LOODUSSEADUS sõnastatakse ju üldväitena (ta räägib kõigist mingit tüüpi 
objektidest), kuid üldväidet ei saa tõestada lõpliku arvu FAKTIDEGA. 
Näiteks leidis Newtoni mehaanika ligi 250 aasta vältel tohutul arvul 
kinnitusi, kuid ometi jäi 20. sajandil peale Einsteini relatiivsusteooria. 
Pole alust arvata, et faktidega hästi põhjendatud teooria on kaitstud 
ümberlükkamise eest, sest võivad ju ilmneda uued faktid.  

 Chalmers, A. F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 23–47. 

 FALLIBILISM, FALSIFITSEERITAVUS, INDUKTSIOONIPROBLEEM 
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induktsioon  

(ld inductio ‘sissejuhtimine, ergutamine’). Tavaliselt mõistetakse 
induktsioonina vaatluse või EKSPERIMENDI tulemuste üldistamist ning 
eristatakse: t ä i e l i k k u  ja m i t t e t ä i e l i k k u  
i n d u k t s i o o n i .  Esimese näide on üldistus Kõik, mida ta täna 
rääkis, oli ülimalt arukas (olles kuulanud ära kõik, mis ta täna rääkis, 
teen sellise JÄRELDUSE). Teise näide võib olla üldistus Kõik rongad on 
mustad. Keegi pole kontrollinud kõiki ronkasid (see oleks võimatu), 
kuid me väidame siiski midagi kõigi ronkade kohta olemasoleva 
KOGEMUSE baasil. Samamoodi viiakse läbi ka sotsioloogilisi uurimusi: 
küsitletakse teatud hulka inimesi, kuid järeldus tehakse kõigi inimeste 
kohta antud riigis, linnas, koolis vm.  

Induktiivsete järeldustena võiks käsitada ka ANALOOGIAJÄRELDUST ning 
ABDUKTSIOONI. 

 Chalmers, A. F.Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998.  

 Eintalu, J., Notturno, M. A. Induktsioon ja oletus. – Akadeemia, 
1999, nr 10–11.  

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 359–374. 

 DEDUKTSIOON, EMPIRISM, EPAGOOGILINE ARUTLUS, HÜPOTEETILI-DEDUKTIIVNE 

MEETOD, INDUKTIVISM, INDUKTSIOONIPROBLEEM  

induktsiooniprobleem  

David Hume juhtis tähelepanu sellele, et meil pole alust väita, et 
tulevik on mineviku sarnane. Nimelt tugineb igasugune üldistus 
(INDUKTSIOON) KOGEMUSELE, mis o l i  m i n e v i k u s  – olgu või hetk 
tagasi, kuid kas tuleviku kogemus on samasugune? Kui ei, siis poleks ju 
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üldse kogemusest mingist kasu ning täiskasvanud inimene oleks sama 
rumal kui vastsündinu.  

Hume’i arvates saame vaid uskuda, et tulevik on mineviku sarnane. 
Ütelda, et alati on ju nii olnud, et tulevik on mineviku sarnane olnud, ei 
põhjenda samu ootusi tuleviku suhtes, sest kõigepealt peaksime 
eeldama, et tulevik on mineviku sarnane. Aga me tahame seda ju alles 
tõestada ning taolises arutluses tekiks ring (vt RING ARGUMENTATSIOONIS.) 

Mitte arutlus ei sunni meid tulevikult ootama sarnasust minevikuga, 
sest seda teevad isegi väikesed lapsed (saanud kõrvetada, hoiavad nad 
tuleleegist eemale). Hume’i arvates on see hoopis harjumus, mis 
sunnib meid tulevikus ootama samasugust sündmuste järgnemist, 
nagu seda oleme kogenud minevikus.  

Karl Popper leidis, et teadusele ei tohiks induktsiooniprobleem siiski 
ohtlik olla, sest teaduse meetod ei ole induktiivne, nagu arvas näiteks 
Francis Bacon, vaid HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE.  

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 37–47. 

 FALSIFITSEERITAVUS, INDUKTIVISM 

Inimene on määratud olema vaba  

Jean-Paul Sartre väitis nii oma loengus “Eksistentsialism on 
humanism”. Inimene on määratud olema vaba (vt VABADUS), sest sünd 
ei sõltu tema tahtest, kuid ta on siiski vaba, sest kord siia maailma 
heidetuna vastutab nüüd kõige eest, mida teeb. Sellisest VASTUTUSEST 
püüavad inimesed vabaneda ENESEPETTUSE teel.  

 Vt artikli SARTRE kirjandust. 
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instrumentalism  

(ingl instrumentalism). Seisukoht, et teooriad (ka teaduslikud) on vaid 
vahendid (instrumendid), mida me kasutame maailmaga kohanemiseks 
(näiteks ETTENÄGEMISEKS, millegi konstrueerimiseks). Nii arvas näiteks 
John Dewey.  

Instrumentalismi seisukohalt ei ole teooriad ei tõesed (vt TÕDE) ega 
väärad traditsioonilises mõttes. Teooriaid hinnatakse nende 
kasulikkuse järgi. Instrumentalist eristab seejuures vahetult meeltega 
tajutavaid asju TEOREETILISTEST ENTITEETIDEST. Viimased on vaid kasulikud 
fiktsioonid – näiteks jõud, aatom, elektron jms.  

Ka Mikolaj Koperniku heliotsentrilist süsteemi tõlgendasid tema 
kaasaegsed instrumentalistlikult. Arvati, et see süsteem sobib 
arvutusteks, lihtsustades neid, kuid ei räägi üldse sellest, milline on 
maailm tegelikult. Viimast kirjeldavat aga Piibel, mille järgi Päike tiirleb 
ümber liikumatu Maa (vt Joosua 10, 12–13).  

Instrumentalism lähtub PRAGMATISMI TÕETEOORIAST ning vastandub 
REALISMILE (2. tähenduses).  

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 204–208. 

 FIKTSIONALISM 

Intellego ut crēdam  

Vt mõistan, selleks et uskuda. 

intensionaalne kontekst  

(ingl intensional context). Lause, milles sama osutusega (vt OSUTUS JA 

TÄHENDUS) sõnu või väljendeid ei saa teineteise vastu välja vahetada 
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ilma lause TÕEVÄÄRTUST muutmata. Näiteks on selline PROPOSITSIONAALSET 

HOIAKUT väljendav lause Ma usun, et A. Hint on “Tuulise ranna” autor. 
Vahetades nime A. Hint väljendiga “Pidalitõve” autor ilmneb, et lause 
Ma usun, et “Pidalitõve” autor on “Tuulise ranna” autor, ei ole tõene.  

Teistsugune on EKSTENSIONAALNE KONTEKST. 

 OSUTUS JA TÄHENDUS 

intentsionaalsus  

(ld intendere ‘kuhugi suunama, pöörama’). Vaimsete nähtuste või 
seisundite omadus olla millelegi suunatud. Franz Brentanost lähtub 
arusaam, et intentsionaalsus eristabki vaimseid nähtusi ja seisundeid 
füüsilistest: usutakse, soovitakse ja loodetakse ju midagi, mitte 
niisama. 

 Chalmers, D. J. Otse teadvuseprobleemi kallale. – Akadeemia, 
1999, nr 7.  

 Dennett, D. C. Tagurpidi teadvuseprobleemi kallale. – Akadeemia, 
1999, nr 7. 

 Rorty, R. Teadvus, intentsionaalsus ja vaimufilosoofia. – 
Akadeemia, 1999, nr 7. 

interaktsionism  

Vt DUALISTLIK INTERAKTSIONISM. 

interpretatsioon  

(ld interpretātio ‘seletus, tõlgendus’). 1. Väite, teksti, kunstiteose või 
sündmuse tõlgendamine. Interpretatsioon võib olla teadlik (näiteks kui 
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vaieldakse tõlgenduse üle) või teadvustamata (näiteks TAJUMUSE 
tõlgendamine).  

2. LOOGIKAS seisneb interpretatsioon sümbolitele tähenduse andmises, 
mille tulemusel saab märgisüsteemist TEHISKEEL. Näiteks luuakse 
LAUSEARVUTUSE keel järgmiselt.  

Kõigepealt loetletakse kasutatavad (liht)sümbolid, defineeritakse (vt 
DEFINITSIOON) VALEM ning formuleeritakse valemite teisendamise reeglid. 
Nüüd interpreteeritakse kasutatavad sümbolid. Näiteks öeldakse, et A, 
B, C, jne tähistavad lauseid, mis võivad olla tõesed või väärad. 
Liitvalemi TÕEVÄÄRTUS defineeritakse tema komponentide tõeväärtuste 

kaudu. Näiteks väidetakse, et kui valem x on tõene, siis x on väär ning 

kui x on väär, siis x on tõene jne. Sama sümbolite süsteemi võib 
interpreteerida ka teistmoodi.  

 APERTSEPTSIOON, INTUITSIOON, LAUSERVUTUS, PREDIKAATARVUTUS 

intersubjektiivne  

(ingl intersubjective). Mitme SUBJEKTIIVSE (1. tähenduses) arvamuse või 
hinnangu ühisosa. Kui OBJEKTIIVNE (3. tähenduses), st täiesti 
subjektiivsusest vaba arvamus pole saavutatav, siis on saavutatav 
vähemalt intersubjektiivne arvamus. Selline arusaam sai alguse 
LOOGILISEST POSITIVISMIST.  

EMPIRISMI seisukohalt sõltub teadusliku teooria tunnustamine sellest, 
kuivõrd ta on kooskõlas KOGEMUSEGA. Kuid tegelikult on ju iga inimese 
kogemus väga isiklik – üks näeb nii, teine ei oskagi näha, kolmas võtab 
asja väga südamesse jne. Kuidas saab teadus olla objektiivne, kui 
kogemus on alati subjektiivne? Lahendus leitigi intersubjektiivsuse 
mõistes. Teadlased ei tunnista sellist kogemust, mis saab osaks vaid 
ühele või mõnele üksikule. Teaduslik teooria peab olema 
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põhimõtteliselt kontrollitav (vt KONTROLLITAVUS) iga isiku poolt, kes on 
arukas ning varustatud vaatluseks või EKSPERIMENDIKS vajalike 
seadmetega. Teaduse intersubjektiivsuse nõue välistab TEADMISE, 
milleni võib jõuda vaid privilegeeritud indiviid (näiteks müstik või 
selgeltnägija) ning mida teised ei saa kontrollida.  

Jutt on just teadusliku teooria verifitseerimisest (vt VERIFIKATSIOON), 
mitte selle loomisest. Tähtis ei ole, kuidas sünnivad teooriad, vaid see, 
kuidas neid kontrollitakse.  

intuitsionistlik loogika  

MITTEKLASSIKALINE LOOGIKA, mille rajas Hollandi matemaatik Arend 
Heyting (1898–1980). Intuitsionislikus loogikas ei tunnistata välistatud 

kolmanda seadust (A V A) ning kahekordse eituse seadust (A ~ A).  

 T. Tamme, T. Tammet, R. Prank, Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997. 

intuitsioon  

(ld intuēri ‘teraselt vaatama, vaatlema’). Filosoofia ajaloos on 
intuitsioonina mõistetud vahetut tunnetust ning peetud seda 
eksimatuks. Rene Descartes’i arvates peab tunnetus alguse saama 
intuitsioonist ning samm-sammult järelduste (DEDUKTSIOONI) teel üles 
ehitama kogu teaduse. Intuitsiooniks nimetas Descartes  

“selge ja tähelepaneliku mõistuse arusaama, mis on sedavõrd 
lihtne ja selge, et ei jää mingit kahtlust selles, mida me mõistame; 
ehk – mis on seesama – selge ja tähelepaneliku mõistuse kindlat 
arusaama, mida sünnitab ainult mõistuse loomulik valgus”. 
(Декaрт, Р. Прaвилa для руководствa умa. – Декaрт, Р. 
Сочинения в 2-х томaх. Том I. Москвa, 1989, lk 84).  
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D e s c a r t e s ’ i  arvates võib igaüks intuitiivselt taibata, et ta on 
olemas, et ta mõtleb, et kolmnurgal on ainult kolm külge, et kera piirab 
ainult üks välispind, et 2 + 2 = 3 + 1 jne.  

J o h n  L o c k e  eristas intuitiivset tunnetust demonstratiivsest 
(arutluse teel tõestavast) ja meelelisest. Kui mõistus tajub vahetult 
kahe IDEE (2. tähenduses) vastavust või mittevastavust teineteisele, siis 
on tegemist intuitiivse tunnetusega. Niimoodi saadakse teada, et ring 
ei ole kolmnurk, kolm on suurem kahest ning võrdne kahe ja ühe 
summaga jne. Selline tunnetus on kõige selgem ja kindlam.  

H e n r i  B e r g s o n  pidas intuitsiooni tõeliseks tunnetusviisiks, sest 
ei ole seotud mingite praktiliste huvidega. Teadus, tuginedes 
intellektile (mõistusele) lahendab praktilisi probleeme ning ei suuda 
seetõttu jõuda omakasupüüdmatu, puhta maailmatunnetuseni. 
Intellekt (mõistus) on meie juhendamiseks tegudes, intuitsioon aga 
maailma adekvaatseks tunnetamiseks. Intuitsiooni defineeris Bergson 
nii:  

“Intuitsioon on teatavat laadi intellektuaalne sümpaatia, mille varal 
kandutakse asja sisemusse, ühinemaks seal sellega, mis on asjas 
ainuline ja järelikult väljendamatu.” (Tsiteeritud: Filosoofia ajaloo 
lühiülevaade. Tallinn, 1974, lk 656.) 

Tegelikkus pole mitte keeruline mehhanism hammasrataste ja 
kangikestega, vaid loovalt evolutsioneeruv elu. Pidevalt tekib midagi 
kvalitatiivselt uut, mida pole võimalik ette näha (vt ETTENÄGEMINE).  

T ä n a p ä e v a l  on usk intuitsiooni usaldusväärsusesse kõikuma 
löönud. Me saame aga rääkida intuitsioonist muus tähenduses. 
Intuitsioonist võime rääkida kolmes tähenduses. 

1. Intuitsioon kui teadvustamata INTERPRETETATSIOON. Tänu 
intuitsioonile tunneme ära tuttavad, mõistame teksti, jooniseid, 
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diagramme, metafoore, tingmärke, geograafilisi kaarte jm. 
Intuitsioon võimaldab nähtu (loetu, kuuldu jne) kiiret (mõnikord ka 
ekslikkud) interpretatsiooni.  

2. Loominguline intuitsioon. Intuitsioon aitab PROBLEEME lahendada, 
leiutada, jõuda teadusliku avastuseni, konstrueerida, luua kunstilisi 
väärtusi.  

3. Intuitsioon kui kiirendatud arutlus. Sageli me teeme JÄRELDUSI ja 
anname hinnanguid mingite andmete põhjal ilma kogu arutluskäiku 
läbi mõtlemata. Sellist (mõnikord ekslike) järelduste tegemist ja 
hinnangute andmist võibki nimetada kiirendatud arutluseks.  

Loomingulisel intuitsioonil on teatud seaduspärasused, mida on kasulik 
teada. Intuitsioon töötab n-ö viietaktiliselt, millest kolm on teadlikud, 
kaks aga inimese jaoks teadvustamata.  
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 Teadlik tegevus Teadvustamata tegevus 

1. Probleemi sõnastamine, 
teemakohase info kogumine 

 

2.  Pingutuse periood, mille 
tulemuseks võib olla probleemi 
lahendamine, kuid mõnikord ka 
väsimus ja pettumine 

 

3.   Inkubatsiooniperiood (ld 
incubāre ‘hauduma’). 
Probleemi ajutine 
kõrvalejätmine, muuga 
tegelemine.  

4.  N-ö vaimuvälgatus või 
mõttesähvatus (ingl 
insight), probleemi 
lahendusvariandi leidmine. 

5. Probleemi lahendusvariandi 
kontrollimine ja 
edasiarendamine. 

 

 Eintalu, J. Intuitsiooni kaitseks. – Tallinna Pedagoogikaülikooli 
Toimetised. A 8. Humaniora. Teadusfilosoofia. Tallinn, 1998. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 JÄRELDUSLIK TEADMINE 
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iroonia  

(kr eirōneia ‘teesklus’). Teksti (näiteks öeldu) vastandamine alltekstile 
(näiteks hääletoonile, žestidele). Näiteks on iroonia see, kui öeldakse 
üht, aga antakse mõista, et mõeldakse hoopis vastupidist.  

Tavaliselt on iroonia halvustav (näiteks kui öeldakse väheste 
teadmistega inimesele Teil on suurepärased teadmised!). Kiitvast 
irooniast oleks raske aru saada (näiteks tekiks arusaamatus, kui öelda 
meeldivalt riietatud naisele Nii tobedat kostüümi pole ma varem 
näinud!). Põhjus on arvatavasti see, et kiites ei annaks iroonia midagi 
juurde, küll aga halvustades, sest pakub võimaluse mõnitada (kui 
irooniast aru ei saada).  

 AJALOO IROONIA, SOKRAATILINE MEETOD  

irratsionalism  

(ld irratiōnālis ‘mõistuseta, mõistmatu’). 1. Tunnetusteoreetiline 
arusaam, et maailm ei ole mõistuse (ld ratio) abil adekvaatselt 
tunnetatav. Irratsionalism vastandub RATSIONALISMILE (2. tähenduses). 
Nii empirism kui ka ratsionalism (1. tähenduses) tunnistavad 
inimmõistuse tunnetusprotsessis vajalikuks tööriistaks (näiteks 
JÄRELDUSTE tegemisel). Irratsionalismi seisukohalt ei ole aga mõistus 
tunnetamiseks piisavalt n-ö peen ja tundlik tööriist. Mõistus lihtsustab 
kõike, tükeldab analüüsides terviku ning püüab siis sünteesides seda 
taastada, kuid kõik see pole enam adekvaatne tunnetus. Näiteks pidas 
Henri Bergson adekvaatseks tunnetusvahendiks INTUITSIOONI.  

Märkigem, et irratsionalist ei pea täielikult loobuma mõistuse 
teenetest – jutt on vaid sellest, et teatud juhtudel mõistus lihtsalt ei 
tööta. Empiristid ja ratsionalistid, st irratsionalismi mittepooldajad aga 
leidsid, et mõistus töötab alati.  
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2. Arusaam, et inimene ei ole loomult ratsionaalne (vt RATSIONAALSUS) 
olend, et inimeses valitsevad varjatud n-ö pimedad jõud (näiteks 
alateadvus).  

3. Arusaam, et maailma OLEMUS ei ole ratsionaalne, et maailmas 
valitsevad n-ö pimedad jõud – tahe, elujõud vms. Näiteks on Arthur 
Schopenhaueri filosoofia selles mõttes irratsionalistlik.  

isandamoraal ja orjamoraal ehk karjamoraal 

(sks Herrenmoral,  Herdenmoral). Friedrich Nietzsche eristas kaht tüüpi 
MORAALI: isanda- ja orjamoraali. I s a n d a m o r a a l  vastandab head, 
suursugust (sks gut) halvale, põlatule (sks schlecht). Põlatakse arga, 
väiklast, omakasupüüdlikku, ennast alandavat inimest, koeralikku 
inimtõugu. EGOISM on isandamoraali oluline komponent. 
O r j a m o r a a l  vastandab aga head (sks gut) kurjale (sks böse). 
Kurjaks peetakse kõike võimast, ohtlikku, hirmuäratavat. Orjamoraali 
järgi on hea inimene see, kes ei kujuta endast ohtu: ta on heasüdamlik, 
kergeusklik, võib-olla ka veidi rumal.  

isiksuse identsus  

(ingl personal identity). Mida tähendab olla üks ja seesama isik 
erinevatel aegadel ning kas see on üldse võimalik? Isiksuse identsuse 
kohta on avaldatud erinevaid arvamusi. 

H e r a k l e i t o s  kujutas maailma ette pidevas muutumises. Maailm 
on kui jõgi, milles voolavad järjest uued veed. Ka inimene muutub 
pidevalt vananemise, uute elamuste jne teel. Igal järgneval hetkel ma 
erinen sellest, kes ma olin hetk tagasi. Tähendab, see mina, kes 
eksisteeris hetk tagasi, enam ei eksisteeri.  
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A r i s t o t e l e s e s t  lähtub traditsioon rääkida asjadest (vt ASI) ja 
isikutest kui SUBSTANTSIDEST. Substants on miski, mis jääb muutumatuks 
vaatamata kõigile muutustele. Näiteks võib Sokrates vananeda, 
abielluda, saada targemaks jne, kuid ta jääb ikkagi substantsina samaks 
Sokrateseks. Substants on niisiis miski, millele kuuluvad omadused 
(tarkus, tugevus, teatud pikkus jms). 

Kuid kes siis ikkagi on see mina, kui lähtuda Aristotelese arusaamast ja 
kas see mina üldse omab inimestevahelistes suhetes mingit tähtsust? 
Blaise Pascal kirjutas:  

 “Aga see, kes armastab kedagi tema ilu pärast, kas ta ikka 
armastab teda? Ei, sest rõuged, mis tapavad ilu, aga ei tapa inimest, 
teeksid tema armastusele lõpu.  

Ja kui mind armastatakse minu otsustusvõime või minu mälu 
pärast, kas siis armastatakse mind, mind ennast? Ei, sest ma võin 
jääda nendest omadustest ilm, jäämata ilma iseenesest. Kus siis on 
see mina, kui teda pole ei kehas ega hinges? ja kuidas armastada 
keha või hinge kui mitte nende omaduste pärast, mis pole tegelikult 
üldse see, millest mina koosneb, sest nad on kaduvad? või 
armastatakse siis inmese hinge olemust abstraktselt, ükskõik 
missugused ka poleks selle omadused? See pole võimalik ja oleks 
ebaõiglane. Järelikult ei armastata kunagi inimest ennast, vaid 
ainult tema omadusi.” (Pascal, B. Mõtted. Tallinn 1998, lk 180–181) 

J o h n  L o c k e ’ i  arvates seisneb isiksuse identsus mitte hinge ega 
keha identsuses, vaid sama teadvuse (ingl same consciousness) 
omamises. Identsus eeldab seega mälu, mis mõtteliselt ühendab 
erinevatel aegadel toimunud sündmused. Kui oleks võimalik panna 
minu hing võõrasse kehasse, siis oleks tegemist sama isiksusega, kuid 
mitte sama inimesega. Kui aga minu mälu vahetada ära kellegi teise 
mäluga, siis ei oleks see enam mina, kuigi keha oleks sama.  
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D a v i d  H u m e  väitis, et see, mida me nimetame mõistuseks (või 
hingeks), on tema arvates vaid kimp või kogum (ingl heap or collection) 
erinevaid TAJUMUSI, millele ekslikult omistatakse identsus. Me ei suuda 
kuidagi tabada oma mina kui midagi, mis eksisteeriks kõrvuti 
tajumustega ning ei suuda märgata midagi peale oma tajumuste. Hing 
on Hume’i sõnul nagu teater, kus üksteise järel esinevad erinevad 
tajumused, kuid meil pole aimu kohast, kus need stseenid esitatakse, 
ning materjalist, millest see teater koosneb.  

Ka teiste inimeste kohta ei saa Hume arvates midagi enamat ütelda kui 
et nad on vaid kimp või kogum erinevaid tajumusi, mis järgnevad 
teineteisele tabamatu kiirusega.  

Hume’i arvates on isiksuse identsus teatud mõttes fiktsioon. Isiksust 
võib tema sõnul võrrelda laevaga, millest suur osa on remondi käigus 
välja vahetatud, kuid mida peetakse ikkagi identseks remondieelse 
laevaga. Indiviidi jaoks tõendab identsust siiski mälu: Juhan loob 
kujutluse oma identiteedist kunagise Jukuga tänu mälule.  

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 199–217. 
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(1842–1910). Ameerika filosoof, PRAGMATISMI populariseerija.   

 James, W. Pragmatism ja elu ideaalid. [Kogumik]. Tallinn, 2005. 

 James, W. Pragmatismi tõekontseptsioon. – Akadeemia, 1997, nr 8. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Koort, A. Pragmatism – ameeriklaste maailmavaade. William 
James. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 INDETERMINISM, JUMALATÕESTUSED, NEUTRAALNE MONISM, PASCALI KIHLVEDU, 
PRAGMATISMI TÕETEOORIA, RATSIONAALSUS, USKUMUS, USUTAHE 

Jaspers, Karl  

(1883–1969). Saksa filosoof, kristliku EKSISTENTSIALISMI esindaja.  

 Jaspers, K. Aja vaimne situatsioon. Tartu, 1997.  

 Jaspers, K. Jeesus. – Loomingu Raamatukogu, 1988, nr 51/52. 

 Koort, A. Eksistentsifilosoofia Saksas. Karl Jaspers. – Koort, A. 
Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 EKSISTENTS 

jesuitism  

Vt EESMÄRK JA ABINÕU.  
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Johnsoni argument  

Argument, mille inglise ühiskonnategelane Samuel Johnson (1708–
1784) esitas Berkeley IMMATERIALISMI vastu. (Oli veel teine Samuel 
Johnson – ameerika filosoof kes elas aastatel 1696–1772 ning pooldas 
Berkeley’ õpetust.) 

Johnsoni biograaf James Boswell pani kirja järgmise loo, mis leidis aset 
6. augustil 1763:  

“Väljunud kirikust, peatusime, vesteldes piiskop Berkeley osavast 
sofistikast, mida ta kasutas selle tõestamiseks, et mateeriat pole 
olemas ja et iga asi maailmas on ideaalne. Ma täheldasin, et kuigi 
me üksmeelselt tunnistame selle õpetuse ekslikuks, ei saa seda 
ümber lükata. Ma ei unusta kunagi kirglikkust, millega Johnson 
vastas, lüües kõvasti suurt kivi: “Mina lükkan selle nii ümber!”” 
(Tsiteeritud: Грязнов, A. Ф. Философия Шотлaндской школы. 
Москвa, 1979, lk 16.) 

See lugu meenutab, kuidas KÜÜNIK Diogenes “lükkas ümber” Elea 
koolkonna (vt ELEAADID) õpetuse sellest, et liikumist pole.  

 TERVE MÕISTUS 

juhus ja paratamatus   

Kui räägime sellest, mis on tegelikult olemas (vt TEGELIKKUS JA 

VÕIMALIKKUS), siis võime eristada juhust ja paratamatust. Eristada 
võiksime juhuse ja paratamatuse erinevaid tähendusi.  

1. Kui jutt on inimese tegevusest, siis on juhuse vastand 
ettekavatsetus. Kui ma kohtan näiteks kedagi tänaval, kuigi me polnud 
kohtumist kokku leppinud, siis on see juhus. Raamat on näiteks lauale 
jäetud juhuslikult, kui kellelgi ei olnud kavatsust teda just nimelt lauale 
jätta.  
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2. Loogiliselt p a r a t a m a t u  (ingl necessary) on see, mis on tõsi 
kõigis VÕIMALIKES MAAILMADES, näiteks et mitte ükski poissmees pole 
abielus ja et kõik rikkad inimesed on rikkad. Loogilist paratamatust 
väljendavad väited on analüütiliselt tõesed (vt ANALÜÜTILISED JA 

SÜNTEETILISED OTSUSTUSED), nad on TAUTOLOOGIAD, näiteks Kõik rikkad 
inimesed on rikkad.  

Loogiliselt j u h u s l i k  (ingl contingent) on see, mis leiab aset vaid 
mõnes võimalikus maailmas, näiteks et mõni kiilaspea on kuningas ja 
mõni laud on punane. Loogilist juhuslikkust ehk kontingentsust 
väljendavad väited on kontingentselt tõesed (vt KONTINGENTNE TÕESUS JA 

VÄÄRUS), näiteks Mõni kiilaspea on kuningas.  

3. ESSENTSIALISMIST (1. tähenduses) lähtudes on m e t a f ü ü s i l i s e l t  
p a r a t a m a t u  see, mis tuleneb millegi OLEMUSEST ning ei saa seega 
olla teisiti. Paratamatut omadust nimetatakse ATRIBUUDIKS. Näiteks on 
ruumiline ulatus Rene Descartes’i arvates materiaalse SUBSTANTSI 
atribuut, mõtlemine aga hinge atribuut.   

4. L o o d u s l i k u l t  p a r a t a m a t u  on see, mis tuleneb 
LOODUSSEADUSTEST. Paratamatu on see, mida oli põhimõttelist võimalik 
ette näha. Näiteks võib olla kahe auto kohtumine maanteel 
paratamatu selles mõttes, et selle kohtumise aeg ja koht oli võimalik 
autode kiirusi ja startimisaega (st algtingimusi) teades välja arvutada. 
DETERMINISMI seisukohalt on kõik sündmused looduslikult paratamatud.  

Siiamaani oli juttu OBJEKTIIVSEST juhusest ja paratamatusest, kuid 
tähelepanu väärib ka SUBJEKTIIVNE juhus ja paratamatus.  

S u b j e k t i i v n e  j u h u s  tuleneb meie vähestest TEADMISTEST. 
Juhul, kui me ei ole võimelised mingit sündmust ette nägema, kaldume 
seda nimetama juhuseks. Demokritos väitis, et inimesed on teinud 
juhusest iidoli oma teadmatuse varjamiseks. Objektiivne juhus on aga 
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põhimõtteline võimatus antud sündmust ette näha. Determinismi 
pooldaja Pierre Laplace eitas näiteks selliste juhuste olemasolu.  

S u b j e k t i i v n e  p a r a t a m a t u s  tuleneb meie harjumusest 
mõelda teatud viisil ning võimetusest mõelda teistmoodi. David 
Hume’i arvates on just selline paratamatus, mille me omistame 
PÕHJUSLIKELE SEOSTELE. Nähes välku, jääme harjumuspäraselt ootama 
müristamist. Kui seda ei tuleks, oleksime väga üllatunud, mis näitabki, 
et meie jaoks on müristamise järgnemine välgule subjektiivselt 
paratamatu. Hume’i arvates ei anna taoline subjektiivne paratamatus 
alust rääkida objektiivsest paratamatusest.  

Kas miski on juhuslik või paratamatu, sõltub ka s ü s t e e m i s t , 
millest lähtume. Juhuslik on see, mis tuleneb süsteemivälistest 
mõjudest. Juhul kui süsteemiks võtta kogu Universum, siis vähemalt 
determinismi seisukoht välistab juhused.  

Toome öeldu kohta mõne näite.  

o Linnu aknast sisselendamine on juhus, kui võtta süsteemiks ainult 
meie ruum (keegi ei meelitanud teda siia). 

o Kui inimesel on halb tuju, siis on tema reaktsioon teistsugune kui 
hea tujuga. Kui mina räägin talle midagi, võib ta reageerida 
vaenulikumalt kui tavaliselt; selline reaktsioon on juhuslik, kui võtta 
süsteemiks meid kahte. 

o Inimene võib põllumaad kaevates leida varanduse. See on juhus, 
kui võtta süsteemiks inimese kavatsused ja eelnenud tegevuse. 

o Kui keegi külastab mind ettekavatsetult, siis minu jaoks (minu 
süsteemis) võib see olla juhus (ma ei kutsunud teda külla). 

 Klein, S. Kas kõik on juhus? 2007. 

 Makarov, M. Materialistliku dialektika kategooriad. Tallinn, 1963. 
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 Rastrigin. L. Juhuslik, juhuslik, juhuslik maailm. Tallinn, 1974.  

 Tiit, E.-M. Teadus juhuslikus maailmas. – Akadeemia, 1997, nr 4.  

 Wright, G. H. Loogiline modaalsus. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 Wright, G. H. Naturaalne modaalsus. – Sealsamas. 

 DETERMINISM, TAHTEVABADUSE PROBLEEM  

Jumal  

Judaismis, kristluses ja islamis käsitatakse Jumalat kehatu, ajatu (st ta 
ei eksisteeri ajas, tema jaoks ei ole minevikku ega tulevikku), 
kõikvõimsa, targa ja hea olevusena, kes on loonud maailma eimillestki.  

 Altnurme, L. Eesti koolinoorte jumalapilt. – Akadeemia, 1999, nr 6. 

 Dawkins, R. Luul jumalast. 2011. 

 Masing, U. Usu ja teaduse suhtest. – Masing, U. Vaatlusi maailmale 
teoloogia seisukohalt. Tartu, 1993.  

 Sire, J.W. Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated. Tallinn, 
1997. 

 Tärk, O. Jumal. Tallinn, 1995.  

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 145–178. 

 AGNOSTITSISM, ATEISM, DEISM, JUMALATÕESTUSED, KURJUSE PROBLEEM, 
PANTEISM, SKEPTITSISM, TEISM 

Jumal on surnud  

(sks Gott starb). Friedrich Nietzsche nimetas JUMALA surma kaasaja 
suurimaks sündmuseks, mille tähtsust veel ei mõisteta. Seda ütlust ei 
saa muidugi sõnasõnalt võtta. Arvatavasti tahtis Nietzsche öelda, et 
usk jumalasse ei ole enam piisavalt tugev orientiir hea ja halva 
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eristamiseks. Usk jumalasse on muutunud vaid väliseks, formaalseks. 
Sellises väliste orientiirideta maailmas peab inimene ise julgema olla 
endale orientiiriks. Seda suudab küll vaid ÜLEINIMENE. 

 Vt artikli NIETZSCHE kirjandust. 

jumalatõestused  

(ingl arguments for the existence of God). Argumendid, mille abil 
püütakse näidata, et on olemas JUMAL.  

Mitte iga usklik mõttetark ei pea vajalikuks argumenteerida Jumala 
olemasolu. Näiteks ei olnud Tertullianuse ja Sören Kierkegaardi silmis 
jumalatõestustel erilist kaalu. Blaise Pascal ja William James leidsid 
muudel kaalutlustel, et usk Jumalasse ei vaja tõestusi. Kes usub 
Jumalat, sellele on need tõestused küll veenvad, kuid kes ei usu, seda 
nad usku igatahes ei pööra. Pascal arvas, et  

“Metafüüsilised Jumala tõestused on inimmõttele nii võõrad ja nii 
segased, et avaldavad vähe mõju; ja isegi kui kellelgi neist kasu 
oleks, sii ainult sel hetkel, mis nad seda tõestust jälgivad, aga tunni 
aja pärast hakkavad nad kartma, et on eksinud.” (Pascal, B. Mõtted. 
Tallinn, 1998, lk 283.) 

Usk Jumalasse kuulub Pascali arvates rohkem südame, mitte mõistuse 
kompetentsi:  

“Jumalat tunnetab süda, mitte mõistus. See ongi usk: südamega, 
mitte mõistusega tunnetatav Jumal.” (Sealsamas, lk 157.) 

Huvitav on ka pragmatistlik suhtumine religiooni. PRAGMATISMI pooldaja 
ei tarvitse väita, et Jumal on olemas, kuid ütleb, et usk Jumalasse aitab 
arvatavasti elada ning seega on see usk tõene. Sellist arutlust ei saa 
küll pidada jumalatõestuseks ning sellena ta ei olegi mõeldud.  
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Tuntumaid jumalatõestusi liigitatakse neljaks: ontoloogiline, 
kosmoloogiline, teleoloogiline ja imede argument.  

O n t o l o o g i l i n e  j u m a l a t õ e s t u s  (kr ontōs ‘tõeliselt olev’). 
Anselm Canterburyst püüdis Jumala MÕISTE analüüsi alusel teha 
JÄRELDUST Jumala tegeliku (mitte ainult mõttelise) olemasolu kohta. 
Olemasolu võib olla tegelik või mõtteline. Tegelik olemasolu on midagi 
enamat kui vaid mõeldav olemasolu. Et aga Jumal on DEFINITSIOONI järgi 
“midagi, millest enamat pole võimalik mõelda”, siis peabki ta olema ka 
tegelikult, mitte ainult mõtteliselt. Vastasel juhul ta ju poleks “midagi, 
millest enamat pole võimalik mõelda”.  

Oma versiooni sellest jumalatõestusest esitas ka Rene Descartes. Tema 
arvates sisaldub Jumala mõistes olemasolu samal viisil – või isegi veel 
ilmsemalt –, nagu sisaldub kolmnurga mõistes, et selle sisenurkade 
summa on 180º. 

K r i i t i k a . Ontoloogilise argumendi absurdsust võidakse 
demonstreerida analoogsete arutlustega, mis peaksid n-ö tõestama, et 
on olemas (täiuslik) auto, millest enamat pole võimalik mõelda, 
(täiuslik) suvila, millest enamat pole võimalik mõelda jne. 

K o s m o l o o g i l i s i  j u m a l a t õ e s t u s i  on kaks: esmapõhjuse 
ja PARATAMATUSE argument.  

E s m a p õ h j u s e  a r g u m e n t . Kõik maailmas toimuv on 
omavahel seotud (vt PÕHJUSLIK SEOS), moodustades põhjuslikke ahelaid. 
Miski ei saa olla iseenese põhjus, sest siis eelneks ta iseendale, mis 
oleks aga võimatu. Ükski põhjuslik ahel ei saa olla lõpmatu, sest kui ei 
oleks esimest põhjust, siis ei oleks ka järgnevaid põhjusi. Seega peab 
olema esimene põhjus, millel ei ole enam põhjust, ning see ongi Jumal.  
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K r i i t i k a . Esiteks, kas võib rääkida Jumalast kui esimesest 
põhjusest? Põhjus eelneb ju tagajärjele või on sellega samaaegne, kuid 
Jumal olevat ajatu; kuidas saab ta sellisel juhul olla esimene põhjus? 

Teiseks, eeldatakse, et kõigel on põhjus, kuid tuleb välja, et Jumalal ei 
ole põhjust. Arutlus ei ole seega järjekindel. Võib-olla leidub tõesti 
miski, millel pole põhjust, kuid selleks võib ju olla maailm, mitte Jumal.  

P a r a t a m a t u s e  a r g u m e n t . Looduses leidub asju, mis võivad 
olla, kuid võivad ka mitte olla, st nad ei ole paratamatud (vt JUHUS JA 

PARATAMATUS). Kõik ei saa siiski olla selline, sest kui mitte miski ei oleks 
paratamatu, siis oleks olnud aeg, kus ei eksisteerinud üldse midagi. Siis 
poleks aga praegugi ju midagi. Kuna aga praegu maailm eksisteerib, 
peab olema paratamatu olend. See ongi Jumal.  

K r i i t i k a . Kui kõik siin ilmas oleks juhuslik (mitteparatamatu), siis 
sellest ei järeldu üldsegi, et selline erinevate juhuslike asjade 
mitteolemine peaks langema ühele ja samale ajale. Kui näiteks kõik 
minu sissetulekud on juhuslikud, siis sellest ei saa järeldada, et mingil 
kuul ma üldse midagi ei teeni. Nii võib juhtuda, kuid ei tarvitse juhtuda.  

T e l e o l o o g i l i n e (kr teleos ‘eesmärki saavutav’) 
j u m a l a t õ e s t u s  ehk otstarbekohasuse (sihipärasuse) argument. 
Maailm on korrapärane (tervikuna) ja otstarbekohane (osade 
omavahelises sobivuses). Korrapära ja otstarbekohasus ei teki 
iseenesest. Seega peab olema keegi, kes lõi korrapärase ja 
otstarbekohase maailma. See ongi Jumal. 

K r i i t i k a . David Hume kritiseeris teleoloogilist jumalatõestust nelja 
vastuargumendiga. Esiteks, kes või mis andis jumalale korrapära? Kui 
vastata, et vaimne olend korrapärastab end ise, siis on õigustatud 
küsimus, miks ei võiks mateeria ise korrapärastuda. Ja tõesti, 19. 
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sajandil tekkinud DARVINISM seletab eluslooduse otstarbekohasuse ka 
ilma Jumalata ära.  

Teiseks, nimetatud argumendis viidatakse inimese loodud asjadele 
ning tehakse ANALOOGIAJÄRELDUS, et ka kogu maailm on niisugune, st 
kellegi mõistusliku olendi loodud. Kas siin on ikka sarnasus? Seda, et 
maja ei saa tekkida ilma ehitajata, teame KOGEMUSEST. Aga kust me 
teame, et maailm ei saa tekkida ilma loojata? Kas me oleme seda 
kogenud? Kas me oleme näinud mõne maailma loomist? Majad, kellad 
jm inimese loodu on ju vaid osake maailmast. Kas on korrektne teha 
osa alusel järeldust terviku kohta?  

Kolmandaks, kui lähtume sarnasusest inimese loodud asjadega, siis 
võime küsida: kas maailma loomise kunst on nii nagu näiteks laevade 
ehitamise kunst aegade jooksul täiustunud? Võib-olla on igaviku vältel 
loodud tohutult palju ebaõnnestunud maailmu ning alles pärast 
paljusid katseid õnnestus luua normaalne maailm. Meiegi maailm ei 
ole täiuslik. Võib-olla on see vaid mõne noore jumala katse luua 
maailm, mida ta hiljem häbenes? Või on see hoopis mõne vanadusest 
nõdra jumala looming? Miks peaksime oletama, et kui keegi on 
maailma loonud, siis on ta olnud kõikvõimas, tark ja hea? 

Neljandaks, inimesed ühinevad, et midagi ehitada. Mille alusel me 
väidame, et maailma looja on üksainus olevus? Võib-olla oli neid 
koguni mitu? Sellisel juhul oleks sarnasus inimtegevusega hulga 
täielikum.  

I m e d e  a r g u m e n t  on selline. Maailmas toimub IMESID, mis 
annavad tunnistust sellest, et on olemas mingi kõrgem jõud. See jõud 
on Jumal.  

K r i i t i k a . Vt artiklist IME.  
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 Aquino Thomas. Summa paganate vastu: Esimene raamat, peatükid 
X-XIII, XV [Jumalatõestused].  – Akadeemia, 1994, nr 7.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 241–250. 

 Piclin, M. Filosoofide jumal: Aquino Thomase jumalatõestustest. – 
Akadeemia, 1994, nr 7. 

 Tärk, O. Jumal. Tallinn, 1995. 

 FIDEISM, VIIS TEED 

jäik determinism  

(ingl hard determinism). Seisukoht, et VABADUS on ILLUSIOON. Nii arvasid 
näiteks Benedictus Spinoza, Paul Holbach, biheivioristid (vt BIHEIVIORISM) 
ja Sigmund Freud.  

Jäiga DETERMINISMI käsituses eeldab vabadus tahtevabadust, kuid 
viimane on (determinismi järgi) võimatu. Järelikult pole ka vabadust. 
Me arvame endid olevat vabad, sest ei tunne oma tegude ja tahtmiste 
põhjusi. Enda jaoks väga oluliste valikute tegemisel tunneme ehk kõik, 
et see- või teistsugune otsus on paratamatu (vt JUHUS JA PARATAMATUS), 
kuid tühiste valikute puhul jääb mulje vabast valikust. Sigmund Freud 
leidis aga, et sellised n-ö tühised valikud dikteerib alateadvus ning vaba 
valik jääb ikkagi illusiooniks.  

 Vt artikli TAHTEVABADUSE PROBLEEM kirjandust. 

 BURIDANI EESEL, DETERMINISM, TAHTEVABADUSE PROBLEEM 

järeldus  

(ingl inference). 1. Järeldamine ehk arutlus, mille käigus ühele või 
mitmele OTSUSTUSELE (väitele) tuginedes jõutakse uue otsustuseni. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

244 

 

Järeldused võib liigitada induktiivseteks (vt INDUKTSIOON) ja 
deduktiivseteks (vt DEDUKTSIOON).  

2. Otsustus, milleni järeldamise teel jõuti. 

järelduslik teadmine  

(ingl inferential knowledge). TEADMINE, millele jõutakse arutluse 
(JÄRELDUSE) teel. Järelduslikku teadmist võime mittejärelduslikust 
eristada kahte moodi – psühholoogilisel ja epistemoloogilisel (vt 
EPISTEMOLOOGIA) alusel. 

Esiteks, järelduslikku teadmist mittejärelduslikust 
p s ü h h o l o o g i l i s e l  alusel eristades küsime, kas antud 
teadmisele jõudmiseks inimene peab arutlema. Näiteks on teadmine, 
et 2 + 2 = 4 selles mõttes kindlasti vahetu, kuid 372 järelduslik, st nõuab 
arvutamist (arvutamine on samuti arutlus). Arvatavasti võib öelda, et 
korrutustabeli teadmine on vahetu, kui inimene on selle pähe õppinud. 
Aga kui inimene kasutab arvutit, et leida, palju on 4 korda 7, kas siis on 
tegemist järeldusliku teadmisega? Tegelikult võib küsida, kas ta üldse 
teab, et 4 korda 7 on 28. Pigem oskab selline inimene teada saada, 
kuid unustab seejärel taas õige vastuse.  

Järeldusliku ja mittejäreldusliku teadmiste hulga on arvatavasti 
pöördvõrdeline seos – ühe kahanedes teine kasvab ja vastupidi. 
Näiteks on matemaatikas võimalik vähesest hulgas põhivalemitest 
tuletada ülejäänud. Kui inimene jätab meelde need põhivalemid, 
suudab ta ülejäänud vajadusel tuletada ning teab neid järelduslikult. 
Kui aga inimene jätab meelde kõik vajalikud valemid, siis teab ta neid 
kõiki vahetult. Arvata võib, et matemaatikas on tugevam siiski esimest 
tüüpi inimene, sest oskus valemeid tuletada näitab arusaamist.  
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Teiseks, järelduslikku teadmist mittejärelduslikust 
e p i s t e m o l o o g i s e l  alusel eristades küsime, kas on tegemist 
AKSIOOMI või teoreemiga (järeldusega). Näiteks on selles mõttes 
järelduslik teadmine, et 2 + 2 = 4, sest seda saab tõestada, tuginedes 
arvude ja liitmistehte DEFINITSIOONIDELE (vt tõestust artiklis APRIOORNE 

TEADMINE). John Locke nimetas sellist epistemoloogilisel alusel eristatud 
järelduslikku teadmist demonstratiivseks.  

Kas on näiteks (psühholoogiliselt) järelduslik teadmine, et minu ees on 
raamat? Esmamulje põhjal võiks öelda, et tegemist on vahetu 
teadmisega, sest vaevalt keegi arvaks, et tuleb selle üle arutlema 
hakata. Kuid tegelikult on ikkagi õigustatud küsimus Kust ma tean, et 
minu ees on raamat? Mille põhjal ma välistan, et tegemist ei ole 
meelepette või unenäoga (vt UNENÄOD JA TEGELIKKUS)? Tähendab, 
põhimõtteliselt on arutlus siiski vajalik. Kuna on tegemist 
MEELTEANDMETE (TAJUMUSTE) tõlgendamisega, mis reeglina toimub 
automaatselt, siis meile näibki, et arutlust pole vaja.  

Kui keegi ütleb, et elekter on ära, siis ta ka (teadlikult) ei arutle, kuid 
tegemist on ikkagi järeldusliku teadmisega: selle alusel, et ükski 
elektriseade ei tööta ja kaitsed ka läbi ei ole, tehakse (n-ö 
automaatselt) järeldus, et elekter on ära.  

 INTUITSIOON 
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K 

kaasasündinud ideede teooria  

Vt SÜNNIPÄRASTE EHK KAASASÜNDINUD IDEEDE TEOORIA. 

kahe tõe teooria  

ehk kaksiktõe teooria (ingl doctrine of double truth). Keskajal tekkinud 
õpetus, mille järgi teoloogia ja FILOSOOFIA (tolleaegses tähenduses: 
teaduse) tõed on teineteisest sõltumatud. Filosoofia uurib loomulikke 
nähtusi ning tugineb mõistusele, teoloogia aga üleloomulikke nähtusi 
ning tugineb ilmutusele, väitis William Ockham. Hiljem hakati taolist 
arusaama nimetama õpetuseks kahest raamatust. Kaheks raamatuks 
peeti loodust ja Piiblit. (Loodust käsitati raamatuna juba antiikajal.) 
Looduse raamatu uurides leiab inimene teaduse ja filosoofia tõed, 
Piiblit uurides aga kõlbluse tõed. Loodust peeti muidugi JUMALA looduks 
ning siit tulenebki ettekujutus loodusest ja Piiblist kui ühe ja sama 
autori kahest raamatust. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986, lk 37–
41. 

 TÕDE 

kahevalentsuse printsiip  

(ingl principle of bivalence). Põhimõte, et iga väide on kas tõene või 
väär, st võimalikke TÕEVÄÄRTUSI on vaid kaks. Sellisele printsiibile 
tugineb KLASSIKALINE LOOGIKA, mida nimetatakse seetõttu 
kahevalentseks.  
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Aristoteles pidas võimatuks lähtuda kahevalentsuse printsiibist 
tulevaste sündmuste kohta käivate väidete tõeväärtuse hindamisel. 
Näiteks näib väide järgmise päeva merelahingu kohta hetkel olevat 
tõeväärtuseta. Arutleda võib siiski ka teistmoodi. Kuigi ma hetkel ei saa 
selle väite tõeväärtust kindlaks teha, on väide ikkagi tõene või väär.  

Mida arvata väidetest olematute objektide kohta? Raske on võtta 
seisukohta näiteks väite Kentauril on neli jalga suhtes. Teda tõeseks 
hinnates peame arvatavasti silmas, et ta on kooskõlas teatud 
mütoloogiliste arusaamadega (lähtume seejuures tõe 

KOHERENTSITEOORIAST). Kentauride EKSISTENTS on mõtteline. Samas aga 
tuleks ehk väide Praegune Prantuse kuningas on kiilaspäine hinnata 
vääraks, sest seda kuningat pole ei tegelikult ega mõtteliselt olemas. 
Raske on hinnata ka selliste väidete tõeväärtust, milles on jutt raskesti 
piiritletavatest seisunditest. Selline on näiteks väide Päike on juba 
tõusnud. Kui hetkel on päike n-ö natukene juba tõusnud, kas siis võib 
juba öelda, et päike on tõusnud? Taolise ebamäärasuse saaks muidugi 
kaotada väljenditele täpsema tähenduse andmisega (näiteks 
DEFINITSIOONI abil). 

Tänapäeval on loodud MITMEVALENTSED ning seega MITTEKLASSIKALISED 

LOOGIKAD, mis ei lähtu kahevalentsuse printsiibist. Võimalike 
tõeväärtuste hulk võib olla lõpmatu – näiteks võib olla tõeväärtuseks 
suvaline ratsionaalarv.  

 FIKTIIVSED ENTITEEDID, ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLID 

kahtlus ehk kahtlemine  

(ingl doubt). 1. Kõnekeeles öeldakse Ma kahtlen selles juhul, kui 
kaldutakse uskuma (vt USKUMUS) vastupidist. Näiteks kui keegi lubas 
tulla kella viieks, kuid kell on juba kümme minutit viis läbi, siis 
tähendab väide Ma kahtlen, kas ta tuleb pigem usku, et ta ei tule. 
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Sageli on võimalik tagasihoidlikult mõista anda oma mittenõusolekut 
(kellegi väitega) just nimelt kahtluse väljendamise teel.  

2. Rangemas tähenduses on kahtlemine OTSUSTUSEST hoidumine. 
Kahelda mingis väites tähendab mitte uskuda seda väidet ega ka väite 
EITUST.  

SKEPTIKUD hoidusid midagi väitmast millegi loomuse kohta ning arvasid, 
et sellise kahtlemise teel saavutavad nad hingerahu ehk ATARAKSIA.  

David Hume tõstatas INDUKTSIOONIPROBLEEMI ning leidis, et meil pole 
näiteks alust uskuda, et tuli meid ka tulevikus kõrvetab. Ta ei väitnud 
aga, et tuli meid tulevikus ei kõrveta. Ta kahtles, st hoidus midagi 
väitmast. 

Eristada võib t e o r e e t i l i s t  j a  p r a k t i l i s t  k a h t l u s t . 
Teoreetiliselt võin ma näiteks kahelda, kas tuli kõrvetab ka tulevikus, 
kuid praktiliselt ma selles siiski ei kahtle. Ma võin teoreetiliselt kahelda 
näiteks ka selles, kas homme veel maailm on olemas, kuid praktiliselt 
ma selles ei kahtle. Inimeste praktiliste kahtluste (või kahtluste 
puudumise) näitajaks on nende teod. Kui ma lähen täna tööle, ostan 
ülehomseks teatripileti ning mitmeks päevaks toitu, siis ma ju 
praktiliselt usun, et homne päev tuleb ja maailm eksisteerib edasi. 
Selline praktiliste kahtluste puudumine on Hume’i sõnul tingitud 
harjumusest, mitte aga argumentidest.  

Kui ma milleski teoreetiliselt kahtlen, siis m a a i l m  e i  ü l l a t a  
mind. Näiteks võin ma praktilise inimesena usaldada teatud inimest 
ning seetõttu me täidame üheskoos tööülesandeid. Kuid teoreetiliselt 
ma ei välista temapoolset pettust. Kui nüüd ilmneb, et ta ongi mind 
petnud, siis ma ei üllatu. Nii et teoreetiliselt kahtlev inimene mõtleb 
alati nii: ma käitun nii, just nagu oleks asi nii-ja-nii, kuid ma ei saa 
välistada, et asi võib olla ka vastupidi. Selline arusaam on FALLIBILISM.  
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R e n e  D e s c a r t e s  arvas, et kes tahab tõsiselt filosofeerida, peab 
vähemalt kord elus kahtlema kõiges, et vabaneda eelarvamustest ja 
hea usu peale omaks võetud ekslikest seisukohtadest. Tegelikult võib 
arvata, et täielik kahtlus oli vaid loosung, mitte aga tõeline 
tegevusjuhis. Võimatu on kindlaks teha, kaheldes kõiges, et kaheldakse 
kõiges. Kui ma tõesti hetkel kõiges kahtleksin, ei saaks ma kindel olla ka 
selles, et ma kahtlen.  

C h a r l e s  P e i r c e ’ i  arvates ei saa me alustada tunnetust 
täielikust kahtlusest. Tegelikult saavad isegi kahtlused aluse 
olemasolevatest USKUMUSTEST. Näiteks kui ma kahtlen, kas see inimene 
räägib tõtt, siis on mul arvatavasti mingid kurvad kogemused (ma ei 
kahtle neis) või ma usun inimeste üleüldisesse valelikkusesse vms.  

Kahtlus on Peirce’i käsituses ebameeldiv ärritus, millest me püüame 
vabaneda ning soovime saavutada uskumust. Kahtluse tekitatud ärritus 
on tema arvates mõtlemise ainus vahetu põhjus. Mõtlemistegevus 
saab alguse kahtlusest ning lõpeb uskumuse saavutamisega.  

 Teine maailm. Kahtleja käsiraamat [kogumik]. Tallinn, 1997 

 SKEPTITSISM, KURI DEEMON, UNENÄOD JA TEGELIKKUS 

Kant, Immanuel  

(1724–1804). Saksa filosoof.  

 Kant, I. Arvatavast õigusest inimarmastusest lähtudes valetada. – 
Akadeemia, 2004, nr 12.  

 Kant, I. Valest. – Sealsamas. 

 Kant, I. Idee üleüldisest ajaloost maailmakodanlikus sihis. – 
Akadeemia, 1998, nr 3.  
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 Kant, I. Kostmine küsimusele: Mis on Valgustus. – Akadeemia, 
1990, nr 4. 

 Kant, I. Praktilise mõistuse kriitika: Lõpetus. – Akadeemia, 2011, nr 
5. Kant. I. Prolegomena igale tulevasele metafüüsikale, mis on 
võimeline esinema teadusena. Tallinn, 1982. 

 Kant, I. Uurimus loomuliku teoloogia ja moraali printsiipide 
selgusest: Vastuseks küsimusele, mille esitas Berliini Kuninglik 
Teaduste Akadeemia aastaks 1763. – Akadeemia, 2001, nr 4. 

 Kant, I. Transtsendentaalne meetodiõpetus. Katkend. – Akadeemia, 
2001, nr 4. 

 Deleuze, G. Kanti kriitiline filosoofia. 2011. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996. 

 Kuusk, P. Loogika ja kaemus Kanti matemaatikafilosoofias. – 
Akadeemia, 2001, nr 4. 

 Lipping, J. Uus kostmine vanale küsimusele: Kant ja Aufklärung 
Foucault’ vaatepunktist. – Akadeemia, 1999, nr 4. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Narski, I. Kant. Tallinn, 1979. 

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 1996. 

 Piirimäe, E. Immanuel Kant ja ajaloodilemma. – Akadeemia, 1998, 
nr 3.  

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 
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 AGNOSTITSISM, ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, ANTINOOMIA, 
APERTSEPTSIOON, ASI ISEENESES JA ASI MEIE JAOKS, DIALEKTIKA, EETIKA, 
ESTEETIKA, FENOMEN JA NOUMENON, FORMAALNE LOOGIKA, HEA TAHE, 
HÜPOTEETILINE IMPERATIIV, IDEALISM, KATEGOORIA, KATEGOORILINE IMPERATIIV, 
KOHUSE-EETIKA, LEGAALSED JA MORAALSED TEOD, MAITSEOTSUSTUS, MAKSIIM, 
MATEERIA, NEGATIIVNE JA POSITIIVNE VABADUS, PÕHJUSLIK SEOS, SUBJEKTIIVNE, 
SUBJEKT JA OBJEKT, SÜNTEETILINE APRIOORNE TEADMINE, TRANSTSENDENTAALNE, 
TRANSTSENDENTNE, UNIVERSALISEERITAVUS, VÄLISMAAILM 

kaos  

(kr chaos). Korra vastand.  

1. Vana-Kreeka maailmavaade vastandas kaost kosmosele (kr kosmos 
‘kord’). Alguses oli kaos ning siis tekkis kosmos. 20. sajandil on arusaam 
kaosest muutunud, kaosel arvatakse olevat roll ka kosmoses.  

2. Riigivõimuta ühiskonna seisund. Laialt on levinud arusaam, et ilma 
riigivõimuta valitseks ühiskonnas kaos (näiteks KÕIKIDE SÕDA KÕIKIDE 

VASTU) ning seetõttu on igasugune riigikord kaosest parem. ANARHISMI ja 
KOMMUNISMI teoreetikud ei nõustu siiski sellega.  

 Bricmont, J. Kaoseteadus või kaos teaduses. – Akadeemia, 1998, nr 
11–12, 1999, nr 1. 

 Müürsepp, P. Kaos ja fraktalid. – Akadeemia, 1997, nr 4.  

 Prigogine, I. Ebastabiilsuse filosoofia. – Akadeemia, 1995, nr 10. 

 Stewart, I. Kas Jumal mängib täringuid?: Kaosematemaatika. – 
Akadeemia, 1995, nr 8–12, 1996, nr 1–8. 

 LOODUSLIK SEISUND 
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kardinaalvoorused  

(ld cardinālis ‘peamine’). Keskajal hakati kardinaalvoorusteks 
nimetama Platoni dialoogis “Riik” kirjeldatud hinge ning ideaalriigi 
voorusi – tarkust, mehisust, mõõdukust ja ÕIGLUST. Tarkusena mõisteti 
eelkõige arukust, st praktilist tarkust, mõõdukusena aga enesekontrolli 
võimet. Kas Platon mõistis termini sōphrosynē all just sellist 
mõõdukust, ei ole päris kindel.  

 Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn, 1997, lk 9–19. 

karismaatilise võim  

(kr charisma ‘jumalik anne’). Vt LEGITIIMSUS. 

karistus  

Sihilik ja õigustatud kahju tekitamine kellelegi teatud normide (näiteks 
seaduse, kõlblusreegli, liikluseeskirja) rikkumise eest. Karistus võib olla 
nii formaalne kui ka mitteformaalne. Seaduserikkumise eest 
karistatakse formaalselt, st teatud protseduurireeglite kohaselt. Grupis 
valitseva kõlblusreegli rikkumisele järgneb aga mitteformaalne karistus 
(näiteks halvustav suhtumine, väljanaermine, kõrvaletõrjumine) 

Karistus võib täita viit funktsiooni. 

1. Karistus on kättemaks sooritatud tegude eest. Karistust õigustab 
see, et teatud tegude eest lihtsalt teenitakse ära karistus. See 
arusaam lähtub iidsest põhimõttest Silm silma, hammas hamba 
vastu (vt TALIOON) ning on n-ö tagasivaatav (karistatakse millegi 
eest, mitte aga millegi saavutamiseks).  

2. Karistus hüvitab tehtud kahju. Näiteks peab ehk märatseja hiljem 
kinni maksma tekitatud kahju (näiteks lõhutud asjad). See on 
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samuti n-ö tagasivaatav funktsioon (karistatakse millegi eest, mitte 
aga millegi saavutamiseks). 

3. Karistus kasvatab üleastunut, paneb teda mõtlema oma tegude üle. 
See karistuse funktsioon on n-ö tulevikkusuunatud.  

4. Karistamine vähendab kuritegevust ühiskonnas ähvardamise teel – 
samuti tulevikkusuunatud funktsioon.  

5. Karistus on ühiskonna enesekaitse. Ühiskonnaohtlikud inimesed 
isoleeritakse, et nad ei saaks ohtu seada kogu ühiskonda – see on 
samuti tulevikkusuunatud funktsioon. 

Mõne karistuse (näiteks SURMANUHTLUSE) puhul ei ole kõik viis 
funktsiooni rakendatavad ning mitte kõik nad ei leia alati heakskiitu. 
Näiteks võidakse vaidlustada karistuse kättemaksu funktsioon, leides, 
et see on barbaarne või, pehmemalt öeldes, ajast ja arust. UTILITARISMI 

rajaja Jeremy Bentham leidis, et karistada tuleb üksnes selle nimel ja 
sel määral, et hoida ära veel suuremat pahet. Karistus peaks olema n-ö 
tulevikkusuunatud. Karistusest tuleb Benthami väitel hoiduda neljal 
juhul:  

1. Kui ei ole suuremat pahet, mille ta võiks ära hoida. 

2. Kui karistus pole efektiivne (ei vii loodetava tagajärjeni). 

3. Kui karistus toob veel rohkem kahju kui kuritegu ise. 

4. Kui karistatav pahe võib kaduda ka ilma karistuseta.  

Karistamine õigustatuse üle arutledes jõuame ka TAHTEVABADUSE 

PROBLEEMILE. Kas inimene on ikka vaba ja kui ei ole, siis mis õigusega 
teda üldse karistada? Kui pooldada JÄIGA DETERMINISMI seisukohta, siis ei 
ole karistuse esimene funktsioon (kättemaks) enam õigustatud, alles 
jäävad siiski kolmas, neljas ja viies funktsioon (teine on ehk vaieldav). 
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Kuna karistuse esimene funktsioon on aga otseselt seotud inimeste 
õiglustundega, satub jäik determinism siiski vastuollu ÕIGLUSEGA.  

 Saar, J. Surmanuhtlus kui karistus. – Akadeemia, 1996, nr 9. 

 VASTUTUS, ÕIGLUS 

Karneades Küreenest  

(214–129 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof. Sageli peetakse teda SKEPTIKUKS, 
kuid Sextus Empiricus ei nõustunud sellega, sest Karneades väitis 
skeptikule sobimatult, et TÕDE ei saagi leida.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 304–310. 

kasuistika  

(ld cāsus ‘juhtum’). MORAALSETE KONFLIKTIDE lahendamise kunst. Kuna 
moraalsed konfliktid leiavad aset alati mingis konkreetses olukorras, 
siis on ka kasuistika pärusmaaks konkreetsed juhtumid ehk kaasused, 
millele püütakse leida SÜDAMETUNNISTUST rahuldav lahendus. Kuna 
kasuistika võib viia kõiksugu tegude õigustamisele, siis on termin 
kasuistika paljude jaoks halvakõlaline.  

Tänapäeval võib kasuistikaks nimetada ka RAKENDUSEETIKA probleemide 
käsitlemist.  

 EESMÄRK JA ABINÕU 

kategooria  

(kr katēgoria ‘väidetu’). 1. Kategooriad on kõige üldisemad MÕISTED. 
Filosoofid on püüdnud koostada kategooriate ammendavat ja 
süstemaatilist nimekirja. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

255 

 

Mõiste kategooria võttis kasutusele Aristoteles, kes teoses “Teine 
analüütika” loetles kaheksa kategooriat: SUBSTANTS, kvantiteet, 
kvaliteet, suhe, asukoht, aeg, tegevus, tehtavus. Kõik mõisted kuuluvad 
ühte ja ainult ühte kategooriasse. Tabel selgitab öeldut.  

 

Kategooria Näited  

substants  
(vastus küsimusele kes või mis?) 

(konkreetne) inimene, 
hobune, lill 

kvantiteet  
(vastus küsimusele kui palju?) 

2 m laiune, peotäis 

kvaliteet  
(vastus küsimusele milline?) 

värviline, teravmeelne 

suhe (võrdlusastmed) suurem kui …, targem kui…  

asukoht (vastus küsimusele kus?) tänaval, taskus 

aeg (vastus küsimusele millal?) eile, keskpäeval 

tegevus  
(vastus küsimusele mida teeb?) 

põleb, kõnnib 

tehtavus (vastus küsimusele mida 
millegagi või kellegagi tehakse?) 

kiitmine (kedagi kiidetakse), 
täiustamine (midagi 
täiustatakse) 

 

Aristotelese “Metafüüsikas” on loetletud vaid kuus kategooriat, 
“Kategooriates” ja “Toopikas” aga kümme. Avaldatud on arvamust, et 
Aristoteles ei ole kategooriateõpetust süstematiseerinud ning tegemist 
on vaid probleemiasetusega.  
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2. Immanuel Kant mõistis kategooriatena KOGEMUSE mõistuse poolt 
struktureerimise viise. Tema arvates on kategooriaid kaksteist ning nad 
võib jagada nelja gruppi. Tabel selgitab öeldut. 

Kategooriagrupp Kategooriad 

kvantiteet ainsus 

paljus 

kõiksus 

kvaliteet reaalsus 

eitus 

piiramine 

suhe substants 

põhjus 

vastastikkus (vastastikune toime) 

modaalsus võimalikkus 

eksistents 

paratamatus 

3. ANALÜÜTILISE FILOSOOFIA pooldajad räägivad kategooriatest, eristamaks 
väiteid mõtteta lausetest (vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED). Näiteks on 
väide 6 on algarv mõtestatud, kuid väär; lausung 6 on sinine on aga 
mõtteta, sest arvud ei kuulu nende ENTITEETIDE kategooriasse, mis 
võiksid olla värvilised. Tegemist on niisiis KATEGOORIAVEAGA.  

 Ryle, G. Kategooriad. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 
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kategooriaviga  

(ingl category mistake). Viga MÕISTETE liigitamisel KATEGOORIATESSE, mille 
tagajärjeks on MÕTTETA LAUSED. Tavaliselt räägitakse kategooriaveast 
PSEUDOVÄIDETE puhul, mis on grammatiliselt korrektsed, kuid siiski 
mõtteta just nimelt MÕISTETE vale kasutamise tõttu.  

LAUSEFUNKTSIOONI muutuja ei saa olla suvaline mõiste. Näiteks võib olla 
lausefunktsiooni …käib iga päev jalutamas muutujaks meie kass. 
Vastav lause on siis Meie kass käib iga päev jalutamas, mis võib olla 
tõene, kuid võib olla ka väär. Muutujaks ei saa aga olla õiglus, sest siis 
on vastav lause Õiglus käib iga päev jalutamas, mis on mõttetus. 
Lausefunktsiooni muutuja sobimatu valiku tulemus on pseudoväide.  

Loomuliku keele (näiteks eesti, vene, inglise, saksa, udmurdi jne) 
grammatika laseb meil vabalt moodustada ka mõtteta lauseid. 
Bertrand Russell selgitas seda:  

“Ükski harilik keel ei sisalda lauseehituse reegleid, mis keelaksid 
nonsensikaalsete [mõtteta] lausete moodustamise; nt ei saa 
grammatikud mõista hukka lauset Neljakordsus joob viivitamist.” 
(Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 237.) 

Gilbert Ryle süüdistas kategooriaveas neid filosoofe, kes väidavad, et 
inimesel on keha ja vaim või hing (vt KEHA JA VAIMU PROBLEEM). Selgitus 
on selline.  

Kategooriad on näiteks asi (SUBSTANTS), omadus, suhe. Kategooriasse 
substants kuuluvaid mõisteid tähistatakse nimisõnadega (nimisõna 
sünonüüm ongi substantiiv), kategooriasse omadus kuuluvaid mõisteid 
aga omadussõnadega. Kuna sõna hing on nimisõna, siis arvatakse, et 
mõiste hing kuulub substantsi kategooriasse ning usutakse, et inimesel 
on nii keha kui ka hing. See ongi kategooriaviga. Ryle selgitas seda nii:  
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“Välismaalasele, kes esimest korda Oxfordi või Cambridge’i 
külastab, näidatakse kolledžeid, raamatukogusid, spordiväljakuid, 
muuseume, teaduskondi ja kontoreid. Seepeale ta küsib: “Aga kus 
on siis Ülikool? Ma olen näinud, kus elavad kolledžiliikmed, kus 
töötab Registripidaja, kus eksperimenteerivad teadlased, ja kõike 
ülejäänut. Aga ma ei ole veel näinud Ülikooli, kus asuvad ja 
töötavad teie ülikooli liikmed.” Talle tuleb siis selgitada, et Ülikool 
ei ole mitte veel üks paralleelne institutsioon, mingi täiendav üksus 
nähtud kolledžite, laboratooriumide ja kontorite kõrval. Ülikool on 
vaid viis, kuidas kõik see, mis ta nägi, on korraldatud. Kui on nähtud 
kõiki allüksusi ja nende koordinatsioonist aru saadud, siis ongi 
nähtud ülikooli. Tema viga seisnes süütus eelduses, et on korrektne 
rääkida Christ Church’ist, Bodley raamatukogust, Ashmole’i 
muuseumist ja Ülikoolist, see tähendab rääkida nii, nagu tähistaks 
Ülikool veel üht liiget selles klassis, mille elemendid on need teised 
üksused. Ta paigutas ekslikult Ülikooli samasse kategooriasse, kuhu 
kuuluvad teised institutsioonid. Sama vea teeks möödamarssivat 
diviisi tunnistav laps, kellele näidatakse pataljone, patareisid ja 
eskadrone ja kes seepeale küsib, millal siis diviis tuleb. Ta peaks 
diviisi nähtud üksuste hulka kuuluvaks, osalt nendega sarnaseks, 
osalt neist erinevaks. Talle seletataks tema viga, öeldes, et 
pataljonide, patareide, eskadronide möödamarssimist vaadates 
vaataski ta diviisi möödamarssimist. Möödamarssimine ei ole 
pataljonide, patareide, eskadronide ja diviisi paraad; see on diviisi 
kuuluvate pataljonide, patareide ja eskadronide paraad.” (Ryle, G. 
Descartes’i müüt. – Akadeemia, 1996, nr 8, lk 1671–1672.) 

Sõna hing kasutamine nimisõnana kõnekeeles on tegelikult 
idiomaatiline (kr idiōma ‘iseärasus, omapärasus’). Kui ma ütlen, Tal 
pole mõistust peas, siis on see metafoor ning tavaliselt nii sellest ka 
saadakse aru. Kui aga räägitakse, et inimesel on keha ja on hing, siis 
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sellest saadakse aru juba sõnasõnaliselt – aga see on viga. Ryle’i 
arvates kuulub mõiste hing hoopis käitumisviisi (ingl conduct) ja võime 
(ingl power) kategooriasse. Kõik, mida me räägime inimese hinge 
(vaimu, mõistuse) kohta, iseloomustab tegelikult tema käitumist ja 
võimeid (oskusi), mitte aga oletatavat hinge kui kehast erinevat 
substantsi. Ryle nimetas dualistlikku (vt DUALISM) arusaama kehast ja 
vaimust kui kahest erinevast substantsist Descartes’i dogmaks 
KUMMITUSEST MASINAS. 

 Ryle, G. Descartes’i müüt. – Akadeemia, 1996, nr 8. 

 Ryle, G. Kategooriad. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

kategooriline imperatiiv  

(kr katēgorikos ‘tingimusteta kehtiv’, ld imperatīvus ‘käskiv’). 
Immanuel Kant nimetas kategooriliseks imperatiiviks (sks der 
kategorische Imperativ) printsiipi, mille alusel saab hinnata MAKSIIMIDE 
ehk käitumispõhimõtete moraalset õigsust. Selle e s i m e n e  
s õ n a s t u s  on:  

“Talita vastavalt niisugusele maksiimile, mis ise kohe võib üldiseks 
seaduseks saada”. (Tsiteeritud: Narski, I. Kant. Tallinn, 1979, lk 
101.) 

Kategoorilist imperatiivi sellises sõnastuses võib nimetatada ka 
UNIVERSALISEERITAVUSE (üldise kehtestamise võimalikkuse) nõudeks. Me 
peame lähtuma sellisest käitumispõhimõttest, millest võiksid ja 
peaksid lähtuma kõik. 

Kategoorilise imperatiivi t e i n e  s õ n a s t u s  on selline:  
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“Talita nõnda, et sa inimkonnasse nii oma isiku kui ka ükskõik 
millise teise isiku näol suhtuksid alati kui eesmärki ja mitte kunagi 
kui ainuüksi vahendisse”. (Tsiteeritud sealsamas, lk 102.) 

See tähendab, et võttes endale mingi õiguse, pean mõistusliku 
olendina sellise õiguse andma ka teisele. Inimesed on moraalses 
mõttes võrdsed (võrdsete õigustega). Näiteks kui võtan endale õiguse 
teisi n-ö paika panna, siis pole mul õigust protesteerida, kui keegi mind 
ennast n-ö paika paneb.  

Kategooriline imperatiiv määrab, mis on mõistusega olendi KOHUS. 
Eitades tegudes kategoorilist imperatiivi, lakkame käitumast 
mõistusliku olendina.  

Kant tõi näiteks viis käitumispõhimõtet, mis põhinevad kategoorilisel 
imperatiivil ning on seega moraalselt kohustuslikud. Inimese kohus on: 

o olla aus,  

o hoiduda enesetapust,  

o aidata teisi,  

o olla õnnelik,  

o armastada oma ligimest.  

Kategoorilisest imperatiivist erineb Kanti arvates HÜPOTEETILINE 

IMPERATIIV. 

 Vt artikli KANT kirjandust. 

 KOHUSE EETIKA 

kategooriline otsustus  

Lihtotsustus, näiteks Kõik inimesed on surelikud. Kategoorilist otsustust 
vastandatakse IMPLIKATIIVSELE ja DISJUNKTIIVSELE OTSUSTUSELE. 
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kausaalsusprintsiip  

Vt DETERMINISM.  

keel  

Keel on tähendusega märkide süsteem. Keel võib olla loomulik või 
TEHISKEEL. Loomulikud keeled on näiteks eesti ja inglise keel, tehiskeeled 
aga näiteks matemaatiliste sümbolite keel (selles keeles on näiteks 
avaldis a2 + b2 = c2), keemia keel (selles keeles on näiteks vee keemiline 
koostise VALEM H2O).  

K e e l e  p õ h i f u n k t s i o o n i d  on mõtete väljendamine ja 
suhtlemine. Arvatavasti on võimatu edastada oma mõtteid teistele ja 
ise tabada nende sisu, väljendamata neid keeles.  

Mõtteid võib väljendada nii iseenda jaoks kui ka teistele, suhelda saab 
samuti nii iseenda kui ka teistega. Suhtlemise eesmärk võib olla n-ö 
mõtete vahetamine, käitumise reguleerimine, üleskutsete esitamine, 
emotsioonide väljendamine, veenmine jne. 

Keele kasutamist nimetatakse k õ n e k s . Keel on niisiis sõnavara pluss 
grammatika, kõne aga see viis, kuidas keelt kasutatakse. Võib eristada 
sisekõne (iseendale) ja välist kõne (teistele), suulist ja kirjalikku kõne.  

L u d w i g  W i t t g e n s t e i n  väitis, et keel pole mitte ainult mõtete 
väljendamise vahend, vaid et keel mõjutab ka meie maailmanägemust:  

“Minu keele piirid osutavad minu maailma piiridele.” 
(Wittgenstein, L. Loogilis-filsoofiline traktaat. Tartu, 1996, lk 155.)  

Wittgensteini puhul eristatakse tema varasemaid ning hilisemaid 
vaateid. Varasem Wittgenstein leidis, et sõnad (või väljendid) 
peegeldavad teatud mõttes tegelikkust. Sõnad omandavadki 
tähenduse vaid seetõttu, et nad peegeldavad tegelikkust. 
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Wittgensteini arvates on FILOSOOFIA ülesanne keele korrastamine. Ta 
kirjutas:  

“Filosoofia peab mõtted, mis muidu on justkui ähmased ja hajusad, 
selgeiks tegema ja teravalt piiritlema.” (Sealsamas, lk 69.) 

Kui keelekasutus oleks täpne, oleksid ka meie mõtted täpsed. Varasem 
Wittgenstein arvas, et on vaja luua uus täpne keel, mis oleks vaba 
loomuliku keele ebamäärasusest ja hägususest.  

Hilisem Wittgenstein võttis kasutusele KEELEMÄNGU mõiste, loobudes 
sõna täpse tähenduse ideaalist. Kui aga sõnadel pole täpset tähendust, 
siis tekib oht, et kõnelemine muutub lihtsalt lobisemiseks: 

“Keeleline kompetents, nagu oleks öelnud hilisem Wittgenstein 
(muidugi mitte ära segada varasema Wittgensteiniga, kes poleks 
seda väitnud), on lihtsalt õige sõnajärje küsimus. Sellest, mida 
sõnad ise tähendavad – kui nad üldse midagi tähendavad – pole teil 
tegelikult tarvis aru saada.” (Hankinson, J. Pisiblufi käsiraamat: 
Filosoofia. Tallinn, 1996, lk 6.) 

 Cassirer, E. Uurimus inimesest. Sissejuhatus inimkultuuri 
filosoofiasse. Tartu, 1999, lk 163–201. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 135–148. 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Heidegger, M. Keel. – Akadeemia, 1999, nr 4.  

 Koort, A. Keel ja loogika. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Rebane, J. Teaduskeel. – Teaduse metodoloogia. Tallinn, 1979. 

 Õim, H. Semantika. Tallinn, 1974. 

 Õim, H. Inimene, keel ja arvuti. Tallinn, 1983.  
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 ELUVORM, LINGVISTILINE RELATIIVSUS, TÕLKE MÄÄRAMATUS, TÄHENDUS JA 

OSUTUS 

keelemäng  

(ingl language game). N-ö hilisem Ludwig Wittgenstein võttis keele, 
mõtlemise ja tegelikkuse suhte iseloomustamiseks kasutusele 
keelemängu MÕISTE. Ta leidis, et sõna tähendus sõltub sellest, millises 
keelemängus teda kasutatakse. Ühe ja sama sõna või väljendi 
erinevate tähenduste vahel on PEREKONDLIKUD SARNASUSED.  

Wittgenstein võrdles keelt malemänguga: malenuppude tähendust 
saab selgitada nende kasutamisviisi näidates; samamoodi saab ka sõna 
tähendust selgitada tema kasutamisviisi näidates. Keelemänge võib 
olla mitmesuguseid. Wittgenstein nimetas järgmisi: käskluste andmine 
ja neile allumine, muinasjutu väljamõtlemine ja selle ettelugemine, 
aritmeetilise ülesande lahendamine, tõlkimine, küsimine, tänu 
avaldamine, sõim, tervitamine, jumalateenistus. Wittgensteini arvates 
on filosoofi ülesanne erinevate keelemängude kirjeldamine ja 
piiritlemine.  

 ELUVORM, KEEL 

keha ja vaimu probleem  

ehk vaimu ja keha probleem (ingl mind-body problem). Tavaarusaama 
kohaselt on vähemalt inimese puhul võimalik eristada kehalisi 
protsesse (sündmusi, seisundeid) ja vaimuseisundeid. K e h a l i s e d  
p r o t s e s s i d  (sündmused, seisundid) on näiteks käe tõstmine, 
kukla sügamine, toidu seedimine, aju bioelektriline aktiivsus, 
higistamine jne. Kehalisi sündmusi saavad jälgida ka teised inimesed 
kas vahetult või teatud seadmete (näiteks mõõteriistade) abil. 
V a i m u s e i s u n d i d  on näiteks mõtlemine, valu, meeleheide, viha, 
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kurbus, soovimine, tahtmine jne; neid ei saa teised inimesed jälgida ei 
vahetult ega mingite seadmete abil – nad moodustavad inimese n-ö 
sisemaailma, mida saab jälgida ainult inimene ise introspektsiooni teel 
(ld introspectāre ‘sisse vaatama’).  

Kas inimesel on ikka nii keha kui ka vaim ja kui on, siis mille poolest 
erineb keha vaimust ja kas nad on omavahel seotud? FILOSOOFID pole 
neis küsimustes üksmeelel. Teatava lihtsustuse hinnaga võib kõik keha 
ja vaimu teooriad liigitada dualistlikeks (vt DUALISM) ja monistlikeks (vt 
MONISM). Dualistlikke teooriaid ühendab veendumus, et on nii keha kui 
ka vaim, erimeelsused on vaid selles, kas ja kuidas nad teineteist 
mõjutavad. Monistlikke teooriaid ühendab veendumus, et on olemas 
kas keha, vaim või miski neutraalne (ei keha ega vaim).  

Järgnevas tabelis on loetletud tuntumad keha ja vaimu teooriad. Iga 
seisukoha täpsem iseloomustus on vastavas artiklis. 

Keha ja vaimu teooriad 

Dualistlikud Monistlikud 

DUALISTLIK INTERAKTSIONISM 

OKASIONALISM 

ETTEMÄÄRATUD HARMOONIA TEOORIA 

EPIFENOMENALISM 

MATERIALISM 

BIHEIVIORISM 

ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM 

IDENTSUSTEOORIA 

FUNKTSIONALISM 

NEUTRAALNE MONISM 

IMMATERIALISM 

 

 Allik, J. Hämmastav hüpotees teadvuse kohta. – Akadeemia, 1996, 
nr 9.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000. 
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 Jakapi, R. “Me liigutame oma jalgu ise”: Berkeley või Malebranche? 
– Akadeemia, 1998, nr 12. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Nagel, E. Mis tunne on olla nahkhiir? – Akadeemia, 1996, nr 10.  

 Parve, V. Filosoofilisi teadvuskontseptsioone. Tartu, 1991.  

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 16–49. 

 Wright, G. H. Vaimust ja mateeriast. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

Kierkegaard, Søren  

(1813–1855). Taani filosoof, EKSISTENTSIALISMI eelkäija.  

 Kierkegaard, S. Filosoofilised pudemed. 2008. 

 Kierkegaard, S. Kartus ja värin. Meeliülendavad kõned. Tallinn, 
1998. 

 Kierkegaard, S. Surmatõbi. 2006. 

 Kierkegaard, S. Ängi mõiste. Tartu, 2008. 

 Bõhhovski, B. Kierkegaard. Tallinn, 1975.  

 Beyer, H. Søren Kierkegaard. – Kierkegaard, S. Kartus ja värin. 
Meeliülendavad kõned. Tallinn, 1998. 

 Brandes, G. Søren Kierkegaard. 2009. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Salumaa, E. Kierkegaard. – Loomingu Raamatukogu, 1993, nr 17–
18. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 
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 Sløk, J. Kierkegaardi maailm. Uus teejuht geeniuse juurde. Tallinn, 
2000. 

 AUTENTSUS, ESSENTSIALISM, JUMALATÕESTUSED 

kiilaspea paradoks  

(kr paradoxos ‘ootamatu, imelik’). Oletame, et inimene kaotab ühe 
juuksekarva. See ei muuda ju midagi. Samas on selge, et kui ta kaotab 
kõik oma juuksed, siis ta jääb kiilaspäiseks. PARADOKS tekibki sellest, et 
mittemillegi (ühe juuksekarva kaotus ei muutnud ju midagi) kordumise 
tulemuseks on midagi (kiilaspäiseks jäämine).  

Tegemist on siiski vaid näilise paradoksiga. Ekslikult eeldatakse, et kui 
silmaga pole mingit muutust märgata, siis ei muutu ka tegelikult 
midagi.  

Analoogne on näiteks anekdoot Potsatajast, kes küsis poes, palju 
maksab tilk limonaadi. Vastati, et ei maksa midagi. Sellepeale palus 
Potsataja tilgutada pudelitäis limonaadi, arvestades, et kui tilk 
limonaadi ei maksa midagi, siis ei maksa ka pudelitäis limonaadi 
midagi.  

klassikaline ja mitteklassikaline loogika  

Klassikaline loogika on MATEMAATILISE LOOGIKA osa, kuhu kuuluvad 
klassikaline lauseloogika (vt LAUSEARVUTUS) ja predikaatloogika (vt 
PREDIKAATARVUTUS). Klassikaline loogika lähtub KAHEVALENTSUSE PRINTSIIBIST.  

Mitteklassikalised loogikad kujunes välja 19. sajandi lõpus. Nad 
moodustavad samuti matemaatilise loogika osa, kuid tegemist on 
erinevate teooriatega.  
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Mitteklassikalised on näiteks INTUITSIONISTLIK LOOGIKA ja MITMEVALENTSED 

LOOGIKAD  

 T. Tamme, T. Tammet, R. Prank, Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997. 

klassivõitlus  

(sks Klassenkampf). AJALOOLINE MATERIALISM näeb senises ajaloos võitlust 
ühiskonnaklasside vahel ning peab seda sotsialismieelsete (vt 
SOTSIALISM) ühiskondade edasiviivaks jõuks. Karl Marx ja Friedrich Engels 
kirjutasid:  

“Kogu senise ühiskonna ajalugu on klassivõitluse ajalugu. Vaba ja 
ori, patriits ja plebei, mõisnik ja pärisori, tsunftimeister ja sell, 
lühidalt, rõhuja ja rõhutav on olnud teineteisega alalises 
antagonismis, on pidanud lakkamatut, kord varjatud, kord avalikku 
võitlust, võitlust, mis iga kord on lõppenud kogu ühiskonna 
revolutsioonilise ümberkujundamisega või võitlevate klasside ühise 
hukkumisega.” (Marx, K.  Engels, F. Kommunistliku partei manifest. 
–Marx, K.  Engels, F. Valitud teosed, 1. kd. Tallinn, 1957, lk 19–20.) 

Vladimir Lenin nimetas klassideks  

“… suuri inimeste gruppe, kes erinevad üksteisest neile teatud 
ajaloolises ühiskondliku tootmise süsteemis kuuluva koha poolest, 
oma suhtelt (mis on enamasti fikseeritud ja vormistatud seadustes) 
tootmisvahenditega, nendepoolt töö ühiskondlikus 
organisatsioonis etendatavalt osalt, järelikult aga ka ühiskondliku 
rikkuse selle osa saamisviisilt ja suuruselt, mis on nende käsutuses”. 
(Lenin, Suur algatus. – Lenin, Teosed, 29. kd. Tallinn, 1954, lk 388.) 

Orjandusliku ühiskonna põhiklassid on orjapidajad ja orjad, 
feodaalühiskonna – feodaalid ja talupojad, kapitalistliku – kapitalistid ja 
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töölised. Mittepõhiklassid on näiteks väiketalupojad, vaimulikud ja 
käsitöölised (orjanduslikus ja feodaalühiskonnas) ning talupojad ja 
intelligents (kapitalistlikus ühiskonnas).  

Põhiklasside vahel valitsevad lepitamatud ehk antagonistlikud 
vastuolud ning see tekitabki klassivõitluse. Kapitalistlikus ühiskonnas 
avaldub see võitlus majandusliku, poliitilise ja ideoloogilise (vt 
IDEOLOOGIA 2. tähenduses) võitlusena. Esimesel juhul võitleb proletariaat 
oma majanduslike huvide eest (palk, tööpäeva pikkus, töötingimused 
jms). Poliitiline klassivõitlus seab sihiks juba riigivõimu haaramise, 
ideoloogiline võitlus käib aga maailmavaate kujundamise eest.  

Sotsialistlikus ühiskonnas säilivad veel klassid – proletariaat, talupojad 
ning intelligents, kuid need on klassid, kelle vahel ei ole lepitamatuid 
ehk antagonistlikke vastuolusid. Üleminekul KOMMUNISMILE aga kaovad 
kõik klassierinevused.  

 Vt artikli ajalooline materialism kirjandust. 

kodanlus ja proletariaat  

Vt KLASSIVÕITLUS.  

kodanikuallumatus  

(ingl civil disobedience) Vägivallatu vastupanu liik, avalik seaduste 
mittejärgimine protestiks riigi ebaõigluse vastu. Kodanikuallumatust 
eristatakse seaduslikest meeleavaldustest ning vägivaldsetest 
ülesastumistest. Termini kodanikuallumatus võttis kasutusele 
ameerika mõtleja ning kirjanik Henry David Thoreau (1817–1862). Ta 
leidis, et  

“Sellise valitsuse all, kes ühegi inimese ebaõiglaselt vangi paneb, on 
õiglase inimese õige koht samuti vanglas. /---/ Kui valitsusel pole 
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muud valikut kui pidada kõiki õiglasi inimesi vanglas või lõpetada 
sõda ja orjapidamine, ei kõhkle ta, kumb valida. Kui tuhat inimest 
jätaksid oma maksuarve tänavu tasumata, ei oleks see samm 
vägivaldne ja verine, nagu seda oleks selle tasumine, mis võimaldab 
riigil vägivalda tarvitada ja süütut verd valada.” (Thoreau, H. D. 
Kodanikuallumatus. –Thoreau, H. D. Walden ehk elu metsas. 
Tallinn, 1994, lk 406–407.) 

Kodanikuallumatuse võitlusmeetodi tegi kuulsaks Mahatma Gandhi 
(1869–1948). Tema arvates ei tohi mitte ükski inimene alluda mitte 
mingisugusele ebaõiglusele; ei tohi kasutada ka vägivalda, sest see 
õigustaks ebaõiglust. Gandhi juhtis aastatel 1893–1914 Lõuna-Aafrikas 
india immigrantide rassidiskrimineerimisvastast liikumist ning sellega 
saavutati mitme diskrimineeriva seaduse tühistamine. 1920. aastal 
algatas ta Indias Briti võimudega koostööst keeldumise kampaania ning 
1930. aastal valitsuse soolamonopoli vastu sihitud kodanikuallumatuse 
kampaania. Üle kogu maa korraldati nn soolaretk. Koguneti rannikule 
ning hakati mereveest soola välja aurutama.  

See aktsioon oli vaid algus – hiljem järgnesid maksude mittemaksmine, 
riigiasutuste ja kaubanduskompaniide boikoteerimine. Demonstrante 
arreteeriti, linnade tänavatel patrullisid sõdurid ja politseinikud. 1930. 
aasta aprillis arreteeriti üle 60 tuhande sõnakuulmatu. Gandhi 
arreteerimine ööl vastu 5. maid kutsus esile üldstreigi. 25. jaanuaril 
1931 vabastati Gandhi ning veel 30 liikumise juhti. Veebruaris algasid 
läbirääkimised sõnakuulmatute ja Briti võimude vahel, mis viis 
rahukokkuleppe sõlmimisele. Lõpetati boikott õigusega seda uuesti 
alustada, saadi õigus propageerida India iseseisvust (India Vabariik 
kuulutati välja alles 1950. aastal), korraldada rahumeelseid 
demonstratsioone, kuulutati välja amnestia poliitvangidele ning 
tühistati soolamonopol.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

270 

 

 Thoreau, H. D. Kodanikuallumatus. – Thoreau, H. D. Walden ehk elu 
metsas. Tallinn, 1994. 

 EESMÄRK JA ABINÕU 

kogemus  

(ingl experience). Kogemust on raske defineerida, kuid mõned 
tähelepanekud võime siiski teha ka ilma täpse DEFINITSIOONITA.  

Kõigepealt eristame isiklikku ja ühiskondlikku kogemust. I s i k l i k  
k o g e m u s  on see, mida inimene ise on läbi elanud, näinud jne. 
Sellist kogemust hindavad paljud väga kõrgelt ning seda vastandatakse 
nn raamatutarkusele. Tegelikult ei piirdu keegi ainult isikliku 
kogemusega, sest kõike ei saa niikuinii ise kogeda ning kõike polegi 
arukas ise kogeda. Kõik ei saa sõita näiteks Kuu peale, et kontrollida, 
kas Kuu teisel küljel on mäed. Me peame usaldama teiste inimeste 
kogemust. Keegi on seda kas o t s e s e l t  v õ i  k a u d s e l t  (näiteks 
mingite tehniliste vahendite abil) kogenud. Kuna inimesed suudavad 
kogetut teistele kirjeldada, siis võimegi rääkida n-ö 
ü h i s k o n d l i k u s t  k o g e m u s e s t . Ühiskondlik kogemus on 
niisiis kellegi isiklik kogemus, mida ühiskond usaldab. Kas usaldada 
kellegi jutustust nähtust, kuuldust jms, sõltub olemasolevatest 
USKUMUSTEST. Teaduse suhtes on tänapäeva ühiskonnas suur usaldus 
ning teadlaste kogemus on seega osa ühiskondlikust kogemusest.  

See, mida me kogeme, s õ l t u b  k a  m e i s t  e n d i s t . Oswald 
Spengler kutsus üles mõtlema, millise mulje jätab välk varblasele ja 
millise teda jälgivale loodusteadlasele ning mille poolest on ühe FAKTI 
sisu rikkam teise fakti sisust. Varblasel on varblase kogemus, 
loodusteadlasel loodusteadlase kogemus.  
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Toome veel ühe näite. Kujutame ette võhikut, kes käib ringi füüsika 
laboratooriumis. Mida ta seal kogeb? Ja võtame näiteks füüsiku, kes 
seal töötab. Mida tema kogeb? Kindlasti on füüsiku kogemus hoopis 
teistsugune.  

Mõni inimene õ p i b  k o g e m u s e s t  k i i r e s t i , teine aeglaselt, 
kolmas ei saagi targemaks. Millest selline erinevus? Mitte ainult sellest, 
et üks on päris rumal ja teine tark, vaid ka sellest, et üks on teatud 
kogemuseks ette valmistamata. Ma võin näiteks suhelda inimestega 
kuipalju tahes, kuid ainult selle põhjal vaevalt minust hea suhtleja saab. 
Tarvis on ka tarka nõuannet ning psühholoogiaalaseid eelteadmisi, st 
on tarvis arvestada ühiskondliku kogemusega. Seda me tegelikult 
tahes-tahtmata teemegi. Me loeme raamatuid, kuulame teiste juttu 
jne. Kõige arukam on muidugi lasta end suunata tarkade inimeste 
arvamustel.  

 EMPIRISM 

kogemuslik teadmine  

Vt EMPIIRILINE TEADMINE.  

kognitiivne dissonants  

(ld cōgnitio ‘tunnetamine’, dissonans ‘ebakõlaline’). Ebakõla (ühe ja 
sama) inimese veendumuste (USKUMUSTE) vahel või siis veendumuste ja 
käitumise vahel.  

Inimene püüab vältida selliseid ebakõlasid, sest need häirivad teda. 
Selliselt seisukohalt lähtub 1950. aastatel tekkinud kognitiivne 
psühholoogia, millele pani aluse ameerika sotsiaalpsühholoog Leon 
Festinger (s 1919).  

Dissonantsi on kolme liiki. 
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o Loogiline VASTURÄÄKIVUS. See tekib näiteks siis, kui keegi usub, et 
kõik inimesed on surelikud, kuid samas on veendunud, et tema, 
olles ka inimene, ei sure kunagi. Sama lugu on inimesega, kes usub, 
et inimene on loomult alatu, kuigi tema ise ei ole alatu.  

o Ebakõla käitumisnõuete ja tegeliku käitumise vahel. Selline 
dissonants tekib siis, kui inimene ei käitu on veendumuste 
kohaselt. Taoline ebakõila tekib näiteks siis, kui inimene peab 
tähtsaks olla alati korrektne, kuid kaotab mõnikord enesevalitsuse.  

o Ebakõla harjumuspärase KOGEMUSE ja mingi sündmuse vahel. Selline 
dissonants tekib siis, kui mingi sündmus näib vastu rääkivat 
pikajalisele kogemusele – näiteks kui keegi hea tuttav möödub 
meist, nagu ei tunneks me teineteist.  

Nagu öeldud, püüab inimene kognitiivsest dissonantsist vabaneda. 
Oletame (Festingeri näide), et kirglik suitsetaja on teadlik suitsetamise 
kahjulikkusest tema tervisele. Ta võib dissonantsi likvideerida, jättes 
suitsetamise maha. Kuid see pole lihtne. Kergem on muuta oma 
veendumusi suitsetamise tagajärgedest. Näiteks võib ta mõelda neile 
inimestele, kes on kirglikud suitsetajad, kuid sellele vaatamata terved 
ja elujõulised; ta võib kasutada filtriga suitsusid või siis veenda end 
hoopis selles, et tähtis on, kuidas elada (nautides), mitte aga, kui kaua 
elada vms. 

Kognitiivsest dissonantsist vabanemiseks võib seega muuta oma 
käitumist või muuta oma veendumusi (näiteks uue info otsimise teel).  

 KOHERENTSITEOORIA  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

273 

 

koherentsiteooria  

(ld cohaerentia ‘sisemine seos’) ehk kooskõlateooria. TÕETEOORIA, mille 
järgi tõesed on väited, mis on kooskõlas teiste (tõeseks) tunnistatud 
väidetega.  

Kooskõla tähendab VASTURÄÄKIVUSE puudumist. Iga väite tõepärasust me 
hindame selle järgi, kuivõrd ta on kooskõlas meie ülejäänud 
USKUMUSTEGA (mida me muidugi peame tõesteks). Väite tõesus ei ole 
igavene omadus. Väide, mida peame täna tõeseks, võib homme 
osutuda vääraks.  

Kui üks väide ei ole kooskõlas teistega, siis on kaks võimalust, kuidas 
kooskõla taastada.  

E s i m e n e  v õ i m a l u s . Me loobume väitest, mis räägib vastu 
teistele väidetele (uskumuste süsteemile).  

N ä i d e . Ma ei usu IMEDESSE ning keegi räägib mulle mingist imest. Ma 
sean KAHTLUSE alla tema jutustuse. Ma ei suuda seda lihtsalt uskuda, 
sest see räägib vastu minu veendumustele ning minu jaoks on 
usutavam, et tegemist ei olnud mitte ime, vaid loomuliku sündmusega. 
Muidugi jääb ka võimalus, et too jutustaja lihtsalt valetab või blufib.  

T e i n e  v õ i m a l u s . Me võime loobuda mõnest muust väitest, 
mida oleme seni tõeseks pidanud. Muutes olemasolevate uskumuste 
süsteemi, viime uue väite kooskõlla olemasolevate uskumustega ning 
tunnistame ta tõeseks.  

N ä i d e . Ma uskusin, et agressiivsed inimesed on väga enesekindlad. 
Nüüd aga lugesin üht psühholoogia-alast raamatut, kus väideti, et 
agressiivsusega püüab inimene kompenseerida enesekindluse 
puudumist. Ma ei saa korraga uskuda mõlemat ning tänu raamatus 
esitatud selgitustele ja näidetele ma kaldun uskuma raamatu väidet, 
tunnistades oma endise arvamuse ekslikuks.  
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Kas uskumuste kooskõlastamine toimub esimese või teise variandi 
järgi, sõltub paljuski psühholoogilistest teguritest – näiteks selle isiku 
usaldusväärsusest ja autoriteedist, kelle väide räägib vastu meie 
veendumustele.  

Me ei saa kõike kontrollida isikliku KOGEMUSE põhjal, seega peame kas 
usaldama või seadma kahtluse alla teiste inimeste väiteid – olgu 
suusõnalisi või infokandjatel. Koguni isikliku kogemuse puhul tuleb 
meil mõnikord küsida, kas see ikka sai nii olla. Mul tuleb otsustada, kas 
ma ikka tõlgendan oma kogemust õigesti. Kas pole mitte tegemist 
ILLUSIOONI või unenäoga (vt UNENÄOD JA TEGELIKKUS)? Kui ma näen näiteks 
poolenisti vees olevat aeru murdununa, siis ma tõlgendan seda kui 
meelepetet, mis tuleneb valguskiirte murdumisest vee ja õhu 
kokkupuutepinnal. Aga kui ma näeksin toa nurgas inglit, kuidas ma siis 
nähtut tõlgendaksin? 

Tõe koherentsiteooria kohaselt saab väiteid võrrelda ainult teiste 
(taustsüsteemiks võetavate) väidetega, mitte aga reaalsusega. Aga kust 
võetakse need n-ö taustväited, millega tuleks võrrelda iga uut väidet? 
Reeglina on tegemist väidete süsteemiga, mida tunnustavad teadlased 
või isiklikult usaldusväärsed inimesed. Mõnikord tuleb teha valik mitme 
taustsüsteemi vahel. Näiteks tuli nõukogude ajal kooliõpilastel valida, 
kas uskuda ajalooõpikute juttu, et 1940. aastal toimus Eestis 
sotsialistlik revolutsioon või mõne inimese juttu, et tegelikult Eesti 
lihtsalt okupeeriti. Kumma taustsüsteemi keegi valis, sõltus paljuski 
psühholoogilistest teguritest.  

 Davidson, D. Tõe ja teadmise koherentsusteooria. – Akadeemia, 
1995, nr 9. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Vt ka artikli TÕDE kirjandust. 
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 KOGNITIIVNE DISSONANTS, KONVENTSIONALISM 

kohus  

Moraalne kohus on kõlbelistest põhimõtetest lähtuv nõue antud 
olukorras teatud viisil käituda. Kui inimene mõistab, mis on tema 
kohus, siis ta võtab endale teatud kohustused. Näiteks võib olla 
inimese kohus kaitsta nõrgemaid. Kui inimene mõistab seda kohust, 
siis ta võtab endale kohustuse teatud viisil käituda näiteks mõne 
kolleegi suhtes. Mõistetest kõlbeline põhimõte, kohus ja kohustus on 
kõige konkreetsem seega kohustus ning kõige abstraktsem kõlbeline 
põhimõte.  

Inimese kohust on püütud põhjendada mitut moodi:  

o Piibliga (kümme käsku), st JUMALA tahtega,  

o KATEGOORILISE IMPERATIIVIGA, millest lähtudes saab otsustada, mis on 
iga mõistusliku olendi kohus, 

o inimloomusega, st inimese loomuliku püüdlusega ÕNNE ja heaolu 
poole; inimese kohus oleks siis mitte toimida vastupidiselt oma 
loomusele (vt EUDAIMONISM, HEDONISM).  

 Cicero. Kohustustest. 2007. 

 VASTUTUS 

kohuse-eetika  

ehk deontoloogiline eetika (kr deon ‘kohustus’). Seisukoht, et 
käitumise moraalne headus/õigsus  tuleneb MOTIIVIST, mitte 
tulemustest. Kohuse-eetika teooriatest on kõige tuntum Immanuel 
Kanti eetika.  
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Kant arvas, et õige käitumine ei pea meid õnnelikuks tegema – see 
teeb meid vaid ÕNNE vääriliseks:  

“... Tegelikult pole moraal mitte õpetus sellest, kuidas me peame 
end õnnelikuks tegema, vaid sellest, kuidas me õnne vääriliseks 
peame saama.” (Tsiteeritud: Narski, I. Kant. Tallinn, 1979, lk 113.) 

Moraalselt õige käitumisega võib tema arvates kaasneda õnn, kuid õnn 
tagajärjena ei tee meie käitumist moraalses mõttes õigeks. Moraalselt 
õige on see, kui inimene teeb, mis on tema KOHUS, st lähtub kohuse 
motiivist. Üldjuhul on meie tegudel palju motiive. Kanti arvates on 
moraalsed selle sõna ranges tähenduses vaid need teod, mis 
sooritatakse ainult kohuse motiivist lähtudes. Sellega seoses eristaski 
Kant LEGAALSEID JA MORAALSEID TEGUSID.  

Aga mis siis, kui minu kohuse-täitmine põhjustab õnnetuse kellelegi 
teisele? Kanti arvates ei mõjuta tagajärjed teo moraalset väärtust, 
tähtis on vaid HEA TAHE. Võtame näiteks meie kohuse mitte valetada. 
Kas see tähendab, et ka sõjavang ei tohi valetada? Kui ta räägib tõtt, 
siis võib see ju tuua kahju tema võitluskaaslastele. Kant ütleks sellise 
olukorra kohta ehk järgmist: oma tegude tagajärgi ei saa kunagi 
kindlalt ette näha; kindlalt saab rääkida vaid oma motiividest. Ta 
kirjutas, et tõtt rääkides  

“ei tee ma kurja inimesele, kes selle tagajärjel kannatab; kurja teeb 
talle õnnetu juhus”. (Tsiteeritud: Palviste, J. – Kerner, G. Kolm 
kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. Eetikaprobleeme. 1996, lk 126.) 

Mis on meie kohus, selle saab Kanti arvates kindlaks teha KATEGOORILISE 

IMPERATIIVI alusel. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 1996. 
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 TAGAJÄRJE-EETIKA 

kohustus  

Vt KOHUS. 

kolmanda inimese argument  

(ingl third man argument). Aristoteles kasutas väljendit kolmas inimene 
Platoni ideeõpetust kritiseerides. Arutlus on selline.  

Ideeõpetuse järgi on igasugune sarnasus tingitud teatud IDEEST (1. 
tähenduses). Näiteks on inimesed omavahel selletõttu sarnased, et 
neis kõigis on kehastunud inimese idee. N-ö esimene inimene on antud 
juhul konkreetne inimene (näiteks Sokrates), n-ö teine inimene on 
inimese idee. Ideeõpetusest järeldub aga, et peab olema ka n-ö kolmas 
inimene. Nimelt on ju ka n-ö esimene ja teine inimene omavahel 
sarnased, millest järeldub, et ka neis peab olema teatud ühine idee, 
mis tingib sarnasuse. See idee ongi n-ö kolmas inimene. Analoogselt 
edasi arutledes järeldub aga, et on olemas ka neljas, viies jne inimene. 
Seega tuleneb ideeõpetusest, et ideede maailmu peab olema lõpmata 
palju, sest idee ja tema kehastus on eri maailmades. 

Platon esitas sarnase enesekriitilise arutluse oma dialoogis 
“Parmenides” (132d–133a).  

kolmas maailm  

(ingl the third world). Karl Popper kirjutas: 

“Me eristame kolme maailma või universumit: esiteks, füüsiliste 
objektide või füüsiliste seisundite maailm; teiseks, vaimuseisundite 
ja võib-olla tegevuseks kalduvuste maailm; kolmandaks, mõtete 
objektiivse sisu, eelkõige teaduslike ideede, poeetiliste mõtete ja 
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kunstiteoste sisu maailm.” (Поппер, К. Объективное знание. 
Эволюционный подход –Поппер, К. Логика и рост научного 
знания. Москва 1983, с 439–440.) 

Kolmas maailm on inimese looming nagu ämblikuvõrk on ämbliku 
looming, kuid teatud mõttes siiski iseseisev. Selles seisnebki erinevus 
kolmanda maailma ja Platoni IDEEDE maailma vahel: Platoni ideede 
maailm on igavene ja muutumatu ning ei ole inimese loodud, Popperi 
kolmas maailm on aga inimese loodud ning muutub. 

Popper selgitas kolmanda maailma iseseisvust järgmise MÕTTELISE 

EKSPERIMENDIGA:  

“Oletame, et kõik meie masinad ja tööriistad on hävinud, samuti on 
hävinud meie subjektiivsed teadmised masinatest ja tööriistadest 
ning oskus neid kasutada. Kuid raamatukogud ja meie võime 
õppida, omandada nende sisu on alles. Arusaadav, et pärast suurte 
raskuste ületamist võib meie maailm hakata uuesti arenema.” 
(Sealsamas, lk 441.) 

Niisiis arvas Popper, et sellisel juhul ei tuleks alustada n-ö nullseisust, 
vaid selleltsamalt arenguetapilt, kus nimetatud katastroof aset leidis: 
teadmine säilis ka ilma nendeta, kes teavad. Tähtis on muidugi, et 
raamatud oleksid loetavad, dešifreeritavad kellegi poolt. 

 Niiniluoto, I. Maailma 3 objektid. – Akadeemia, 1995, nr 12. 

kommunism  

(ld commūnis ‘ühine’). 1. Ühiskonnavorm, mille puhul tootmisvahendid 
kuuluvad rahvale ning kehtib põhimõte Igaühelt tema võimete järgi, 
igaühele vastavalt tema vajadustele – erinevalt sotsialismist, kus peab 
kehtima põhimõte Igaühelt tema võimete järgi, igaühele vastavalt 
tema tööle.  
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2. Teooria, ühiskondlik liikumine või poliitiline süsteem, mis taotleb 
kommunistliku ühiskonna ülesehitamist. Näiteks nimetati läänes 
kommunistlikuks riigiks Nõukogude Liitu 1917. aastast kuni 1990. 
aastate alguseni. 

 Berdjajev, N. Vene kommunismi lätted ja tähendus. – Akadeemia, 
1989, nr 8–9, 1990, nr 1–5. 

 Besançon, A. Kommunismi mäletamine ja unustamine. – 
Akadeemia, 2001, nr 2. 

 Courtois, S. jt. Kommunismi must raamat. Varrak, 2000. 

 Engels, F. Sotsialismi arenemine utoopiast teaduseks. – Marx, K., 
Engels, F. Valitud teosed kahes köites. II kd. Tallinn, 1957, 

 Marx, K., Engels, F. Kommunistliku partei manifest. Tallinn, 1981.  

 AJALOOLINE MATERIALISM, MARKSISM. 

konjunktiivne otsustus  

(ld coniūnctio ‘ühendus’). LIITOTSUSTUS, mille LOOGILINE VORM on A & B, 
näiteks Päike paistab ja ilm on soe. Konjunktiivse liitotsustuse 
TÕEVÄÄRTUSTABEL (koos näidetega) on selline.  

A B A & B 
Vastav olukord  
näiteks toodud lause puhul 

t t t Päike paistab, ilm on soe. 

t v v Päike paistab, ilm ei ole soe. 

v t v Päike ei paista, ilm on soe. 

v v v Päike ei paista, ilm ei ole soe. 
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konjunktsioon  

(ld coniūnctio ‘ühendus’). Loogiline funktsioon, mille abil kahest või 
enamast otsustusest (vt OTSUSTUS) moodustatakse KONJUNKTIIVNE 

OTSUSTUS. 

konkreetne  

Vt ABSTRAKTNE JA KONKREETNE.  

konsekvent  

Vt ANTETSEDENT JA KONSEKVENT.  

konsekventsialism  

(ld cōnsequentia ‘järgnemine’). Vt TAGAJÄRJE-EETIKA.  

konstruktiivne dilemma  

Vt DILEMMA. 

kontinentaalfilosoofia  

Ühine nimetus mandri-Euroopas 20. sajandil viljeldavale FILOSOOFIALE. 
Kontinentaalfilosoofiat eristatakse ANALÜÜTILISEST FILOSOOFIAST, mis on 
leidnud tunnustust peamiselt anglo-ameerika maades. Vahetult pärast 
Teist maailmasõda nimetati kontinentaalfilosoofiaks FENOMENOLOOGIAT, 
hiljem lisandusid ka EKSISTENTSIALISM, HERMENEUTIKA ja POSTMODERNISM.  

 Engel, P. Analüütiline filosoofia ja kognitiivsed normid. – 
Akadeemia, 2001, nr 3. 

 Humphries, R. Analüütiline ja kontinentaalne: Jaotus filosoofias. – 
Sealsamas. 
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kontingentne ehk sattumuslik tõesus ja väärus  

(ld contingere ‘juhtuma, osaks saama’). K o n t i n g e n t s e l t  
t õ e n e  (vt TÕDE) on selline tõene väide, mis ei ole TAUTOLOOGIA. Sellise 
väite tõesus sõltub asjade tegelikust seisust, mis võib olla nii, kuid võib 
olla ka teistmoodi. Sellise väite tõesus on loogiliselt juhuslik (vt JUHUS JA 

PARAMATUS).  

K o n t i n g e n t s e l t  v ä ä r  on selline väär väide, mis ei ole 
KONTRADIKTSIOON. Sellise väite väärus sõltub asjade tegelikust seisust, 
mis võib olla nii, kuid võib olla ka teistmoodi. Sellise väite väärus on 
loogiliselt juhuslik.  

Lisame ka mõne näite. 

Tõesed väited Väärad väited 

Tautoloogiad 
Kontingentselt 
tõesed väited 

Kontingentselt 
väärad väited 

Kontra-
diktsioonid 

Ma olen olemas 
või mind ei ole 
olemas. 

Ma loen hetkel 
raamatut. 

Ma ujun hetkel 
basseinis. 

Ma olen olemas 
ja mind ei ole 
olemas. 

Kõik poisid on 
meessoost. 

See on poiss on 
tubli kalamees. 

See poiss ei ole 
tubli kalamees. 

Mõni poiss on 
naissoost. 

LAUSEARVUTUSES räägitakse ka kontingentsetest VALEMITEST. Kontingentne 
on selline valem, mis tema komponentide TÕEVÄÄRTUSTE mõne 
kombinatsiooni korral on tõene, mõne korral aga väär.  

Milline on üks või teine valem, saab kontrollida TÕEVÄÄRTUSTABELI abil.  

Toome ka mõne näite.  
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Tautoloogiad Kontingentsed 
valemid 

Kontradiktsioonid  

p V p 

p  p 

p & q  r 

(p V q) & r 

p & p 

p & q & (p V q) 

kontradiktsioon  

(ld contrādictio ‘vasturääkimine’). Vt VASTURÄÄKIVUS EHK KONTRADIKTSIOON. 

kontrafaktuaal  

(ingl counterfactual, contrary-to-fact conditional). IMPLIKATIIVNE 

OTSUSTUS, mille ANTETSEDENT on faktiliselt (vt FAKT) väär, näiteks Kui seal 
oleks küüned, roniks siga puu otsa. Tavaliselt on tegemist just nimelt 
sellise oleks-väitega.  

Raske on hinnata taolise väite TÕEVÄÄRTUST. Kui me võtame aluseks 
implikatiivse otsustuse TÕEVÄÄRTUSTABELI, siis tuleks öelda, et kuna 
antetsedent on väär, on kogu otsustus tõene. Kuid tegelikult näib, et 
mõni kontrafaktuaal on vastuvõetavam kui teine, st neid ei tohiks 
ühtmoodi tõesteks kuulutada. Näiteks on väide Kui Stalin ei oleks 
võimule tulnud, siis oleks tema asemel tulnud võimule keegi teine 
samasugune tunduvalt usutavam kui väide Kui Stalin ei oleks võimule 
tulnud, siis oleks porgandil kaalika maitse.  

Arvatavasti ei saa kontrafaktuaali tõeväärtust hinnata ainult tema 
LOOGILISE VORMI alusel. Tõepärasemad näivad need kontrafaktuaalid, 
mida seostame mingi LOODUSSEADUSE vm (näiteks ajaloolise) 
seaduspärasusega.  
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Näiteks võtame väite Kui ma oleks selle mahla külmkappi pannud, siis 
oleks ta praegu külm. Selline väide on usutav just seetõttu, et me 
eeldame teatud seaduspärasust (antud juhul, et külmkappi pandud 
asjad jahtuvad). Samamoodi võib hinnata ka eelpooltoodud väidet 
Stalini võimuletuleku kohta. Kes usub ajaloolist seaduspärasust – seda, 
et mitte isikud ei tee ajalugu, vaid ajalugu toob isikud ajalooareenile (vt 
SUURKUJU ROLL AJALOOS) ning laseb neil tegutseda – see leiab toodud väite 
olevat tõese (või vähemalt usutava).  

 FIKTIIVSED ENTITEEDID, IMPLIKATSIOONI PARADOKS, MÕTTELINE EKSPERIMENT, 
VÕIMALIKUD MAAILMAD 

kontrollitavus  

(ingl testability). Teadusliku teooria omadus olla vaatluse ja 
EKSPERIMENDI teel kontrollitav.  

Teaduslikust teooriast tehakse JÄRELDUS, et teatud tingimustes – olgu 
siis loomulikes (vaatluse puhul) või spetsiaalselt loodud (eksperimendi 
korral) – peab aset leidma selline-ja-selline sündmus. Kui nii läheb, 
leiab teooria kinnitust (kuid see ei tähenda veel, et teooria on tõene). 
Kui aga vaatluse või eksperimendi tulemus erineb teooria alusel 
ennustatud (vt ENNUSTAMINE) sündmusest, siis on mitu võimalust:  

1. Seatakse KAHTLUSE alla teooria. Näiteks seati veel 17. sajandil 
kahtluse alla heliotsentrilise maailmasüsteemi teooria, mille järgi 
Maa liigub ümber oma telje ning ümber Päikese. Taolisest 
arusaamast järeldati, et siis peaksid kahurikuulid lääne suunas 
lendama märgatavalt kaugemale kui ida suunas. Seda aga ei 
täheldatud ning seetõttu seati kahtluse alla heliotsentriline 
maailmasüsteemi teooria.  
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2. Seatakse kahtluse alla vaatluse või eksperimendi usaldusväärsus. 
Võib-olla on asi hooletuses, ebatäpsuses, on tegemist ILLUSIOONIGA 

vms. Näiteks seati 17. sajandil kahtluse alla Galileo Galilei teade, et 
ta on teleskoobiga avastanud Jupiteri läheduses neli uut planeeti 
(tegelikult on seal küll Jupiteri kaaslased). Tollal tunnustatud 
astronoomia kohaselt on taevakehasid (v.a tähed) vaid seitse. 
Mitmed õpetlased seadsidki kahtluse alla mitte (tollal) tunnustatud 
teooria, vaid Galilei vaatlused. Nad polnud kindlad, kas selline 
uudne vaatlusriist (teleskoop) on usaldusväärne. Tollal tunnistati 
vaadeldavaks vaid seda, mida saab palja silmaga näha. Lõppude 
lõpuks võis ju koguni küsida, kas mitte saatan ise ei tekita illusiooni, 
justnagu oleks Jupiteri lähistel veel neli taevakeha.  

3. Seatakse kahtluse alla mingi varjatud eeldus või sõnastatakse uus 
seaduspärasus. Näite puhul, mille tõime esimesena (Maa liikumise 
kohta), lahendas olukorra ilma teooriat kahtluse alla seadmata 
Galilei sõnastatud inertsiseadus, millest tulenes, et Maa 
taustsüsteemis jääb kahurikuuli kiirus ja lennukaugus 
samasuguseks sõltumata sellest, kas Maa tiirleb ümber oma telje 
või mitte. Enne lendulaskmist liigub kahurikuul Universumi 
taustsüsteemis koos Maaga ning vastavalt inertsiseadusele ei kao 
see kiirus kuhugi.  

Teadusliku teooria kontrollitavust käsitatakse tunnusena, mis eristab 
teadust ebateadusest, PSEUDOTEADUSEST ja METAFÜÜSIKAST. Sellises 
kontekstis täpsustatakse kontrollitavust verifitseeritavuse (vt 
VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP) või FALSIFITSEERITAVUSENA.  

 Carnap, R. Tõde ja kinnitus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES, HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, 
TEOORIAST KOORMATUS 
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kontseptualism  

(ld conceptus ‘mõte, kujutlus’). Seisukoht, et universaalid (vt 
UNIVERSAALIDE PROBLEEM) on vaid inimmõistuses üldmõistetena. See on 
püüe leida keskteed kahe äärmuse – REALISMI (3. tähenduses) ja 
NOMINALISMI – vahel. Sellisel seisukohal olid näiteks Pierre Abelard ning 
John Locke.  

 Vt artikli UNIVERSAALIDE PROBLEEM kirjandust.  

konventsionalism  

(ld conventio ‘kokkulepe’). Seisukoht, mille järgi ei saa tõestada ühegi 
teooria tõesust (vt TÕDE) ega ekslikkust. Mitme alternatiivse teooria 
seast valitakse kokkuleppeliselt lihtsam, mugavam, esteetiliselt 
täiuslikum või mõne muu tunnetuse seisukohalt ebaolulise omaduse 
poolest esiletõusev teooria. Teadusliku teooria tunnustamine on seega 
teadlaste konventsioon ehk kokkulepe. Kujundlikult öeldes ei sunni 
loodus meid valima üht või teist teooriat, vaid annab võimaluse ise 
otsustada, millist valida. Nii arvas Henri Poincare. (Taolist veendumust 
toetab ka DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES.) 

Poincare seisukohalt on näiteks Newtoni kolme seaduse tunnustamine 
samasugune konventsioon nagu geomeetria AKSIOOMIDE tunnustamine. 
Ta arvas, et eukleidilist ja ükskõik millist teist FÜÜSIKALIST GEOMEETRIAT ei 
lükka ümber ükski vaatlus ega EKSPERIMENT. Mitte ükski geomeetria ei 
saa olla rohkem tõene kui teine; üks või teine geomeetria saab olla 
vaid mugavam. Igasuguste lahknevuste puhul teooria ja FAKTIDE vahel 
on võimalik teha muudatusi mingis muus valdkonnas – antud juhul 
näiteks optikas (juhul kui füüsikalise eukleidilise geomeetria 
paikapidavust hakata kontrollima, defineerides sirge valguskiirena).  
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Poincare’ga ei nõustunud Albert Einstein, kelle arvates füüsikaline 
geomeetria ei ole konventsionaalne ning lähtus üldrelatiivsusteooria 
loomisel Riemanni geomeetriast.  

Tegelikult võib konventsionalismi pooldaja muidugi ütelda, et Einsteini 
otsus ei olnud n-ö looduse poolt peale sunnitud – see oli teatud 
konventsioon.  

Konventsionalism on küllaltki sarnane INSTRUMENTALISMIGA.  

 Einstein, A. Geomeetria ja kogemus. – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Wright, G. H. Loodusseadused. – Wright, G. H. Filosoofia, loogika ja 
normid. Tallinn, 2001, lk 499–513. 

 KOHERENTSITEOORIA 

konversioon  

(ld conversio ‘ümberpööramine’). Vt OTSENE JÄRELDUS.  

koopamüüt  

Koopamüüdiks nimetatakse Platoni kujundlikku võrdlust, millega ta 
selgitas harituse ja harimatuse erinevust, kuid mis ühtlasi sobib hästi 
IDEEDE (1. tähenduses) maailma ja meelelise (st meeltega kogetava) 
maailma vahekorra selgitamiseks.  

Inimesed elavad nagu koopas. Nad on aheldatud nii, et näevad ainult 
koopaseina, kuna koopasuu jääb selja taha. Inimesed näevad seal 
koopas vaid varjusid, mida koopasuust tulev valgus heidab 
koopaseinale. Need on väljaspool koobast asuvate asjade varjud. 
Koobas oma varjudega sümboliseerib meelelist maailma. See, mis on 
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väljaspool koobast, sümboliseerib aga tõelist olemist, s.o ideede 
maailma.  

Ideede ja meelelise maailma asjade suhet selgitas Platon tegelikult 
kolme moodi:  

o Asjad jäljendavad ideesid.  

o Ideed kehastuvad asjades. 

o Asjad on ideede varjud (koopamüüdi kujund).  

 Platon. Politeia (VII raamat 514a–521b). – Akadeemia, 1997, nr 9. 

 Szaif, J. Platoni koopa-võrdpilt. – Sealsamas.  

 Vt ka artikli PLATON kirjandust. 

Kopernik, Mikolaj  

(1473–1543). Poola astronoom. Tema arvates tiirleb Maa ümber oma 
telje ning Universumi keskel asuva Päikese. Sellist õpetust nimetatakse 
heliotsentrilise (kr hēlios ‘päike’) maailmasüsteemi teooriaks. Taoline 
õpetus vastandus Kreeka astronoomi Klaudios Ptolemaiose (u 90–160) 
loodud geotsentrilise (kr gē ‘maa’) maailmasüsteemi teooriale, mille 
järgi liikumatu Maa on Universumi keskel. 

 ANTROPOTSENTRISM, EPISTEMOLOOGILINE ANARRHISM, INSTRUMENTALISM, 
PARADIGMA, TEOORIAST KOORMATUS, TERVE MÕISTUS 

korrespondentsiteooria  

(ld co ‘koos’, respondēre ‘vastav olema’) ehk  vastavusteooria. 
Tõeteooria, mille järgi TÕDE seisneb väite (OTSUSTUSE) vastavuses 
(korrespondentsis) FAKTIDEGA (tegelikkusega). Sellise vastavuse 
kindlakstegemist nimetatakse verifitseerimiseks (vt VERIFIKATSIOON). 
Väite ümberlükkamist aga, s.o selle kindlakstegemist, et väide ei ole 
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vastavuses tegelikkusega, nimetatakse falsifitseerimiseks (vt 
FALSIFIKATSIOON). 

Aristoteles väljendas sellist arusaama tõest järgmiselt:  

“Ütelda, et olemasolevat ei ole või et mitteolemasolev on olemas, 
on väär. Seevastu ütelda, et olemasolev on olemas ja mitte-
olemasolevat ei ole, on tõsi.” (Аристотель Метафизика – 
Аристотель Сочинения в 4-х томах. Том 1. Москва 1975, с 141.) 

Alfred Tarski sõnastas korrespondentsiteooria täpsemalt, väljendades 
tõesuse tingimust järgmiselt:  

Väide p on tõene siis ja ainult siis, kui p.  

Näiteks on väide Lumi on valge tõene siis ja ainult siis, kui lumi on 
valge. Sellist arusaama tõest nimetatakse s e m a n t i l i s e k s  (kr 
sēmantikos ‘tähendav’) tõeteooriaks. 

Tõe korrespondentsiteooriat ohustab VALETAJA PARADOKS. Alfred Tarski 
leidis siiski, et OBJEKT- JA METAKEELT eristades saab taolise paradoksi ära 
hoida.  

 Carnap, R. Tõde ja kinnitus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 209–220. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Russell, B. Tõe ja ebatõe olemusest. – Russell, B. Valik esseid. 
Tallinn, 1994.  

 Tarski, A. Semantiline tõekontseptsioon ja semantika alused.– 
Tähendus, tõde, meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 
1999. 

 Tarski, A. Tõde ja tõestamine. – Akadeemia, 2000, nr 3. 
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 Vt ka artikli TÕDE kirjandust. 

kosmogoonia  

(kr kosmogonia ‘maailma tekkimine’). Universumi tekkimise või 
loomise käsitus. Kosmogoonia võib olla mütoloogiline, teoloogiline või 
teaduslik.  

Näiteks oli Vana-Kreeka müüdi kohaselt kõige enne KAOS, st vormitu 
segadus, tohuvabohu. Siis sündisid Kaosest Öö (Nyx) ja Erebos ehk 
äraarvamatu sügavus, kus pesitses surm. Edasi sündisid Armastus, 
Valgus, Maa jne.  

Teoloogiline on näiteks Vana Testamendi 1. Moosese raamatus 
kirjeldatud maailma loomine ning selle kommentaarid (vt KREATSIONISM). 

Teaduslik on näiteks nn Suure paugu teoria. Viimane räägib Universumi 
algusest praegusel kujul, kuid ei väideta, et enne polnud üldse midagi. 
Enne oli võib-olla Universum teistsugusel kujul.  

kosmoloogia  

(kr ‘õpetus kosmosest’). Traditsiooniliselt on kosmoloogiaks nimetatud 
METAFÜÜSIKA haru, mis uurib maailma kui terviku omadusi. Alates 
Einsteini üldrelatiivsusteooria võidukäigust nimetatakse kosmoloogiaks 
ka füüsikute uurimusi Universumi aegruumi struktuuri kohta.  

 Gardner, M. Relatiivsusteooria miljonitele. Tallinn, 1968. 

 Hawking, S. W. Aja lühilugu. Akadeemia,1992 nr 12 – 1993, nr 4. 

 Karttunen, H. UFOd ja täheteadus. – Teine maailm. Kahtleja 
käsiraamat. Tallinn, 1997. 

 Keres, H. Ruum ja aeg. 2009. 

 Komarov V. Universumi sügavustes. Tallinn, 1976 
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 Kuusk, P. Aja probleem kosmoloogias. – Akadeemia, 1991, nr 4. 

 Kõiv, M., Kuusk, P. Mis on aeg? – Akadeemia, 2000, nr 1. 

 Novikov I. Mustad augud ja universum. Tallinn, 1991 

 Radunskaja, I. Pöörased ideed. Tallinn, 1984 

 Silk, J., Szalay, A., Zeldovitš, J. Universumi suuremastaabiline 
struktuur. – Akadeemia, 1993, nr 7.  

 Zeldovitš, J.B. Minu Universum. Tallinn, 1990.  

 Toomet, O. Kõige vanemad asjad: Asjadest ja muust, mis meie 
maailmas väga vana on. – Akadeemia, 1999, nr 11.  

 Weinberg S. Esimesed kolm minutit. Tallinn, 1988 

 ANTROOPSUSPRINTSIIP 

kosmoloogilised argumendid  

(ingl cosmological arguments). Kosmoloogilisteks argumentideks 
nimetatakse tavaliselt kaht JUMALATÕESTUST – algpõhjuse ja 
paratamatuse argumenti. 

kreatsionism  

(ld creātor ‘looja’). Seisukoht, et maailma on loonud JUMAL või jumalad. 
Sellist arusaama väljendab näiteks Vana Testamendi 1. Moosese 
raamatu jutt maailma loomisest, millele Augustinus andis oma 
tõlgenduse ning veidi filosoofilisema väljanägemise.  

 Saura, A. Kreatsionism – püha sõda teaduse vastu. – Teine maailm. 
Kahtleja käsiraamat. Tallinn, 1997. 

 Vt ka artiklite DEISM ja TEISM kirjandust. 

 DEISM, TEISM 
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kriitika  

Kriitika eesmärk on põhjendada mingi väite ekslikkust, väheusutavust 
või alusetust. Võib öelda, et kriitika on n-ö miinusmärgiga 

ARGUMENTATSIOON. Eristatakse kolme liiki kriitikat: 

1) teesi kriitika,  

2) argumentide kriitika ja 

3) demonstratsiooni ehk loogilise seose kriitika. 

1. Teesi kriitika võib olla otsene ja kaudne. Kaudse kriitika puhul 
argumenteerime väidet, mis räägib kritiseeritavale teesile vastu, st 
teesi EITUST. Eeldades, et kaks teineteisele vasturääkivat väidet (vt 
VASTURÄÄKIVUS) ei saa korraga olla tõesed, annamegi kaudselt mõista, et 
kritiseeritav väide ei saa olla tõene. Näiteks kui keegi räägib, kui hea 
südamega on hr A, siis kriitik võib omakorda hakata argumenteerima, 
et hr A ei ole hea südamega. Psühholoogiliselt mõjub teesi kaudne 
kriitika halvasti, sest kui meie seisukohta nii kritiseeritakse, jääb mulje, 
et meie juttu üldse ei võetud kuulda ning meiega ei tahetagi 
kontakteeruda.  

Teesi otseselt kritiseerides püütakse näidata ühte kolmest:  

o tees on analüütiliselt väär väide (vt ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED 

OTSUSTUSED), st KONTRADIKTSIOON  

o tees ei ole kooskõlas FAKTIDEGA 

o tees ei ole kooskõlas TERVE MÕISTUSEGA;  

Sellist kriitikat nimetatakse ABSURDINI viimiseks. KÕIKVÕIMSUSE PARADOKSI 
ühe tõlgenduse järgi on tegemist just nimelt selle näitamisega, et tees 
jumala kõikvõimsusest viib meid vasturääkivusele ning on seega väär.  
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Muuseas, kriitika võib olla korrektne, võib ka mitte ning me ei pea 
nõustuma igasuguse kriitikaga. Võtame näiteks ühe absurdini viiva 
arutluse Anton Tšehhovi jutustusest “Kiri õpetatud  naabrile”:  

“Teie kirjutate, et kuu peal elavad ja asuvad inimesed ja suguharud. 
Seda ei või iialgi olla, sest et kui kuu peal elaksid inimesed, siis 
varjaksid nad oma majade ja rammusate karjamaadega meie eest 
tema maagilise ning nõidusliku valguse. Ilma vihmata ei saa  
inimesed elada, aga  vihm sajab alla  maa peale ja mitte üles kuu 
peale. Kuu peal elades kukusid inimesed alla maa peale, seda aga ei 
tule ette. Mustus ja solk langeksid asustatud kuult meie mandrile. 
Kas saavad inimesed elada kuul, kui see on olemas ainult öösel, 
päeval aga kaob? Ka valitsused ei või lubada kuu peal elamist, sest 
suure kauguse ja kättesaamatuse tõttu on seal väga kerge 
kohustustest kõrvale hoida.” (Tšehhov, A. Kiri õpetatud naabrile. –
Tšehhov, A. Jutustused. Tallinn, 1979, lk 7.) 

2. Argumente kritiseerides võime õõnestada usaldust oponendi 
seisukoha suhtes. Mõned argumendid (eeldused) võivad olla ka 
varjatud. Näiteks võidakse uue tüseda õpetaja kohta arvata, et sellega 
hakkavad kõik häid hindeid saama, eeldades, et tüsedad inimesed on 
leebed ja heatahtlikud. Selle eeldusega ei tarvitse nõustuda. 

Argumente kritiseerides saame näidata ainult mingi väite puudulikku 
põhjendatust, kuid mitte ekslikkust. Näiteks võib juhtuda, et too uus 
õpetaja hakkab tõesti kõigile häid hindeid panema, kuid mitte 
sellepärast, et ta tüseda inimesena on leebe ja heatahtlik. Võib-olla 
suudab ta panna hästi õppima isegi endised loodrid. 

3. Demonstratsiooni ehk loogilist seost saame kritiseerida siis, kui keegi 
kasutab suvalises kohas väljendeid siit järeldub, et…, seega…jms. 
Oletame, et keegi arutleb nii: Näitame, et  kõik õpilased on  inimesed; 
kõik inimesed on kahejalgsed loomad; kõik õpilased on kahejalgsed 
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loomad; järelikult, kõik õpilased on inimesed. Tundes SÜLLOGISMI 
reegleid, võime öelda, et JÄRELDUS ei ole õigesti tehtud, st puudub seos 
eelduste ja järelduse vahel. Samas ei tarvitse aga järeldus väär olla.  

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 AD REM JA AD HOMINEM ARGUMENDID, LOOGILINE ÕIGSUS 

kriitiline ratsionalism  

(ingl critical rationalism). Karl Popper nimetas oma arusaama 
teadusest kriitiliseks ratsionalismiks, rõhutades sellega kahte asjaolu:  

1) tema seisukoht vastandub IRRATSIONALISMILE (mitte EMPIRISMILE),  

2) teadlase ülesanne on olla kriitiline kõigi oma HÜPOTEESIDE suhtes.  

Tunnetuse progress seisneb julgete oletuste tegemisest ja nende 
ranges kontrollimises, st katsetes neid KOGEMUSE põhjal ümber lükata. 
Tegemist on ikkagi empirismiga. Ratsionalismi mõistis Popper avaralt 
(vt RATSIONALISM 1. tähenduses). 

 FALLIBILISM, FALSIFITSEERITAVUS, KONTROLLITAVUS 

kriteerium  

(kr kritērion ‘tunnus, mille järgi eristada’). Tunnus, mille järgi midagi 
saab ära tunda. Näiteks on tõe (vt TÕDE) kriteeriumid need tunnused, 
mille järgi me saame ära tunda, kas mingi väide on tõene või mitte.  

Vaieldav on näiteks, kas tõe DEFINITSIOON peab olema efektiivne, st 
võimaldama eristada tõeseid seisukohti vääradest. Näiteks on 
FALLIBILISMI seisukoht, et me ei tarvitse olla suutelised tõde ära tundma, 
kuigi võime teada tõe definitsiooni.  
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Aga kas on võimalik olukord, kus meil on teada kriteeriumid, kuid ei ole 
teada definitsioon? Me oskame poes ära tunda jäätise, kuid ei suuda 
defineerida, mis on jäätis. See ongi ehk näide olukorras, kus teame 
kriteeriumi, kuid ei tea definitsiooni? 

Kropotkin, Pjotr  

(1842–1921). Vene ANARHISMI teoreetik ja revolutsionäär. 

 Kropotkin, P. Anarhismi kõlbelised alused. – Vikerkaar, 1998, nr 1–
2. 

 Vaher, V. Humanist Kropotkin. – Sealsamas. 

Kuhn, Thomas  

(1922–1995). Ameerika teadusfilosoof.  

 Kuhn, T. Teadusrevolutsioonide struktuur. 2003. 

 Allmann, M. Teadus ja inseneritegevus: Nende erinevusest Thomas 
Kuhni teadusfilosoofiast lähtudes. – Akadeemia, 1995, nr 8. 

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 FAKT, NORMAALTEADUS, PARADIGMA, PART-KÜÜLIK, TEADLASKOND, 
TEADUSREVOLUTSIOON, TEOORIAST KOORMATUS, TÕLKE MÄÄRAMATUS 

kujutlus  

Vt AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS.  
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kultuuriline relativism  

1. Seisukoht, et erinevates kultuurides on erinevad tavad, harjumused, 
tõekspidamised; mida ühes kultuuris peetakse normaalseks, ei peeta 
normaalseks teises kultuuris. See on lihtsalt FAKTI kontstateering ning ei 
tekita vaidlusi.  

2. Seisukoht, et erinevate kultuuride esindajad ei suuda teineteist 
mõista (vt MÕISTMINE) ning seega adekvaatselt hinnata teise kultuuri 
nähtusi. Oswald Spengleri arvates on erinevad kultuurid n-ö suletud, 
kommunikatsioonivõimetud. See välistab ka järjepidevuse näiteks 
antiikkultuuri ja euroopa kultuuri vahel – üle võidakse võtta kultuuri 
väline külg, kuid mitte sisu, sest seda ju ei mõistetagi.  

 Voltaire. Mikromegas. Filosoofiline lugu. – Voltaire. Filosoofilised 
jutustused. Tallinn, 1979. 

 RELATIVISM 

kummitus masinas  

Gilbert Ryle nimetas DOGMAKS kummitusest masinas (ingl the dogma of 
the Ghost in the Machine) dualistlikku (vt DUALISM) arusaama kehast ja 
vaimust (eelkõige Rene Descartes’i õpetust kehast ja hingest kui kahest 
SUBSTANTSIST).  

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM, KATEGOORIAVIGA  

kunst  

Vt ESTEETIKA. 
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kuri deemon  

(ingl evil demon, evil spirit). Rene Descartes, asudes rajama uut 
filosoofiat ning seades KAHTLUSE alla kõik oma endised USKUMUSED, 
tõstatas KÜSIMUSE: võib-olla on olemas võimas ja tark kuri deemon (pr 
malin génie), kes püüab mind kogu aeg petta? Selline deemon tekitaks 
minus TAJUMUSI, ilma et oleks välist objekti või siis moonutaks tegelike 
asjade tajumist. 

Descartes jõudis otsusele, et vähemalt ühes asjas ei saaks selline 
deemon teda petta – selles, et kuni ta mõtleb, on ta ka olemas (vt 
MÕTLEN, JÄRELIKULT OLEN OLEMAS). Kui Descartes oli enda jaoks tõestanud 
ka JUMALA olemasolu, leidis ta, et Jumal ei laseks taolisel kurjal 
deemonil – kui ta üldse olemas oleks – inimesi eksitada.  

 Bouwsma, O. K. Descartes’i kuri deemon. – Akadeemia, 2004, nr 
12. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 218–226. 

 Vt ka artikli DESCARTES kirjandust. 

 UNENÄOD JA TEGELIKKUS 

kurjuse probleem  

(ingl problem of evil). Kui on olemas kõikvõimas, tark ja hea JUMAL, siis 
ei tohiks maailmas olla kurjust – ei füüsilist (valud, haigused, loodus-
õnnetused jne) ega moraalset (kuritegevus, petmine jne). Edasi 
arutletakse erinevalt.  

A t e i s t i d  (vt ATEISM) ütlevad sellepeale, et jumalat pole olemas, 
kuna on olemas kurjus.  
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S K E P T I K U D  seavad jumala olemasolu KAHTLUSE alla, väitmata 
seejuures, et teda ei ole. Sextus Empiricuse arutles nii: öeldes, et jumal 
on olemas, tuleks tunnistada et ta hoolitseb maailma eest või ei 
hoolitse. Kui hoolitseb, siis kas kõige eest või mitte. Kui jumal 
hoolitseks kõige eest, siis poleks maailmas kurjust. Kurjus siiski on, 
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? Võimalikud on kolm varianti:  

1. Jumal tahab, kuid ei suuda hoolitseda kõige eest.  
2. Jumal suudab, kuid ei taha hoolitseda kõige eest. 
3. Jumal ei suuda ja ei taha hoolitseda kõige eest. 

Kui jumal tahab, aga ei suuda hoolitseda kõige eest, siis ta on nõrk. 
Kuid jumala ei saa olla nõrk.  

Kui jumal suudab kõige eest hoolitseda, kuid ei taha, siis võib teda 
pidada kurjaks. See oleks jällegi vastuolus jumala mõistega.  

Kui aga jumal ei taha ja ei suuda, siis on ta nii kuri kui ka nõrk, mis oleks 
samuti vastuolus jumala mõistega.  

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 kuri või 
nõrk.  

E p i k u r o s  arvas, 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 tema 
arvates kurjuse olemasolu maailmas. Kui jumalate loomusele oleks 
tõesti kohane jälgida maailmas toimuvat ja sekkuda toimuvasse, siis 
kurjuse olemasolu saaks seletada ainult kolme moodi:  
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1. Jumalad tahavad, kuid ei suuda likvideerida kurjust  
2. Jumalad suudavad, kuid ei taha likvideerida kurjust  
3. Jumalad ei taha ega suuda likvideerida kurjust.  

Ükski variant ei ole kooskõlas jumalate tegeliku loomusega. Seega 
jumalad üldse ei  jälgigi maailma ega sekku toimuvasse. Jumalik 
ettenägevus on lihtrahva väljamõeldis. 

Tegelikult on jumalad Epikurose arvates ülima ÕNNE ja õndsuse 
seisundis viibivad olendid. Nad koosnevad ülipeentest tuleaatomitest 
ning elavad väljaspool meie maailma – tühjuses, n-ö maailmade vahel 
– ja ei mõjuta meie ilmaelu mitte kuidagi. Inimene võib jumalaid 
austada nende ilu ja täiuslikkuse pärast, mitte aga sellepärast, et neilt 
midagi saada.  

U s k l i k  püüab leida põhjendusi, miks kõik on ikka nii nagu on ning 
seda nimetatakse TEODIIKEKS. Taolised põhjendused mõtlesid välja juba 
STOIKUD, kes uskusid maailma mõistuspärasusse ning mõistsid jumalana 
(erinevalt näiteks ristiusu käsitusest) seda maailma mõistuspärasust. 
Just stoikutest ongi alguse saanud teodiike ning nende argumendid on 
tõsiseltvõetavad ka tänapäeval.  

 Tärk. O. Jumal. Tallinn, 1995. 

kvaliteedid  

(ingl qualities). Omadused.  

 PRIMAARSED JA SEKUNDAARSED OMADUSED 

kvantiteet ja kvaliteet  

1. Alates keskajast nimetakse OTSUSTUSE kvantiteediks seda, kas ta on 
üld- või osaotsustus ning kvaliteediks seda, kas ta on jaatav või eitav.  
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Tabel selgitab öeldut. 

Otsustus Loogiline vorm 
Kvanti-

teet 
Kvali-
teet 

Kõik kased on lehtpuud. Kõik S on P Üld- Jaatav 

Mitte ükski koer ei karda 
hiiri. 

Mitte ükski S ei ole P Üld- Eitav 

Mõni kass on sõbralik. Mõni S on P Osa- Jaatav 

Mõni raamat ei ole huvitav. Mõni S ei ole P Osa- Eitav 

2. Kvantiteet iseloomustab ASJA või nähtust n-ö väliselt ning on 
tavaliselt mõõdetav (näiteks võib veetemperatuur olla 25º C). 
Kvaliteedi aga moodustab kõik see, mille tõttu antud ASI või nähtus on 
just see, mis ta on (näiteks, tegemist on just veega, mitte jää, puidu või 
muuga). Vastavalt saab rääkida ka KVANTITATIIVSETEST JA KVALITATIIVSETEST 

MUUTUSTEST. 

kvantitatiivne ja kvalitatiivne identsus  

Vt IDENTSUS. 

kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed muutused  

Vt DIALEKTILINE MATERIALISM. 

kvantor  

(ld quantum ‘kui palju’). Loogika sümbol, mis tähistab sõna kõik/ iga ( 

on üldisuskvantor) või mõni ( on eksistentsikvantor). Tabel selgitab 
öeldut.  
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Otsustus  Loogiline vorm Loetakse 

Kõik puud on taimed x (Px  Qx) 
Iga x-i puhul kehtib: kui x on P 
(puu), siis x on Q (taim). 

Mõni metall on 
väärismetall 

x (Px & Qx) 
Leidub selline x, mis on P 
(metall) ja on ka Q 
(väärismetall) 

Igale lapsele 
meeldib mõni 
raamat 

x y Qxy 
Iga x-i (lapse) jaoks leidub y 
(raamat), mis on x-ga suhtes Q 
(esimesele meeldib teine) 

Kõik voolab  

(kr panta rei). Väide, mis omistatakse Herakleitosele. Viimase arvates 
maailm muutub kogu aeg, olles nagu jõgi, milles voolavad järjest uued 
veed.  

 Vt artikli HERAKLEITOS kirjandust. 

 ISIKSUSE IDENTSUS 

Kõikide sõda kõikide vastu  

(ld Bellum omnium contra omnes). Nii iseloomustas Thomas Hobbes 
inimühiskonda enne riigi rajamist. 

 KAOS, LOODUSLIK SEISUND 
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kõikvõimsuse paradoks  

Kõikvõimsuse PARADOKSIKS nimetatakse järgmist arutlust. Kui JUMAL on 
kõikvõimas, siis suudab ta luua kivi, mida keegi tõsta ei suuda. Kuna ta 
ise samuti ei suuda seda tõsta, siis ta ei ole kõikvõimas. Tuleb välja, et 
kui jumal on kõikvõimas, siis ta ei ole kõikvõimas.  

Taolise paradoksi tõlgendused on erinevad. ATEISTID leiavad, et kuna 
jumala iseloomustuses on varjatud VASTURÄÄKIVUS (arutluse teel ju 
jõudsime vasturääkivuseni), siis ei saa jumalat – vähemalt kõikvõimast 
jumalat – olemas olla. Usklik võib aga öelda, et me ei suuda mõista 
jumala loomust ning antud paradoks näitab vaid inimliku 
arusaamisvõime piiratust (vt USU JA MÕISTUSE VAHEKORD). 

kõlbluse kuldreegel  

Reegel, mis esitatakse kahes sõnastuses. N-ö positiivne (käskiv) on: 
“Tee teisele seda, mida tahad, et sulle tehtaks!” N-ö negatiivne 
(keelav) on: “Ära tee teisele seda, mida ei taha, et sulle tehtaks!”  

Arvatavasti on tegemist iidse rahvatarkusega, mida on välja öelnud 
mitmed mõttetargad – näiteks Thales, Homeros (“Odüsseias”), 
Herodotos (“Ajaloos”). Kõlbluse kuldreegel esineb Evangeeliumis (Mt 
7, 12 ja Lk 6, 31) ning on leidnud koha ka eesti vanasõnade seas: “Mis 
sa omale hea tunned olevat, seda soovi ka teisele”, “Mis sa tahad, et 
teised peavad sinule tegema, sedasama tee sina ka teistele”.  

Thomas Hobbesi arvates on kõlbluse kuldreegel üks loomulikest 
inimese kooselu seadustest. Claude Adrien Helvetius leidis aga, et 
tegemist on teisejärgulise põhimõttega. Kõrgeim on hoopis põhimõte 
RAHVA HÜVANG ON ÜLIM SEADUS.  
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küllaldane tingimus  

Vt VAJALIK JA KÜLLALDANE TINGIMUS. 

küllaldase aluse printsiip  

(ingl principle of sufficient reason). G o t t f r i e d  L e i b n i z  mõistis 
küllaldase aluse printsiipi kaheti:  

1. Küllaldase aluse printsiip kui tunnetusteoreetiline põhimõte, et 
ükski väide ei saa olla tõene (vt TÕDE) ilma küllaldase aluseta. 
LOOGIKAS mõistetakse seda tavaliselt neljanda ÕIGE MÕTLEMISE 

PÕHIREEGLINA, mis nõuab meilt oma seisukohtade argumenteerimist 
(vt ARGUMENTATSIOON).  

2. Küllaldase aluse printsiip kui ontoloogiline (vt ONTOLOOGIA) 

põhimõte, mille järgi on kõigel eksisteerival olemasoluks küllaldane 
alus. Teisisõnu on maailmas kõik seletatav (vt SELETAMINE). Taoline 
ontoloogiline põhimõte on loogiliselt sama mis MITTEKÜLLALDASE 

ALUSE PRINTSIIP.  

A r t h u r  S c h o p e n h a u e r  leidis, et küllaldase aluse printsiip 
suunab meid alati küsima Miks? Vastused võivad aga olla nelja liiki ning 
vastavalt on ka küllaldase aluse printsiibil neli rakendust:  

1. Füüsikaline seletamine: füüsikalises maailmas seletame nähtusi 
põhjuste kaudu (vt PÕHJUSLIK SEOS).  

2. Loogiline seletamine (põhjendamine): me põhjendame ühtede 
väidete tõesust teiste väidete tõesuse kaudu.  

3. Matemaatiline seletamine: me seletame miks on näiteks teatud 
matemaatilisel objektil sellised-ja-sellised omadused.  

4. Moraalne seletamine: inimeste tegusid me seletame MOTIIVIDE 
(n-ö sisemiste põhjuste) kaudu.  

 ARUSAAMINE, DETERMINISM, MITTEKÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP, NELI PÕHJUST 
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kürenaikud  

Vana-Kreeka filosoofiline koolkond, mille rajas Aristippos Küreenest. 
Kürenaikute arvates seisneb ÕNN naudingutes. Selline HEDONISM ei 
tähendanud aga suvaliste naudingute n-ö orjamist, vaid arukat 
valitsemist nende üle.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 177–179. 

küsimus  

Teatud eeldustele tuginedes lisainformatsiooni soovimine. Vahel mõni 
nimetatud eeldustest sõnastatakse (näiteks Te võitsite loteriil suure 
summa. Mida kavatsete saadud rahaga peale hakata?), vahel aga 
mitte (näiteks Mida kavatsete oma suurte rahadega peale hakata?).  

Sõltuvalt sellest, millist vastust oodatakse, eristatakse nelja liiki 
küsimusi.  

1. Jah-ei küsimused nõuavad jah või ei vastust, näiteks Kas Eesti on 
demokraatlik riik? Kas on tõsi, et Maa ei ole Universumi keskel? Ega 
te kohvi ei soovi? Mitte kõik kas-küsimused ei nõua jah-ei vastust, 
näiteks Kas soovite teed või kohvi?  

2. Suletud küsimustes esitatakse võimalikud vastusevariandid, näiteks 
Kas Eesti suurim linn on Tallinn või Narva? Kas eelistate mõru või 
suhkruga kohvi?  

3. Avatud küsimused ei anna vastusevariante, näiteks Millal tuleb 
rege rautada?  

4. Retoorilised küsimused on need, milles küsilause vormis midagi 
väidetakse ning vastust ei oodatagi, näiteks Kes meist poleks 
lugenud “Karupoeg Puhhi”?  
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Vastavalt sellele, kuidas küsimusele vastust leida, võime eristada kolme 
liiki küsimusi.  

1. Küsimused, millele saab vastata KOGEMUSE põhjal. Seejuures ei pea 
küsitav tuginema isiklikule kogemusele, sest keegi teine (näiteks 
teadlased), on asja juba uurinud. Sellesse liiki kuuluvad näiteks 
küsimused Mis värvi silmad on su abikaasal? ja Kui kaugel Maast 
asub Kuu?  

2. Küsimused, millele vastamiseks peame deduktiivselt arutlema (vt 
DEDUKTSIOON). Sellised on näiteks küsimused Millal peab 
vasakpööret sooritav juht andma teed teisele juhile? (Vastates 
lähtume Liikluseeskirjast.) Kui pikk on täisnurkse kolmnurga kolmas 
külg, kui kahe külje pikkused on vastavalt 3 ja 4 m? (Vastates 
lähtume Pythagorase teoreemist.) 

3. Küsimused, millele ei saa vastata kahel esimesel viisil. Nende seas 
on ka filosoofilised küsimused, näiteks Kas ilu on vaataja silmades 
või asjas endas? Miks peavad lapsed kuulama vanemate sõna? Kas 
minu elu mõte sõltub minust või maailmast? Sellistele küsimustele 
vastatakse erinevalt ning arvatavasti pole lootust saavutada 
üksmeelt. See on viinud positivistlikult (vt POSITIVISM) mõtlevad 
filosoofid mõttele, et äkki nn filosoofilised küsimused ei olegi üldse 
õiged küsimused ning inimkond loobub neist kunagi, sest nende 
tõstatamine ei saa esile kutsuda muud kui lobisemist ja hämamist. 
Sarnane on Ludwig Wittgensteini mõte, et FILOSOOFIA peab olema 
teraapiline (vt FILOSOOFIA KUI TERAAPIA). 

Eristada saab ka k o r r e k t s e i d  j a  e b a k o r r e k t s e i d  
k ü s i m u s i . Ebakorrektsed küsimused tuginevad vääradele varjatud 
eeldustele. Näiteks eeldab küsimus Mis värvi on demokratia?, et 
demokraatiat iseloomustab värvus ning tegemist on KATEGOORIAVEAGA. 
Kas Läti kuningas on endine KGB kaastöötaja? eeldab, et Lätil on 
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praegu kuningas. Mida kavatsete teha teie pangaarvel oleva viie 
miljoni krooniga? eeldab, et seal on nii palju raha.  

Küsimus peab olema ka p r a g m a a t i l i s e l t  k o r r e k t n e , st 
jõukohane sellele, kellele ta esitatakse.  

Küsimused liigitatakse veel p r o b l e e m s e t e k s  j a  
m i t t e p r o b l e e m s e t e k s . Kõik probleemid sõnastatakse 
küsimustena, kuid mitte kõik küsimused ei väljenda probleemi. 
Küsimus ei ole probleemne kahel juhul.  

1. Kui sellele küsimusele on juba keegi vastuse leidnud ning pole alust 
seda vastust vaidlustada. Sellised mitteprobleemsed küsimused on 
näiteks Mitu km on Viljandist Tartusse? Kui suur on elavhõbeda 
tihedus?  

2. Kui sellele küsimusele vastuse leidmiseks on olemas üksikasjalik 
juhend või koguni algoritm, näiteks Kas arv 2524578566885358 
jagub 9-ga? Kui palju kell on? Mis kellast väljub Viljandi buss 
Tallinnast? 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996, lk 39–42. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

küünikud  

Vana-Kreeka filosoofide koolkond, mille rajas Antisthenes Ateenast. 
Tuntuim küünik oli Diogenes Sinopest.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 172–177.  

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 
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L 

lahtise küsimuse argument  

(ingl open question argument). Argument, mida George Edward Moore 
kasutas EETILISE NATURALISMI vastu. Ta lähtus David Hume’i seisukohast, 
et sellest, mis on, ei saa teha JÄRELDUSI selle kohta, mis peab olema (mis 
on õige, hea vm). Teisisõnu: on-väidetest ei järeldu peab-väited.  

Eetilise naturalismi seisukohalt püüdlevad inimese naudingute poole 
ning selle alusel väidetakse, et nauding ongi HÜVE. Moore’i arvates 
peitub siin naturalistlik viga (ingl naturalistic fallacy), KÜSIMUS, kas 
nauding on hüve (hea), jääb lahtiseks. Tema arvates ei tõesta inimeste 
püüdlemine naudingute poole veel seda, et nauding tõesti on hüve. 
Moore’i arvates ei saa väärtusmõisteid defineerida 
mitteväärtusmõistete kaudu ning seetõttu tuleb välja, et hüve mõiste 
on määratlematu. Nimetatud arutluse võttis aluseks EMOTIVISM.  

 Idarand, T. Naturalistlik ja kognitivistlik metaeetika Hume’i 
seadusest. – Studia Philosophica I. Tartu, 1993.  

 FAKT JA VÄÄRTUS, HEDONISM 

Lakatos, Imre  

(1922–1974). Ungari-inglise teadusfilosoof. 

 Lakatos, I. Teadus ja pseudoteadus. – Akadeemia, 1991, nr 2. 

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998.  

 Vihalemm, R. Mida Imre Lakatos tõestas ja mida mitte? – 
Akadeemia, 1991, nr 2.. 
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Laplace, Pierre-Simon  

(1749–1827). Prantsuse matemaatik, füüsik ja astronoom. 

 DETERMINISM, JUHUS JA PARATAMATUS 

lausearvutus  

(ingl propositional calculus). Arutluse LOOGILISE ÕIGSUSE kontrollimiseks 
on kõigepealt tarvis välja selgitada nende LOOGILINE VORM. Eristatakse 
l a u s e l o o g i k a t , kus iga lihtlauset käsitatakse n-ö aatomina, mille 
struktuuri ei arvestata, ning p r e d i k a a t l o o g i k a t , mille puhul 
võetakse arvesse ka lihtlausete struktuur. Lauseloogika puhul on 
tegemist lausearvutusega, predikaatloogika puhul PREDIKAATARVUTUSEGA. 

Arvutuseks nimetatakse süsteemi, milles on määratud tähestik 
(kasutatavad sümbolid), defineeritud VALEM (st sümbolite jada, mis võib 
tähistada lauset) ning määratud järeldusreeglid. Kuna tähestiku ja 
valemiga on määratletud TEHISKEEL, siis võime öelda: arvutus = tehiskeel 
+ järeldusreeglid. Lausearvutuse puhul on tegemist lauseloogika 
keelega, predikaatarvutuse puhul predikaatloogika keelega. 

Järgnevalt tutvume lausearvutuse nn loomuliku järelduse süsteemiga 
(süsteeme on erinevaid).  

T ä h e s t i k . 

1. p, q, r, s, p1, p2, … – lausemuutujad (nendega tähistatakse 
väiteid – tavaliselt lihtväiteid).  

2. , &, V, ,  – loogiliste tehete (EITUSE, KONJUNKTSIOONI, 
DISJUNKTSIOONI, IMPLIKATSIOONI ja EKVIVALENTSI) sümbolid. 

3. (, ) – sulud.  

Kõik loogilised tehted on defineeritud TÕEVÄÄRTUSTABELI abil.  
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V a l e m i  d e f i n i t s i o o n . 

1. Lausemuutuja on valem. 

2. Kui A on valem ja B on valem, siis on ka A, (A & B), (A V B),  

(A  B) ja (A  B) valemid.  

3. Miski muu ei ole valem.  

L a u s e a r v u t u s e  r e e g l i d  

O t s e s e d  r e e g l i d  

Reegli lühend (ja nimetus) Eeldus(ed) Järeldus 

&S (konjunktsiooni sisseviimine) A, B A & B 

&E (konjunktsiooni eemaldamine) A & B A 

&E (konjunktsiooni eemaldamine) A & B B 

VS (disjunktsiooni sisseviimine) A A V B 

VS (disjunktsiooni sisseviimine) B A V B 

VE (disjunktsiooni eemaldamine) A V B, A B 

VE (disjunktsiooni eemaldamine) A V B, B A 

E (implikatsiooni eemaldamine) A  B, A B 

E (implikatsiooni eemaldamine) A  B, B A 

Järgneb... 
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Reegli lühend (ja nimetus) Eeldus(ed) Järeldus 

S (eituse sisseviimine) A A 

E (eituse eemaldamine) A A 

& (konjunktsiooni eitamine) (A & B) A V B 

V (disjunktsiooni eitamine) (A V B) A & B 

 (implikatsiooni eitamine) (A  B) A & B 

K a u d s e d  r e e g l i d   

Reegli nimetus Eeldus Järeldus 

Deduktsioonireegel H, A |— B H |— A  B 

Vastuväitelise tõestusviisi 
reegel 

H, A|— B & B H |— A 

 

L a u s e a r v u t u s e  n ä i d e  

Tõestada järeldus: p & q  r |— p & r  q  

(Sellisele järeldusele vastav arutlus oleks näiteks selline. Kui inimene on 
andekas ja auahne, siis ta teeb karjääri; järelikult, kui inimene on 
andekas, kuid karjääri ei tee, siis ta ei ole auahne.) 

Tõestuskäik on sammsammuline ning iga sammu nummerdame ja 
kirjutame juurde, millise sammu alusel ja millise reegli järgi järeldus on 
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tehtud. Näiteks tähendab kirje 1, 4; E seda, et järeldus on tehtud 1. ja 
4. sammu alusel implikatsiooni eemaldamise reegli järgi.  

 1. p & q  r  eeldus  

 2. p & r eeldus 

 3. p   2; &E  

 4. r  2; &E  

 5. (p & q)  1, 4; E  

 6. p V q 5; &  

 7. q  3, 6; VE  

I.  p & q  r, p & r |— q  Sammude 1–7 alusel 

II.  p & q  r |— p & r  q I järelduse alusel, 
deduktsioonireegli järgi 

 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996.   

 Tamme, T., Tammet, T., Prank, R. Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997. 

lauseloogika ja predikaatloogika  

Vt LAUSEARVUTUS.  

lausefunktsioon  

ehk propositsionaalne funktsioon (ingl propositional function). 
Funktsioon, mille väärtus on lause ning muutuja mingi objekt määratud 
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hulgast. Lihtsamalt öeldes on lausefunktsioon lause, milles on 
vähemalt üks tühik. Mõned näited selgitavad seda.  

Lause-
funktsioon 

Muu-
tujad 

Lausefunktsiooni väärtus, 
st lause antud muutuja 
korral  

Lause 
tõeväärtus 

…on inimene Andres Andres on inimene. tõene 

… on inimene  raamat  Raamat on inimene.  väär 

… ja … on 
sõbrad. 

Kati, 
Kadri 

Kati ja Kadri on sõbrad. väär 

… ja … on 
sõbrad. 

Kati, 
Mati 

Kati ja Mati on sõbrad. tõene 

…on algarv Sokrates Sokrates on algarv. – 

Kui lausefunktsiooni muutuja valitakse täiesti sobimatu, siis on 
tegemist KATEGOORIAVEAGA. Näiteks kui valida lausefunktsiooni …on 
algarv muutujaks Sokrates, on tulemuseks MÕTTETA LAUSE (lausung 
Sokrates on algarv on mõtteta, mitte tõene või väär).  

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 377–396. 

 PSEUDOVÄIDE 

legaalsed ja moraalsed teod  

(ld legālis ‘seaduslik’). Immanuel Kant nimetas legaalseks tegu, mis on 
kooskõlas inimese moraalse KOHUSEGA, kuid sooritatud mingil muul 
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MOTIIVIL peale kohuse motiivi. Mis on inimese moraalne kohus ja mis 
mitte, saab kindlaks teha KATEGOORILISE IMPERATIIVI alusel.  

Näiteks on inimese kohus olla AUS, kuid sageli on inimesed ausad vaid 
seetõttu, et see on neile kasulik. Kant toob näiteks poepidaja, kes 
lähtub põhimõttest, et ausus on parim käitumispoliitika (st kasulik on 
olla aus). Sellise poepidaja käitumine (aus olemine) on legaalne, kuid 
mitte moraalne ranges tähenduses. Rangelt võttes moraalsed on vaid 
need teod, mis on sooritatud ainuüksi kohuse motiivist lähtudes ning 
tihti on nad lausa vastumeelt. Kant ei väida küll, et kohuse täitmine 
peab meile kindlasti vastumeelt olema, kuid tegelikus elus on sageli 
just nii.  

 Vt artikli KANT kirjandust. 

legitiimsus  

(ld lēgitimus ‘seaduslik’). Riigivõimu õigustatus.  

Miks peaksid kodanikud olema riigile truud? Max Weber leidis näiteks, 
et riigivõimu legitiimsus võib kolmesugune:  

1. Traditsioonilise võimu (domineerimise) autoriteet tugineb 
traditsioonidele. Usutakse iidsetest aegadest pärinevasse korda. 
Näiteks on selline kuninga- ja tsaarivõim.  

2. Karismaatilise (kr charisma ‘jumalik anne’) võimu autoriteet 
tugineb võimul oleva isiku erilistele omadustele, n-ö karismale. 
Sellised karismaatilised liidrid olid näiteks Vladimir Lenin ja Adolf 
Hitler.  

3. Legaalse võimu autoriteet tugineb veendumusele, et võimul olevad 
inimesed on kompetentsed seda tööd tegema. Neid valitakse ja 
määratakse vastavalt kehtestatud reeglitele ning nad töötavad 
samuti reeglite järgi. 
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ANARHISMI seisukohalt ei õigusta aga riigivõimu miski. 

 Weber, M. Legitiimse domineerimise kolm puhast tüüpi. – 
Vikerkaar, 1994, nr 9. 

 Weber, M. Võimu ja religiooni sotsioloogiast. Tallinn, 2002 

 Käärik, H. Max Weber: võim, domineerimine, autoriteet. – 
Sealsamas. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm  

(1646–1716). Saksa filosoof.  

 Leibniz, G.W. Dialoog. – Akadeemia, 1990, nr 6. 

 Leibniz, G.W. Looduse ja jumala-armu alused mõistuse põhjal. – 
Akadeemia, 1990, nr 6. 

 Kiho, T. Spekuleerimas Leibniziga. – Akadeemia, 1990, nr 6. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Narski, I. Gottfried Leibniz. Tallinn, 1976.  

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 APERTSEPTSIOON, BURIDANI EESEL, ERISTAMATUTE IDENTSUS, ETTEMÄÄRATUD 

HARMOONIA TEOORIA, FAKTITÕED JA MÕISTUSETÕED, IDEALISM, IDENTSETE 

ERISTAMATUS, KÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP, MONAAD, MÕISTUSES POLE MIDAGI 

SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD MEELTES – PEALE MÕISTUSE ENESE, OPTIMISM, 
PANGLOSS, PESSIMISM, PUHAS TAHVEL, RATSIONALISM, TEODIIKE, VÕIMALIKUD 

MAAILMAD, ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLID 
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Lenin (Uljanov), Vladimir  

(1870–1924). Vene ühiskonnategelane ja filosoof, MARKSISMI 
edasiarendaja. 

 Lenin, V. Materialism ja empiriokrititsism. – Lenin, V. Teosed, 14. 
kd. Tallinn, 1952. 

 Lenin, V. Filosoofilised vihikud. – Lenin, V. Teosed, 38. kd. Tallinn, 
1964.  

Leukippos  

(u 500–440 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, ATOMISMI rajaja. 

 Leukippos. Fragmendid.  
http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/leukippos/leukippos.shtml 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

Levy-Bruhl, Lucien  

(1857–1939). Prantsuse filosoof ja sotsiaalantropoloog. 

 EELLOOGILINE MÕTLEMINE 

liigitus 

 ehk liigitamine. MÕISTE mahu osadeks jagamine. Eristatakse 
taksonoomilist (kr taxis ‘kordaseadmine’, nomos ‘seadus’) ja 
mereoloogilist (kr meros ‘osa’, logos ‘käsitus’) liigitust.  

T a k s o n o o m i l i s e l t  võime liigitada näiteks kolmnurgad (või 
mõiste kolmnurk) teravnurkseteks, täisnurkseteks ja nürinurkseteks. 
Tunnust, mille alusel liigutus toimub, nimetatakse l i i g i t u s e  
a l u s e k s . Antud juhul oli liigituse alus nurkade suurus. Mõisted 
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teravnurkne, täisnurkne ja nürinurkne kolmnurk on l i i g i t u s e  
l i i k m e d . Taksonoomilise liigituse korral alluvad liigituse liikmed 
liigitatavale mõistele (loogilise allumise kohta vt EULERI RINGID).  

Dihhotoomiline (kr dicha ‘kaheks osaks’, tomē ‘lõikus’) on liigitus, mille 
korral mõiste liigitatakse kaheks VASTURÄÄKIVAKS MÕISTEKS. Näiteks 
liigitatakse arvud positiivseteks ja mittepositiivseteks, inimesed 
alaealisteks ja täisealisteks.  

M e r e o l o o g i l i s e l t  võime liigitada näiteks aatomi tuumaks ja 
elektronideks. Sellise liigituse puhul me jagame mõtteliselt osadeks 
objekti, mida mõiste tähistab. Mereoloogilise liigituse korral ei allu 
liigituse liikmed liigitatavale mõistele. 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

 LIIGITUSE REEGLID 

liigituse reeglid  

Selleks, et LIIGITUS tõesti midagi selgitaks, on vaja järgida kolme reeglit.  

1. Liigitus peab olema adekvaatne. Liigituse liikmete mahtude summa 
peab võrduma liigitatava mõiste mahuga. Näiteks ei ole 
adekvaatne eestimaalaste liigitamine eestlasteks ja venelasteks, 
sest eestimaalased on ju ka Eestis elavad sakslased jt rahvaste 
esindajad.  

2. Liigitus peab toimuma ühel ja samal alusel. Näiteks pole õige 
liigitada maju eramajadeks, suurteks majadeks ja kaubamajadeks.  

3. Liigituse liikmed peavad üksteist välistama. Näiteks pole õige 
liigitada raamatuid huvitavateks, eestikeelseteks ja 
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sõnaraamatuteks (võib ju olemas olla ka huvitav eestikeelne 
sõnaraamat). 

 Vt artikli LIIGITUS kirjandust. 

liitotsustus  

OTSUSTUS, mis koosneb LOOGILISTE KONSTANTIDEGA seotud otsustustest. 
Liitotsustus liigitub KONJUNKTIIVSEKS, DISJUNKTIIVSEKS, IMPLIKATIIVSEKS ja EKVI-
VALENTSIOTSUSTUSEKS. Tavaliselt peetakse ka otsustuse EITUST 
liitotsustuseks. Liitotsustuse TÕEVÄÄRTUS määratakse TÕEVÄÄRTUSTABELIGA.  

lingvistiline (keeleline) relatiivsus  

(ingl linguistic relativity). Oletus, et erinevate keeltega kaasneb erinev 
arusaam maailmast.  

Loomulikke keeli (rahvuskeeli) on palju ning tekib KÜSIMUS tõlke 
võimalikkuse kohta. Tavaliselt puutume kokku selliste keeltega, mille 
puhul erilist probleemi ei teki: raamatuid tõlgitakse eesti keelest inglise 
keelde, inglise keelest eesti keelde jne. Ilukirjanduse puhul võib küll 
juhtuda, et originaalis kõlab kõik hulga paremini. Mõni keeleteadlane 
on erinevaid keeli uurides siiski jõudnud veendumusele, et mõnikord 
võib tõlkevõimalus ka täielikult puududa, sest erinevatesse keeltesse 
on n-ö sisse kirjutatud väga erinevad arusaamad maailmast. Esimesena 
väljendas seda mõtet saksa filosoof ja keeleteadlane Wilhelm 
Humboldt (1767–1835). Tema arvates peitub iga rahva keeles oma 
maailmavaade. Seda mõtet on edasi arendanud ameerika etnograaf ja 
keeleteadlane Edward Sapir (1884–1939) ning indiaani keelte uurija 
ameeriklane Benjamin Lee Whorf (1897–1941). Whorf kirjutas:  

“Selgus, et iga keelelise süsteemi alus (teisisõnu, grammatika) ei ole 
lihtsalt vahend mõtete esitamiseks. Vastupidi, grammatika 
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kujundab mõtte, on indiviidi mõttetegevuse programmiks ja 
juhendiks, tema muljete analüüsi ja sünteesi vahendiks.. Me 
liigendame loodust suunas, mille määrab meie emakeel. Me 
tõstame nähtuste seas esile need või teised kategooriad ja tüübid 
mitte sellepärast, et need kategooriad või tüübid oleksid 
enesestmõistetavad; vastupidi, maailm on kui muljete 
kaleidoskoop, mille peab korrapärastama meie teadvus, mille 
omakorda kujundab keeleline süsteem.” (Tsiteeritud:  Коул., M 
Скрибнер, С.  Культура и мышление. Москва 1977, lk 55.) 

Whorf võrdles indiaani keeli (sh hopi keelt) n-ö Euroopa keskmise 
standardiga (ingl Standard Average European). Inglise, saksa, prantsuse 
jt indo-euroopa keeltel on väga palju ühist grammatiliste KATEGOORIATE 
ja keeleliste mudelite osas. Indiaani keeled on aga oluliselt 
teistsugused.  

Whorfi arusaama võib kokku võtta kahe teesina: 

1. Erinevates keeltes kõnelevad inimgrupid tajuvad maailma 
erinevalt. (Seda väidet nimetatakse keelelise relatiivsuse 
hüpoteesiks.) 

2. Tajumisviiside erinevuse põhjuseks antud juhul on just keeleline 
erinevus. (Seda väidet nimetatakse keelelise DETERMINISMI 
hüpoteesiks.) 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996, lk 108. 

 MacIntyre, A. Relativism, võim ja filosoofia. – Akadeemia, 1998, nr 
4.  

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986, lk 198–
210. 

 Sapir, E. Keel. 2009. 

 Whorf, B. L. Keel, mõtlemine ning tegelikkus. 2010. 
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 KEEL, KULTUURILINE RELATIVISM, RELATIVISM 

Locke, John  

(1632–1704). Inglise filosoof, EMPIRISMI klassik. 

 Locke, J. Teine traktaat valitsemisest: Essee tsiviilvalitsuse 
tegelikust algusest, ulatusest ja eesmärgist. – Akadeemia, 2007, nr 
3-8. 

 Ayers, M. Locke. Tallinn, 2000. 

 Jakapi, R. Moraalirelativism Locke’i Essees? – Akadeemia, 2005, nr 
3. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Zaitšenko, I. John Locke. Tallinn, 1976.  

 ABSTRAKTNE IDEE, ABSURD, FAKT, IDEE, INTUITSIOON, ISIKSUSE IDENTSUS, 
JÄRELDUSLIK TEADMINE, KONTSEPTUALISM,  LOODUSLIK SEISUND, MAKSIIM, 
MEELTEANDMED, MÕISTUSES POLE MIDAGI SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD 

MEELTES, NÕRK DETERMINISM, PRIMAARSED JA SEKUNDAARSED OMADUSED, 
PUHAS TAHVEL, REFLEKSIOON, REPRESENTATSIONISM, SKEPTITSISM, SUBJEKT JA 

OBJEKT, SUBSTANTS, SÜNNIPÄRASTE IDEEDE TEOORIA, TUNNETUS- JA 

OTSUSTUSVÕIME, VÄLISMAAILM, ÜHISKONDLIK LEPING 

logos (kr ‘sõna, kõne; mõiste; mõistus; mõõt, suhe, proportsioon’). 
Herakleitos mõistis logosena üldist seaduspärasust, Aristoteles seletust 
(vt SELETAMINE)või põhjendust, Platon aga mõistust ja arutlusvõimet. 
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 Konsa, V. Logos ja mythos: Filosoofia kahekordne ülesanne. – 
Akadeemia, 1990, nr 1.  

looduse ühetaolisus  

(ingl uniformity of nature). Oletatakse et looduse seaduspärasused ei 
muutu. KOGEMUSEST saame teada, milline loodus on, kuid mitte seda, 
milline ta saab olema tulevikus. Eeldades aga (varjatult, sõnastamata), 
et loodus on ühetaoline, me väidamegi, et mingi avastatud 
seaduspärasus (näiteks see, et päike tõuseb idast) kehtib ka tulevikus.  

Looduse ühetaolisuse varjatud eeldamisele juhtis esimesena 
tähelepanu David Hume, kes tõstatas INDUKTSIOONIPROBLEEMI.  

Kui aja jooksul selgub, et mõni LOODUSSEADUS (näiteks Newtoni III 
seadus) ei kehti, siis arvataks, et viga peitub kogemuse piiratuses või 
üldistuse ekslikkuses. Tavaliselt ei hakka siiski keegi eeldama, et loodus 
pole enam ühetaoline.  

looduslik seisund  

(ld status nātūrālis, ingl state of nature). Looduslikuks seisundiks 
nimetasid Thomas Hobbes ja John Locke inimühiskonna seisundit enne 
riigi tekkimist.  

 Sutrop, M. Valgustuse moraali- ja poliitikafilosoofia inimloomusest. 
– Vikerkaar, 1999, nr 11–12.  

 ÜHISKONDLIK LEPING 

loodusseadus  

(ingl law of nature). 1. Looduses kehtiv seaduspärasus. 2. Looduse 
(oletatava) seaduspärasuse sõnastus.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

320 

 

Eeldades LOODUSE ÜHETAOLISUST, arvatakse, et muutuvad loodusseaduste 
sõnastused, kuid mitte looduse seaduspärasused. Juba antiikajal usuti, 
et loodus on korrapärane, et tegemist on kosmose (kr kosmos ‘kord’), 
mitte aga KAOSEGA. Teaduse oluliste edusammude ajal 17.–18. sajandil 
leidis kõlapinda arusaam, et loodusseadusi on võimalik väljendada 
matemaatiliselt (valemitena, nagu näiteks Newtoni mehaanikas).  

Loodusseadusi kasutatakse juba teadaolevate sündmuste SELETAMISEKS 
ja seni veel teadmata sündmuste ETTENÄGEMISEKS (ennustamiseks).  

 Kuusk, P. Jumal ja loodusseadused. – Akadeemia, 1993, nr 1. 

 Villmann, Ch. Mõtteid loodusseadustest. – Akadeemia, 1992, nr 1.  

 Wright, G. H. Loodusseadused. – Wright, G. H. Filosoofia, loogika ja 
normid. Tallinn, 2001. 

loogika  

Sõna loogika kasutatakse kolmes peamises tähenduses.  

1. Loogika kui OBJEKTIIVNE seaduspärasus. Selles tähenduses võime 
öelda, et igal sündmusel on oma loogika – näiteks inimese 
iseloomu muutumisel, ühiskonna arengul jne. Isegi hullumeelsusel 
on ehk oma loogika. Selles tähenduses kasutatakse sõna loogika 
näiteks lausetes Ühiskonna arenguloogika on selline, Meie 
vajaduste kujunemisel on oma loogika. 

2. Loogika kui meie mõtete seostatus. Kui inimene millegi üle arutleb, 
siis ta seostab omavahel teatud mõtteid. Just selles tähenduses 
kasutatakse seda sõna näiteks lausetes Tal on tugev loogika, Tema 
arutlustes puudub loogika, See on tal mingi eriline loogika. Kahe 
viimase lausega tahetakse öelda, et mõtted kellegi arutluskäigus n-
ö ei haaku.  
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3. Loogika kui teadus, mis uurib seoseid mõtete vahel, analüüsides 
MÕISTEID, OTSUSTUSI ja JÄRELDUSI. 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 106–128. 

 Kangilaski, J. Frege uurimused loogikast. – Akadeemia, 1997, nr 7.  

 Kolman, A., Zich, O. Huvitav loogika. Tallinn, 1970. 

 Loogika ja mõtlemine [kogumik]. Tallinn, 1994. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Ryle, G. Formaalne ja informaalne loogika. – Akadeemia, 2000, nr 
9. 

 Tamme, T., Tammet, T., Prank, R. Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997.  

 Tammet, T. Loogika aine ja ajalugu. – Akadeemia, 1996, nr 10–12. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

 Wright, G. H. Loogika ja filosoofia XX sajandil. – Wright, G. H. 
Minerva öökull. Tallinn, 1996. 

 FILOSOOFILINE LOOGIKA, FORMAALNE LOOGIKA 

loogikaviga  

Vt AD REM JA AD HOMINEM ARGUMENDID, ARGUMENTATSIOON, DEFINITSIOONI 

REEGLID, FORMAALNE LOOGIKAVIGA, KRIITIKA, LIIGITUSE REEGLID, LOOGILINE ÕIGSUS, 
ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLID 

loogiline atomism  

(ingl logical atomism). Arusaam, et maailma n-ö algelemendid on 
atomaarsed (kr atomos ‘jagumatu’) FAKTID. Maailm on faktide, mitte 
asjade kogum, väitis Ludwig Wittgenstein “Loogilis-filosoofilises 
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traktaadis”. Ühest faktist ei järeldu midagi teise fakti kohta. 
Atomaarset fakti väljendab tõene lihtväide, näiteks See pall on sinine. 
Lihtväiteid nimetatakse ka atomaarseteks – erinevalt molekulaarsetest 
(LIITOTSUSTUSTEST), mis saadakse mitmest atomaarsest LOOGILISTE 

KONSTANTIDE abil. Molekulaarne on näiteks väide See pall on sinine ja 
ümmargune.  

Taoline arusaam sai nime Bertrand Russellilt. 

loogiline biheiviorism  

Vt ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM. 

loogiline empirism  

(ingl logical empiricism) ehk loogiline positivism (ingl logical 
positivism). Oluline etapp ANALÜÜTILISE FILOSOOFIA arengus. Loogiline 
posititivism kujunes 20. sajandi 20. aastail. Ta sai alguse Viini ülikoolis 
tegutsenud nn VIINI RINGIST. Olulist rolli loogilise empirismi arengus 
mängisid Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Carl Gustav Hempel, Otto 
Neurath, Alfred Jules Ayer jt. 

Loogilise positivismi filosoofe ühendab veendumus, et traditsiooniline 
filosoofia – samastatuna METAFÜÜSIKAGA – on oma aja ära elanud (ka 
POSITIVISMI rajaja Auguste Comte arvas nii). Uus filosoofia pole mitte 
õpetus maailmast, vaid tegevus – teaduse loogiline ANALÜÜS, mille üks 
tulemus on mõtteta lausete (vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED) 

paljastamine ja kõrvaldamine teaduslikust maailmavaatest. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Vt ka artiklite Carnap, Schlick, hempel, Neurath ja Ayer kirjandust. 

 VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP 
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loogiline konstant  

Termin, mis väljendab väite LOOGILIST VORMI, näiteks mõni, kõik, …on …, 
…ja…. Näiteks on väites Mart õpib ajalugu ja kuulab muusikat loogiline 
konstant …ja…. MATEMAATILISES LOOGIKAS tähistatakse loogilisi konstante 
sümbolitega. 

 LIITOTSUSTUS, OTSUSTUS 

loogiline konstruktsioon  

(ingl logical construction). Defineeritud (vt DEFINITSIOON) mõtteline 
objekt. Näiteks on ANALÜÜTILISE BIHEIVIORISMI seisukohalt kõik 
vaimunähtused (tunded, mõtted, soovid jne) loogilised 
konstruktsioonid ning neid saab defineerida väidetega inimese 
käitumise või keha seisundi kohta.  

Teadustes, mille uurimisobjekt ei ole vahetult meeltega tajutav, tekitab 
vaidlusi KÜSIMUS, kas nood TEOREETILISED ENTITEEDID (näiteks aatomid, 
elektronid, magnetväljad jne) eksisteerivad reaalselt või on nad vaid 
loogilised konstruktsioonid.  

loogiline modaalsus  

(ld modus ‘mõõt, määr, viis’). Loogilised MODAALSUSED on:  

o loogiline PARATAMATUS (näiteks on loogiliselt paratamatu, et kõik 
inimesed on inimesed), 

o loogiline VÕIMALIKKUS (näiteks on loogiliselt võimalik, et kassil on 
elevandi kõrvad), 

o loogiline võimatus (näiteks on loogiliselt võimatu, negatiivne arv on 
positiivne arv). 
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 Wright, G. H. Loogiline modaalsus. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 AKSIOLOOGILINE MODAALSUS, DEONTILINE MODAALSUS 

loogiline positivism  

Vt LOOGILINE EMPIRISM. 

loogiline ruut  

(ingl square of opposition). Loogiliseks ruuduks nimetatakse 
lihtotsustuste (vt OTSUSTUS) loogiliste suhete graafilist esitust. 
Lihtotsustusi on nelja liiki: üldjaatavad, üldeitavad, osajaatavad ning 
osaeitavad. Loogilisi suhteid lihtotsustuste vahel on samuti nelja liiki: 
vastupidisus (kontraarsus), allumine, subkontraarsus ja VASTURÄÄKIVUS.  

Üldjaatav ja üldeitav otsustus (näiteks Kõik inimesed on surelikud ja 
Mitte ükski inimene pole surelik) on kontraarsed ehk vastupidised. Nad 
mõlemad võivad olla väärad, kuid nad ei saa koos olla tõesed.  

Osaotsustus allub üldotsustusele (näiteks allub väide Mõned loomad 
on arukad väitele Kõik loomad on arukad). Kui üldotsustus on tõene, 
on tõene ka osaotsustus ning kui osaotsustus on väär, on väär ka 
üldotsustus.  

Osajaatav ja osaeitav otsustus (näiteks Mõned õpilased on sportlased 
ja Mõned õpilased ei ole sportlased) on subkontraarsed. Nad võivad 
mõlemad olla tõesed, kuid ei saa koos olla väärad.  

Üldjaatav ja osaeitav ning üldeitav ja osajaatav otsustus on 
vasturääkivad. Kui üks paariline on tõene, on teine väär ning kui üks on 
väär, on teine tõene.  
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Loogiline ruut näeb välja selline.  

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

loogiline samasus ehk ekvivalents  

Kaks VALEMIT on loogiliselt samased ehk ekvivalentsed, kui mõlemal on 
ühesugune TÕEVÄÄRTUS. See tähendab, et kui üks neist on tõene, on 
tõene ka teine, kui üks neist on väär, on väär ka teine.   

Peamised samasused on sellised. 

1. A & B ~ B & A 

2. A V B ~ B V A 

3. A  B ~ A V B 

 Kõik S on P Mitte ükski S ei ole P 

  ← kontraarsus → 

  ← subkontraarsus → 

 Mõni S on P  Mõni S ei ole P 

   

 allumine allumine 

 ↓   ↓ 
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4. A  B  ~ (A V B) & (A V B) 

5. (A & B) ~ A V B 

Üldkujul: (A1 & ... & An) ~ A1 V ... V An 

6. (A V B)  ~ A & B 

Üldkujul: (A1 V... V An) ~ A1 & ... & An 

7. (A  B) ~ A & B 

8. A ~ A 

9. A V (B & C) ~ (A V B) & (A V C) 

10. A & A ~ A 

11. A V A ~ A  

12. A V A  ~ t   (samaselt tõese valemi, st TAUTOLOOGIA asendame 
sümboliga t (ingl true ‘tõene’) 

13. A & A ~ f  (samaselt väära valemi, st KONTRADIKTSIOONI 
asendame sümboliga f (ingl false ‘väär’) 

14. A & t  ~ A 

15. A & f  ~ f 

16. A V t  ~ t 

17. A V f  ~ A 

18. (A V B) & (A V B) ~  B  
(välistamise seadus) 

19. A & (A V B) ~  A  
(neeldumise seadus) 

20. A V (A & B) ~ A   
(neeldumise seadus) 
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21. (A V C) & (B V C) ~  (A V C) & (B V C) & (A V B)  
väljaselgitamise seadus) 

22. A & (B V A) ~ A & (B V A) & B 
(väljaselgitamise seadus)  

23. x Px ~ x Px 
(üldisusKVANTORI eitamine) 

24. x Px ~ x Px 
(eksistentsiKVANTORI eitamine) 

 LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS 

loogiline sõltumatus  

(ingl logical independence). 1. Väide on loogiliselt sõltumatu teatud 
väidete süsteemist, kui ei väide ega väite EITUS ei järeldu antud 
süsteemist. Näiteks on tõestatud, et Eukleidese nn paralleelide AKSIOOM 
on loogiliselt sõltumatu teistest eukleidilise geomeetria aksioomidest. 
See tähendab, et selle aksioomi võib asendada mingi muuga, ilma et 
süsteemis tekiks VASTURÄÄKIVUST. Mitteeukleidilistes geomeetriates on 
paralleelide aksioomi asemel üks kahest:  

o Aksioom, et punkti, mis ei asu antud sirgel, saavad läbida samal 
tasandil vähemalt kaks sirget, mis on paralleelsed antud sirgega  

o Aksioom, et punkti, mis ei asu antud sirgel, ei saa läbida ükski 
antud sirgega paralleelne sirge.  

2. Järeldusreegel on loogiliselt sõltumatu, kui teda ei saa tuletada 
süsteemi teistest järeldusreeglitest (vt LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS). 

3. Mõiste on loogiliselt sõltumatu MÕISTE, kui teda ei saa defineerida (vt 
DEFINITSIOON) süsteemi teiste mõistete kaudu.  
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loogiline tõesus  

(ingl logical truth). 1. Loogiliselt tõene (vt TÕDE) on väide (OTSUSTUS) mis 
on tõene ainuüksi oma LOOGILISE VORMI tõttu (näiteks Kui vihma sajab, 

siis vihma sajab, mille loogiline vorm on p  p). Kõik loogiliselt tõesed 
väited analüütiliselt tõesed (vt ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED), 
sest nende tõesuse kindlakstegemiseks piisab ANALÜÜSIST (antud juhul 
loogilise vormi analüüsist). Mitte kõik analüütiliselt tõesed väited pole 
aga loogiliselt tõesed. Näiteks on väide Kõik tüdrukud on naissoost 
analüütiliselt tõene, kuid mitte loogiliselt tõene.  

2. Loogiliselt tõene on samaselt tõene valem ehk  TAUTOLOOGIA (näiteks 

p V p). 

loogiline vorm  

(ingl logical form). Erineva sisuga väidetel võib olla midagi ühist. 
Näiteks on väidetel Kõik õunad on puuviljad ja Kõik kased on lehtpuud 
ühesugune loogiline vorm, mida TRADITSIOONILISES LOOGIKAS väljendatakse 

nii: Kõik S on P, MATEMAATILISES LOOGIKAS aga nii: x (Px  Qx).  

Samuti on näiteks väidetel Kass karjub ja laps teeb ulakusi ning Pall on 
punane ja õun on suur ühesugune loogiline vorm, mida matemaatilises 
loogikas väljendatakse nii: p & q 

 Wright, G. H. Vorm ja sisu loogikas. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 FORMAALNE LOOGIKA 

loogiline õigsus  

(ingl validity). JÄRELDUS on loogiliselt õige, kui antud LOOGILISE VORMIGA 
eelduste (või eelduse) tõesuse (vt TÕDE) puhul on antud loogilise 
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vormiga järeldus tõene. Näiteks on loogiliselt õige järeldada eeldusest 
Kõik naturaalarvud on mittenegatiivsed, et mitte ükski naturaalarv ei 
ole negatiivne. Pole tähtis, kas antud eeldused (või eeldus) tegelikult 
on tõesed. Näiteks on loogiliselt õige järeldada väidetest Kui Kuul on 
kuri nägu, siis Päike sügab kukalt ja Kuul on praegu kuri nägu, et Päike 
sügab praegu kukalt.  

Samas võib olla järeldus tehtud loogiliselt valesti, kuigi juhtumisi on nii 
eeldused kui ka järeldus tõesed. Näiteks ei järeldu väidetest Mõned 
raamatud on huvitavad ja Mõned raamatud on juturaamatud, et 
mõned juturaamatud on huvitavad.  

 ARGUMENTATSIOON, DEDUKTSIOON, FORMAALNE LOOGIKAVIGA, KRIITIKA, 
LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS 

loomutäius  

(kr aretē). Aristotelese arvates on õnnelikuks saamiseks vaja teatud 
tingimusi – ÕNN nõuab täiuslikkust. Aristoteles eristas kaht liiki 
loomutäiust: dianoeetilist (kr dianoētikos ‘mõistuslik’) ja eetilist (kr 
ēthikos ‘kommetesse puutuv’). Dianoeetilised loomutäiused on arukus 
ja tarkus, eetiline loomutäius seisneb aga oskuses leida kuldne kesktee 
kahe äärmuse vahel. Näiteks on vaprus hulljulguse ja arguse vahepeal. 
Loomutäiused ei ole sünnipärased – nad kujunevad õppimise ja 
harjutamise tulemusel. 

 Aristoteles, Nikomachose eetika. Tartu, 1996. 

 Pseudo-Aristoteles, Loomutäiustest ja pahedest. – Akadeemia, 
1997, nr 3.  

 Vt ka artikli ARISTOTELES kirjandust. 
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Łukasiewicz, Jan  

(1878–1956). Poola loogik, töötas välja esimese MITMEVALENTSE LOOGIKA.  

 EITUS  

Lukretius Carus  

(u 99–55 e.m.a). Vana-Rooma filosoof, ATOMIST.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 388–406. 

lumepalli argument  

(ingl slippery slope argument). Argument, mis hoiatab soovimatute 
tagajärgede eest. Nagu lumepall võib alla veeredes muutuda järjest 
suuremaks, nii on ka mõnedel tegudel omadus vallandada n-ö 
ahelreaktsioon. EUTANAASIA vastased viitavad näiteks ohule, et 
eutanaasia seadustamisega hakatakse seda kuritarvitama.  

Lyotard, Jean-François  

(1924–1998). Prantsuse filosoof, postmodernist (vt POSTMODERNISM).  

 Lyotard, J.-F. Jumal ja marionett. – Akadeemia, 1993, nr 12.  

 Lyotard, J.-F. Vastus küsimusele: Mis on postmodernsus? – 
Akadeemia, 2000, nr 7. 

 Raag, J. Jean-François Lyotard ja postmodernism. – Akadeemia, 
2000, nr 7. 
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M 

maieutika  

(kr maieutikē technē ‘ämmaemandakunst’). Vt SOKRAATILINE MEETOD. 

maitseotsustus  

(sks Geschmacksurteil). Väide (OTSUSTUS) esteetilise omaduse (näiteks 
kauniduse või ülevuse) kohta. Maitseotsustus vastandub 
tunnetusotsustusele; viimane väljendab TEADMIST.  

KÜSIMUSELE, mis on kaunis, saab Immanuel Kanti arvates vastata 
maitseotsustuse ANALÜÜSI teel. Kant eristas kaunist kasulikust ning 
moraalselt heast, leides et maitseotsustuse puhul ei tohi rolli mängida 
ei kasu ega MORAAL. Kaunis pakub n-ö huvitut (sks ohne alles Interesse) 
naudingut, olles vaba tunnetuspüüdlusest, soovist kaunist asja omada 
või kasutada. Näiteks puudub maali ilu hinnates huvi selle vastu, kas 
kujutatav objekt ka tegelikult olemas on. Maitseotsustus on üldine, ta 
ei väljenda ainult kellegi isiklikku arvamust. Kui asi on tegelikult kaunis, 
on ta seda kõigi jaoks. Maitseotsustuse üldkehtivus tuleneb Kanti 
arvates selle huvitusest.  

 ESTEETIKA 

maksiim  

(ld maxima sententia). 1. Aforistlikus vormis teravmeelne tähelepanek 
inimloomuse kohta. Kuulsad on näiteks 17–18. sajandi Prantsuse nn 
moralistide maksiimid. Toome mõne näite.  

“Poleks meil endil puudusi, ei märkaks me neid nii kergesti ka 
ligimese juures.” (Francois La Rochefoucauld) 
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“Kõik kurdavad oma mälu üle, kuid keegi ei kurda oma mõistuse 
üle.” (Francois La Rochefoucauld) 

“Aeg tugevdab sõprust, kuid nõrgendab armastust.” (Jean La 
Bruyère) 

“Sõbra juures märkame puudusi, mis võivad kahjustada teda, 
armsama juures aga puudusi, mille pärast kannatame ise.” (Jean La 
Bruyère) 

“Kui lollpea kardaks rääkida lollusi, poleks ta enam lollpea.” (Jean 
La Bruyère) 

2. John Locke mõistis maksiimina ilmset ja alustpanevat seisukohta, 
teisisõnu –AKSIOOMI.  

3. Immanuel Kanti järgi on maksiim põhimõte (MOTIIV), millest inimene 
konkreetse käitumisviisi puhul lähtub. (Vt ka KATEGOORILINE IMPERATIIV.) 

Malebranche, Nicolas  

(1638–1715). Prantsuse filosoof.  

 Jakapi, R. “Me liigutame oma jalgu ise”: Berkeley või Malebranche? 
– Akadeemia, 1998, nr 12. 

 OKASIONALISM, VÕIMALIKUD MAAILMAD 

Marcus Aurelius  

(121–180). Vana-Rooma filosoof, STOIK. 

 Marcus Aurelius, Iseendale. Tallinn, 1983. 
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marksism  

Karl Marxi ja Friedrich Engelsi filosoofilised, majandusteaduslikud ja 
poliitilised vaated. Marksism-leninism (st marksism koos Vladimir 
Lenini lisandustega) oli Nõukogude Liidu ja mitmete teiste nn 
kommunismimaade ametlik filosoofia.  

Marksism jagati kolmeks: DIALEKTILINE MATERIALISM, AJALOOLINE MATERIALISM 
ja teaduslik kommunism. Viimast peeti teaduseks kommunistliku 
ühiskonna (vt KOMMUNISM) rajamisest.  

 Afanasjev, A. Algteadmisi filosoofiast. Populaarne õpik. Tallinn, 
1970. 

 Engels, F. Ludwig Feuerbach ja klassikalise saksa filosoofia lõpp. – 
Marx, M., Engels, F. Valitud teosed, 2. kd. Tallinn, 1960. 

 Filosoofia algkursus. Tallinn, 1967. 

 Lenin, V.  Karl Marx. – Lenin, V. Teosed, 21. kd. Tallinn, 1953. 

 Lenin, V. Marksismi kolm allikat ja kolm komponenti. – Lenin, V. 
Teosed, 19. kd. Tallinn, 1953. 

 Kołakowski, L. Georges Sorel: Jansenistlik marksism. – Akadeemia, 
1995, nr 4–5. 

 Spirkin, A. Marksistliku filosoofia kursus. Tallinn, 1966.  

 Wright, G. H. Marksist ja marksismist. – Loomingu Raamatukogu, 
1988, nr 51/52. 

Marx, Karl  

(1818–1883). Saksa filosoof ja ühiskonnateoreetik, Friedrich Engelsi 
mõtte- ja võitluskaaslane, DIALEKTILISE MATERIALISMI ja AJALOOLISE 

MATERIALISMI klassik. 
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 Marx, K. Majandusteaduslikud ja filosoofilised käsikirjad 1844. 
aastast. Tallinn, 1982.  

 Marx, K. Märkmeid uusima Preisi tsensuuriinstruktsiooni kohta. – 
Vikerkaar, 2000, nr 11–12. 

 Marx, K. Poliitilise ökonoomia kriitikast. Tallinn, 1965.  

 Marx, K., Engels, F. Saksa ideoloogia. Tallinn, 1985.  

 Marx, M., Engels, F. Valitud kirjad. Tallinn, 1977 

 Marx, K., Engels, F. Valitud teosed, 1. kd. Tallinn, 1957. 

 Marx, K., Engels, F. Valitud teosed, 2. kd. Tallinn, 1960. 

 Engels, F. Karl Marx. – K. Marx, F. Engels, Valitud teosed, 2. kd. 
Tallinn, 1960. 

 Lenin, V.  Karl Marx. – Lenin, V. Teosed, 21 kd. Tallinn, 1953. 

 Russell, B. Karl Marx. – Akadeemia, 1989, nr 7. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Wright, G. H. Marksist ja marksismist. – Loomingu Raamatukogu, 
1988, nr 51/52. 

 EESMÄRK JA ABINÕU, KLASSIVÕITLUS, MARKSISM, SUURKUJU ROLL AJALOOS, 
SÜDAMETUNNISTUS, VÕÕRANDUMINE 

Ma tean, et ma midagi ei tea  

Sokratesele omistatud väide või tema seisukoha kokkuvõte.  

Sokratese arvates seisneb inimlik tarkus selles, et ollakse teadlik oma 
teadmatuses. Sokrates “teab, et ta mitte midagi ei tea”, sellal kui 
ülejäänud ei ole teadlikud oma teadmatusest ja peavad endid targaks. 
Selles mõttes seatakse Sokratest tagasihoidlikkuse ning inimliku 
tarkuse eeskujuks. Päris tark on ainult Jumal ning inimene saab olla 
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vaid tarkusearmastaja – FILOSOOF (kr ‘tarkusearmastaja’). Filosoof 
paikneb niisiis targa ja rumala vahepeal. Selline on antud väite 
konstruktiivne tõlgendus.  

Tunduvalt kriitilisemalt asjasse suhtudes võime aga öelda järgmist. 
Sokratesele omistatud Ma tean, et ma midagi ei tea on kas 
VASTURÄÄKIVUS või silmakirjalik väide. Kummalgi juhul pole alust 
Sokratesest vaimustuda.  

E s i m e n e  v õ i m a l u s : antud väide räägib iseendale vastu. Seda 
saab näidata kahte moodi.  

Esiteks, selle esimeses osas väidetakse, et midagi teatakse, teises aga, 
et (mitte) midagi ei teata. Ei ole võimalik korraga midagi teada ning 
mitte midagi teada.  

Teiseks, kui ta ei tea tegelikult midagi (st väite teine osa on tõene), siis 
ei saa ta öelda ma tean; kui ta aga tegelikult teab midagi (st väite teine 
osa on väär), siis ta ei saa ikkagi öelda ma tean, sest TEADMINE ei saa olla 
väär. Kuna väited Ma tean, et …koosnevad kahest komponendist ning 
saavad olla tõesed vaid siis, kui kumbki komponent on tõene, võime 
öelda, et väide ma tean, et ma midagi ei tea on analüütiliselt väär (vt 
ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED). Tabelina: 

Komponentide tõeväärtus Terviku tõeväärtus 

Ma tean, et ma ei tea midagi Ma tean, et ma midagi ei tea 

väär tõene väär 

väär väär väär 
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Sellisele kriitikale võidakse vastata, et ega nii lihtsalt seda väidet ikka 
põlu alla ei sea; tõlgendada tuleb paindlikumalt. Olgu pealegi, 
tõlgendame siis paindlikumalt ning me näeme, et taolisel juhul on 
tegemist lihtsalt silmakirjalikkusega.  

T e i n e  v õ i m a l u s : antud väide on silmakirjalik. Sokrates käis 
ringi mööda Ateenat ning astus vestlusesse igaühega, kellega sai. 
Alguses ta mängis rumalat ning lasi vestluskaaslasel endale midagi 
seletada. Siis aga hakkas esitama salakavalaid küsimusi, mis viisid 
kaaslase jutu ummikusse (vt SOKRAATILINE MEETOD). Nüüd pidi 
vestluskaaslane tunnistama, et ta ei teagi, mis on näiteks mehisus, 
kaunidus vms – vastavalt Sokratese valitud jututeemale. Sokrates oskas 
väga hästi inimesi lollitada: jäta kõigepealt mulje, et oled rumal ning 
lase teisel rääkida. Siis hakkas aga Sokrates vastu vaidlema, 
vestluskaaslase väiteid vastunäidetega pommitama. Kuidas saaks 
inimene, kes tõesti midagi ei tea, midagi vaidlustada, tuua 
vastunäiteid? Kui ma näiteks tõesti ei tea, misasi on umbarumba, siis 
ma ei saa ka vaidlustada kellegi DEFINITSIOONI umbarumba on disturbne 
lermik. Ma ei saaks ju sellisel juhul näiteks vastu väita, et on olemas 
umbarumbasid, mis ei ole disturbsed lermikud või et on olemas 
disturbseid lermikuid, mis ei ole umbarumbad. Sokrates vaidlustas aga 
iga võimaliku definitsiooni (näiteks mehisuse definitsiooni Platoni 
dialoogis “Laches”).  

Kohtuprotsessil pärast süüdistajate ärakuulamist esinedes läks 
Sokrates silmakirjalikkuses lausa liiale:  

“Kõige enam pani mind nende paljudest valesüüdistustest 
imestama aga see, et nad väitsid, nagu tuleks teil eelkõige selles 
suhtes valvel olla, et mina osava kõnemehena teid ära ei petaks.  

Et neil pole üldse piinlik, kui ma nende väite tegelikult otsekohe 
kummutan, see on minu arvates kõige häbiväärsem, sest ma ei ole 
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ju mingi osav kõnemees, muidugi juhul, kui nad just ei pea 
kõneosavaks inimest, kes tõtt räägib. Kui nad aga kõneosavust 
silmas peavad, siis olen ma küll valmis nõustuma, et ma ei ole 
nende masti kõnemees. Nimelt nemad, ma kordan, ei rääkinud 
mitte ainsatki sõna tõtt, kuid minu käest kuulete te kogu tõe.” 
(Platon, Sokratese apoloogia. – Platon, Pidusöök. Sokratese 
apoloogia. Tallinn, 1985, lk 128–129.) 

Sokratese tagasihoidlikkus oli vaid silmakirjalikkus. Seega ei saa 
Sokratese väidet (või talle omistatavat väidet) tõlgendada ka eheda 
tagasihoidlikkusena.  

Lõpetuseks võiksime küsida: kust me üldse võtame, et Sokrates oli 
tark? Sokratese kohta olevat jumal Apollon Delfi templis öelnud, et 
targemat temast ei leidu. Kuid oraaklid olid alati väga ebamäärased 
ning neid tuli ise tõlgendada. Kui Sokrates kõigi üle ironiseeris (vt 
IROONIA), miks ei võinud jumal Apollon Sokratese üle ironiseerida – st 
öelda irooniaga, et Sokratest targemat ei leidu ning tegelikult mõelda 
hoopis vastupidist? 

 Vt artikli SOKRATES kirjandust. 

mateeria  

(ld māteria ‘aine’). 1. Platoni filosoofias on mateeria see, millest 
DEMIURG lõi maailma, võttes eeskuju IDEEDEST (1. tähenduses). Tegelikult 
ei kasutanud Platon sõna mateeria. See ladina keelest pärinev sõna on 
tänapäevases keelekasutuses lihtsalt juurdunud. Dialoogis “Timaios” 
kasutas Platon sõna chōra, mis tähendab ‘ruum, koht’. Platon nimetas 
maailma passiivset alget vormituks ruumiks. Ideede maailmale ehk 
tõelisele olemisele (kr to ontos on) vastandas Platon mitteolemise (kr 
mē on). Hilisemad Platoni järgijad hakkasid viimase tähistamiseks 
kasutama antiikajal levinud kreekakeelset sõna hylē (kr ‘aine’).  
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2. Aristoteles vastandas mateeriat OLEMUSELE, mõistes mateeriana seda, 
millest mingi ASI on ning olemusena seda, mis teeb asja selleks, mis ta 
on. Näiteks on pronksist skulptuuri mateeria ehk materjal pronks. Vt 
VORM JA MATEERIA. 

3. Immanuel Kant vastandas tunnetuse mateeriat (ainest) tunnetuse 
vormile. Mõistus korrapärastab (vormib) tema arvates tunnetuse 
mateeria (aistingud). Vt ASI ISEENESES JA ASI MEIE JAOKS. 

4. DIALEKTILISE MATERIALISMI seisukohalt on mateeria OBJEKTIIVNE reaalsus, 
mis on inimesele antud AISTINGUTES (st aistingud teatud mõttes 
peegeldavad seda objektiivset reaalsust). Asjad ei koosne mateeriast, 
vaid on mateeria konkreetsed avaldumisvormid:  

“Mateeria kui niisugune on puhas mõttelooming ja abstraktsioon. 
Kui me kehaliselt eksisteerivad asjad võtame kokku mateeria 
mõiste alla, siis jätame tähele panemata asjade kvalitatiivsed 
erinevused. Mateeria kui niisugune, erinevalt teatavatest, 
eksisteerivatest mateeriatest, ei ole niisiis midagi meeleliselt 
eksisteerivat.” (F. Engels, Anti-Dühring. Tallinn 1954, lk 336). 

 MATERIALISM 

matemaatiline loogika (ehk sümbolloogika) ja traditsiooniline 
loogika  

Matemaatiliseks loogikaks nimetatakse LOOGIKAT, mis kujunes 19.–20. 
sajandi vahetusel. Erinevalt traditsioonilisest loogikast (vt näiteks 
SÜLLOGISM, OTSESED JÄRELDUSED) kasutatakse matemaatilises loogikas 
tunduvalt enam sümboleid (sellest sarnasus matemaatikaga ning 
nimetus sümbolloogika) ning arutluse LOOGILISE VORMI esitamiseks 
kasutatakse TEHISKEELI.  
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Matemaatiline loogika võib olla nii klassikaline kui ka mitteklassikaline 
(vt KLASSIKALINE JA MITTEKLASSIKALINE LOOGIKA). 

 Vt artikli LOOGIKA kirjandust. 

materialism  

1. Seisukoht, et on olemas ainult materiaalne maailm. Materialismina 
võib mõista ATOMISMI ning 18. sajandi Prantsuse materialismi, mida 
esindasid näiteks Paul Holbach ja Denis Diderot.  

2. Seisukoht, et kõik olemasolev on kas materiaalne või sõltub 
mateerialsest olemisest. Materialism selles tähenduses (näiteks 
DIALEKTILINE MATERIALISM, AJALOOLINE MATERIALISM) vastandub IDEALISMILE (3. 
tähenduses).  

3. Nn teaduslik materialism on arusaam, mille järgi maailmas ei ole 
mingeid muid ENTITEETE kui need, mida postuleerib tänapäeva füüsika. 
Palja silmaga nähtamatud osakesed (aatomid, elektronid jt) on samuti 
materiaalsed. Ka energiat võib vaadelda mateeriana, sest 
üldrelatiivsusteooria seisukohalt ei ole energia ja mateeria enam 
selgelt eristatavad. KEHA JA VAIMU PROBLEEMI puhul on selles mõttes 
materialistlik IDENTSUSTEOORIA.  

 ELIMINATIVISM JA REDUKTSIONISM, MONISM, VULGAARMATERIALISM 

meditsiinieetika  

(ingl medical ethics). RAKENDUSEETIKA valdkond, arstipraktikas 
ettetulevate eetiliste PROBLEEMIDE filosoofiline uurimine. Tavaliselt 
lähtutakse taoliste probleemide arutamisel mingist eetikateooriast 
(näiteks UTILITARISMIST või KOHUSE-EETIKAST).  
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Alati on arstid olnud silmitsi näiteks probleemiga, millisel määral tuleb 
ravimisviisi valikul arvestada patsiendi (eeldatavalt vähem 
kompetentse) arvamust (vt PATERNALISM). Äärmuslikus olukorras võib 
juhtuda, et arst arvab enese olevat kohustatud patsienti ravima, kuid 
patsient üldse ei tahagi enam ei terveks saada ega elada. Juhul kui on 
tegemist lootusetult haige patsiendiga, tekib EUTANAASIA lubatavuse 
KÜSIMUS. Elu ja surm on ka ABORDIGA seotud probleemistiku keskmes.  

Arsti ja patsiendi vahel peab valitsema usaldav õhkkond. Siin tekib 
küsimus, kuivõrd peab arst saladusi pidama. Kas on olukordi, kus ta 
võib avalikustada patsiendi kohta käivat infot – näiteks AIDSi, 
suguhaiguste, tuberkuloosi puhul?  

Kaasajal tõstatuvad eetilised probleemid ka seoses doonorluse ning 
kunstliku viljastamisega.   

 Mason, J. K., McCall Smith, R. A. Õigus ja meditsiinieetika. Tallinn, 
1996. 

 Tekste meditsiiniõigusest I. Meditsiinieetika. Tartu, 1997. 

meelepete  

Vt ILLUSIOON. 

meelteandmed  

(ingl sense-data). See, mida me vahetult tajume. Meelteandmed 
võivad olla ka siis, kui pole reaalset asja või n-ö välisärritajat. Näiteks 
tajume ka meelepette ehk ILLUSIOONI korral meelteandmeid.  

John Locke ja George Berkeley kasutasid samas tähenduses terminit 
IDEE, David Hume aga terminit mulje. Termin meelteandmed saavutas 
tunnustuse George Edward Moore’i ja Bertrand Russelli teoste kaudu.  
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 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 74–88. 

 AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS; REPRESENTATSIONISM 

meetod  

(kr methodos ‘jälgimistee’). Süstematiseeritud juhend tegevuseks. 
Näiteks on tunnetusmeetod juhend tunnetuseks. Francis Bacon arvas, 
et õige tunnetusmeetod on INDUKTSIOON. Rene Descartes rääkis õigest 
filosofeerimise meetodist, mille ta sõnastas nelja reeglina:  

“Esimene reegel oli iialgi mitte midagi pidada tõeliseks, mida ma 
evidentselt ei tunnetanud, et see on niisugune, s.o kõige 
hoolikamalt hoiduda üleliia rutlemisest ja eelarvamusest ning 
mahutada oma otsustustesse ainult seda, mis mu vaimule paistaks 
nii selgelt ja distinktselt, et mul poleks põhjust selles kahelda. 

Teiseks – jaotada kõik probleemid, mida kavatsen uurida, nii 
mitmesse ossa, nagu vähegi võib ja nagu seda oleks vaja nende 
paremaks lahendamiseks.  

Kolmandaks – juhtida oma mõtteid kindla korra järgi, alates 
tunnetamiseks kõige lihtsamaist ja kergemaist esemeist ning 
tõustes vähehaaval otsekui astmeid mööda kõige keerukamate 
esemete tunnetamiseni, eeldades korda isegi niisuguste seas, kus 
puudub loomulik üksteisele järgnevus. 

Ja viimaseks – koostada kõikjal niivõrd täielikud loetelud ja niivõrd 
üldised ülevaated, et oleksin kindel, et ma pole midagi välja 
jätnud.” (Descartes, R. Arutlus meetodist. Tallinn 1995, lk 137–138.) 

 EPISTEMOLOOGIA, TEADUSFILOSOOFIA 
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mehhanistlik  

Kõike mehhanismina või masinana käsitlev. Mehhanistlik MATERIALISM 
oli 17.–18. sajandi arusaam, et materiaalne maailm on kui suur 
masinavärk, mida saab täielikult kirjeldada mehaanikaseaduste abil. 
Sellisele arusaamale vastanduvad näiteks DIALEKTILINE MATERIALISM ja 
Henri Bergsoni arusaam looduses peituvast loovast jõust (vt ÉLAN VITAL). 

mereoloogiline liigitus  

(kr meros ‘osa’, logos ‘käsitus’). Vt LIIGITUS.  

metaeetika  

Vt EETIKA.  

metafüüsika  

Metafüüsikaks hakati 1. sajandil e.m.a nimetama Aristotelese nn 
ESIMEST FILOSOOFIAT. Kreeka teadlane Andronikos Rhodoselt toimetas 
tema käsikirju ning andis olemist ja tunnetust käsitlevaile teostele 
ühise nimetuse “see, mis järgneb füüsikale” (kr ta meta ta physika). 
Antud väljaandes järgnesid nad tõesti sõna otseses mõttes füüsika 
valdkonda kuuluvatele teostele.  

Aja jooksul on hakatud metafüüsikana mõistma olemise printsiipide ja 
algpõhjuste ning OLEMUSE uurimist. 

Christian Wolff jagas metafüüsika ONTOLOOGIAKS (õpetus olemisest), 
ratsionaalseks teoloogiaks (õpetus JUMALAST), ratsionaalseks 
KOSMOLOOGIAKS (õpetus Universumist) ning ratsionaalseks 
psühholoogiaks (õpetus hingest).  

POSITIVISMI ja LOOGILISE POSITIVISMI seisukoht on, et metafüüsika on oma 
aja ära elanud. Metafüüsika on taotlus tunnetada maailma, tuginemata 
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seejuures KOGEMUSELE. Seetõttu polegi metafüüsika laused mõtestatud 
(vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED). Metafüüsika väljendab Rudolf 
Carnapi arvates elutunnet (sks Lebenseinstellung, Lebensgefühl), kuid 
ei ole selleks otstarbeks siiski adekvaatne, sest jätab mulje, nagu oleks 
tegemist millegi enama kui elutundega. Parim vahend elutunde 
väljendamiseks on muusika, sest muusika ei sisalda mingeid lauseid.  

 Dummett, M. Metafüüsika loogiline alus. 2003. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996. 

 Heidegger, M. Sissejuhatus metafüüsikasse. Tartu, 1996.  

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM, ELU MÕTE, TAHTEVABADUSE PROBLEEM, 
TRANSTSENDENTNE 

metakeel  

(kr meta ‘järel’). Vt OBJEKT- JA METAKEEL. 

metempsühhoos  

(kr metempsychosis ‘hingede rändamine’). Veendumus, et üks ja 
seesama surematu hing kehastub erinevates olendites. Kõik 
Pythagorase koolkonna liikmed uskusid hingede ümberkehastumisse ja 
hoidusid seetõttu lihatoitudest, ubade ja teatud sorti kalade söömisest. 
Pythagoras olevat mäletanud koguni oma hinge eelmisi kehastumisi.  

Platon arvas ka, et hing on surematu ning  võib kehastuda nii inimeses 
kui ka loomas ja taimes. Jumalad lõid n-ö aegade alguses hinged ning 
enam neid juurde ei loo. Seega peavad hinged olema surematud, sest 
vastasel juhul poleks enam ühtegi hinge järel. Enne kehastumist viibisid 
hinged IDEEDE (1. tähenduses) maailmas ning vaatlesid seal ideesid.  

 PALINGENEES 
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metodoloogia  

Õpetus MEETODIST, meetodi filosoofiline uurimine ja põhjendamine.  

metodoloogiline biheiviorism  

Vt ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM.  

Mileetose koolkond  

Vana-Kreeka filosoofiakoolkond, millesse kuulusid Thales, 
Anaximandros ja Anaximenes.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 26–44. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
13–16. 

Mill, John Stuart  

(1806–1873). Inglise filosoof ja loogik, UTILITARISMI klassik.  

 Mill, J. S. Sir William Hamiltoni filosoofia kriitiline vaatlus. – Meos, I. 
Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Mill, J. S. Vabadusest. Tallinn, 1996. 

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 1996. 

 MÕISTUSES POLE MIDAGI SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD MEELTES, NÕRK 

DETERMINISM, NÖÖPNÕELAMÄNG JA LUULEKUNST, PATERNALISM, POSITIVISM, 
PSÜHHOLOGISM, VABADUS, ÕNN, BURIDANI EESEL, EMPIRISM, FENOMENALISM, 
HEDONISM,  
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mitmevalentsed loogikad  

(ingl many-valued logic). Mitteklassikalised loogikasüsteemid (vt 
KLASSIKALINE JA MITTEKLASSIKALINE LOOGIKA), milles on rohkem kui kaks 
TÕEVÄÄRTUST.  

Jan Łukasiewicz rajas näiteks kolmevalentse loogika (1920 a), milles on 
kolm tõeväärtust: 1, ½, 0 (tõene, väär, neutraalne). LOOGILISED 

KONSTANDID defineeris ta tõeväärtuste kaudu nii. 

[p ] = 1– [p];  

[p & q] = min ([p], [q]);  

[p V q] = max ([p], [q ]);  

[p  q] = 1, kui [p]  [q] ning [p  q] = 1 – [p] + [q], kui [p] > [q] 

Üldkujul: [p  q] = min (1, 1 – [p] + [q]) 

TÕEVÄÄRTUSTABELINA näeb öeldu välja nii.  

A B A A & B A V B A  B 

1 1 0 1 1 1 

1 ½ 0 ½ 1 ½ 

1 0 0 0 1 0 

½ 1 ½ ½ 1 1 

½ ½ ½ ½ ½ 1 

½ 0 ½ 0 ½ ½ 

0 1 1 0 1 1 

0 ½ 1 0 ½ 1 

0 0 1 0 0 1 

mitteklassikaline loogika  

Vt KLASSIKALINE JA MITTEKLASSIKALINE LOOGIKA. 
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mitteküllaldase aluse printsiip  

(ingl principle of insufficient reason). Põhimõte, et ei eksisteeri midagi, 
mille olemasoluks puudub küllaldane alus. Nimetatud printsiip on nii 
lääne teaduse kui ka filosoofias (vaikimisi või selgelt sõnastatuna) 
tunnustust leidnud juba alates antiigist. Maailmas otsitakse 
seaduspärasusi, kuid selline otsing on mõttekas vaid siis, kui 
eeldatakse, et ilma küllaldase aluseta ei toimu midagi.  

Mitteküllaldase aluse printsiip on loogiliselt sama mis (ontoloogiline) 
KÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP.  

 ARUSAAMINE, DETERMINISM 

mittevasturääkivuse seadus  

Vt ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLID. 

modaalloogika  

LOOGIKA haru, mis uurib MODAALSUSI sisaldavaid väiteid ja arutlusi. 
Modaalloogika üks valdkond on DEONTILINE LOOGIKA.  

 Tamme, T., Tammet, T., Prank, R. Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997. 

modaalsus  

(ld modus ‘mõõt, määr, viis’). Vt AKSIOLOOGILINE MODAALSUS, DEONTILINE 

MODAALSUS, LOOGILINE MODAALSUS.  
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modus ponendo tollens  

(ld ‘jaatav-eitav moodus’). Eitav JÄRELDUS kahest eeldusest, millest teine 
on jaatav (sellest ka nimetus ‘jaatav-eitav moodus’). Sellise järelduse 
LOOGILINE VORM võib olla kahesugune:  

A V B, A |— B (Näiteks: Emb-kumb, kas ta on idioot või geenius; ta on 
idioot; järelikult ei ole ta geenius.)  

A V B, B |— A (Näiteks: Emb-kumb, kas ta on idioot või geenius; ta on 
geenius; järelikult ei ole ta idioot.) 

modus ponens  

(ld ‘jaatav moodus’). Jaatav JÄRELDUS kahest eeldusest, millest üks on 
IMPLIKATIIVNE LIITOTSUSTUS. Sellise järeldamise LOOGILINE VORM on selline:  

A  B, A |— B (Näiteks: Kui ta niimoodi naeratab, siis on õige aeg oma 
soovidega lagedale tulla; praegu ta naeratab just niimoodi; järelikult 
on praegu õige aeg oma soovidega lagedale tulla.) 

modus tollendo ponens  

(ld ‘eitav-jaatav moodus’). Jaatav JÄRELDUS kahest eeldusest, millest 
teine on eitav (sellest ka nimetus ‘eitav-jaatav moodus’). Sellise 
järeldamise LOOGILINE VORM võib olla kahesugune:  

A V B, A |— B (Näiteks: Ta astub kõrgkooli ja/või läheb tööle; 
kõrgkooli ta ei astu; järelikult läheb ta tööle.) 

A V B, B |— A (Näiteks: Ta astub kõrgkooli ja/või läheb tööle; tööle ta 
ei lähe; järelikult astub ta kõrgkooli.) 
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modus tollens  

(ld ‘eitav moodus’). Eitav JÄRELDUS kahest eeldusest, millest üks on 
IMPLIKATIIVNE OTSUSTUS. Sellise järeldamise LOOGILINE VORM on selline: 

A  B, B |— A (Näiteks: Kui ta oma tervisest hooliks, ei suitsetaks 
ta; ta suitsetab; järelikult ei hooli ta oma tervisest.) 

Moleschott, Jakob  

(1822–1893). Taani-saksa füsioloog, VULGAARMATERIALISMI esindaja.  

monaad  

(kr monas ‘ühik’). Gottfried Leibnizi arvates on kõige olemasoleva 
aluseks monaadid, mida tema arvates on lõpmata palju. Monaadid on 
jagamatud, mittemateriaalsed ja pidevalt muutuvad olemise n-ö 
vaimsed ühikud või elemendid. Maailmas ei ole kaht täpselt ühesugust 
monaadi. Iga monaad on just nagu omaette indiviid, millel pole teiste 
monaadidega mingit vastasmõju. Vaatamata sellele on maailm 
harmooniline tervik. Jumal on igas monaadis n-ö programmeerinud 
tema tuleviku ning kõik need n-ö programmid omavahel 
kooskõlastanud. Maailmas valitseb seetõttu ETTEMÄÄRATUD HARMOONIA. 

 Leibniz, G.W. Looduse ja jumala-armu alused mõistuse põhjal. – 
Akadeemia, 1990, nr 6. 

 Vt ka artikli LEIBNIZ kirjandust. 

monism  

(kr monos ‘ainus’). 1. KEHA JA VAIMU PROBLEEMI puhul arusaam, et on 
olemas vaid üks alge – kas keha, vaim või miski neutraalne (ei keha ega 
vaim). Monistlikud on MATERIALISM, BIHEIVIORISM, ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM, 
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IDENTSUSTEOORIA, FUNKTSIONALISM, NEUTRAALNE MONISM. Monismile 
vastandub DUALISM. 

2. Üheainsa VÄÄRTUSE, eesmärgi, arvamuse vms tunnistamine kõige 
tähtsamaks/õigemaks/olulisemaks. Näiteks on monistlik veendumus, 
et kõigi inimeste püüdlused on suunatud alati ja ainult isiklikele 
naudingutele (kõik muud püüdlused taanduvad lõppkokkuvõttes 
naudingupüüdlusele või siis on hoopis teisejärgulised). Monismile 
vastandub pluralism (ld plūrālis ‘mitmuslik’), mis tunnistab ühtmoodi 
tähtsateks/õigeteks/olulisteks paljusid väärtusi, eesmärke, arvamusi 
vms.  

 ELIMINATIVISM JA REDUKTSIONISM 

Montaigne, Michel de  

(1533–1592). Prantsuse filosoof, SKEPTIK.  

 Montaigne, M. Esseed. 2001. 

 Montaigne, M. Sellest, et filosofeerimine on surema õppimine. – 
Loomingu Raamatukogu, 1988, nr 51/52. 

 Botton, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 101-149. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu III. Uusaja filosoofia I. Tallinn, 1995. 

Montesquieu, Charles  

(1689–1755). Prantsuse Valgustusaja (vt VALGUSTUS) filosoof, sotsioloog, 
ajaloolane ja ühiskonnateoreetik.  

 Montesquieu, Ch. Pärsia kirjad. Tallinn, 1994.  

 Montesquieu, Ch. Seaduste vaimust. – Tekste poliitikateaduse 
klassikast. Tartu, 1990, lk 50–80. 
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 Montesquieu, Ch. Seadustest, mis kujundavad poliitilist vabadust 
seoses konstitutsiooniga. – Akadeemia, 1990, nr 3.  

 Berlin, I. Montesquieu. – Berlin, I. Valik esseid. Tallinn, 1998. 

moodus  

(ld modus ‘mõõt, määr, viis’). Olemise laad, viis, kuidas ATRIBUUT 
avaldub. Näiteks on Rene Descartes’i arvates ulatus materiaalse 
SUBSTANTSI atribuut ning konkreetne kuju (nurgeline, ümmargune vm) 
selle moodus. 

Moore, George Edward  

(1873–1958). Inglise filosoof, ANALÜÜTILISE FILOSOOFIA klassik.  

 Moore, G. E. Kas eksistents on predikaat? – Tähendus, tõde, 
meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999.  

 Moore, G. E. Terve mõistuse kaitseks. – Akadeemia, 1995, nr 3–4. 

 FAKT JA VÄÄRTUS, HÜVE, LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT, MEELTEANDMED  

moraalifilosoofia  

Vt EETIKA.  

moraal  

(ld morālis ‘kombeline’). Ühiskonnas kujunenud õige käitumise 
põhimõtete süsteem.  

Tavaliselt on igal ühiskonnakihil või sotsiaalsel grupil oma moraal ning 
arvatavasti polegi olemas moraali, mis hõlmaks kogu ühiskonna. Arvata 
võib, et näiteks haritlaste kõlbelised veendumused erinevad nn 
uusrikaste omadest.  
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Moraal mitte ainult ei reguleeri meie käitumist, vaid aitab seda ka 
mõtestada. Inimese kohta, kes allub mingile käitumispõhimõttele kui 
välisele sunnile, ei saa arvatavasti öelda, et ta on moraalne isiksus.  

Mitte kõiki tegusid ei saa hinnata moraali seisukohalt, vaid ainult neid, 
mis on sooritatud vabatahtlikult (vt VABADUS) ja teadlikult. Hea 
kirjanduslik näide, kuidas inimesed väärivad andeksandmist, sest ei 
suuda mõista, mida teevad, leiame Uues Testamendis kus Kristus 
pärast tema ristilöömist ütles:  

“Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.” (Lk 23, 
34.)  

Kui inimene ei ole teadlik sellest, mida ta teeb, siis võime muidugi 
uurida, kas ta pole mitte ise süüdi oma teadmatuses. Näiteks teeb 
purjus inimene asju, mida ta hiljem ehk ei mäletagi, kuid see inimene 
on süüdi oma purjusoleku pärast. Täiskasvanud inimene peab ette 
nägema ohtusid, mis tekivad, kui end täis juua ning seega ei vabane ta 
VASTUTUSEST.  

Moraali eripära tuleb paremini esile, kui võrdleme moraali seaduste ja 
tavadega.  

M o r a a l  j a  s e a d u s e d  erinevad kahes punktis.  

E s i t e k s , seadused on välja töötatud ja riigivõimuorgani poolt vastu 
võetud ning sõnastatud ja kirja pandud võimalikult täpselt. Moraali 
kujuneb aga ise ning ei ole kuskil kirja pandud. Erandiks on vaid Vana 
Testamendi nn kümne käsu moraal (2. Mo 20 ja 5. Mo 5) või siis 
kommunismiehitaja moraalikoodeks, mis esitati Nõukogude Liidu 
kommunistliku partei 22. kongressil (1961. a) vastuvõetud kolmandas 
programmis.  

T e i s e k s , seaduste järgimist kontrollib riik ning seaduste rikkumine 
on vahelejäämise korral karistatav (vt KARISTUS). Moraali põhimõtete 
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rikkumine võib aga esile kutsuda kollektiivi või tutvusringkonna 
moraalse hukkamõistu ning SÜDAMETUNNISTUSE, HÄBI vm n-ö sisemise 
kohtumõistja sanktsiooni. Kollektiiv saab oma hukkamõistvat 
suhtumist väljendada halvustava suhtumise, väljanaermise, 
kõrvaletõrjumise või muu sellisega.   

T a v a d e s t  e r i n e b  m o r a a l  selle poolest, et neist lähtumise 
põhjused on erinevad. Tavade järgimine on tingitud: 

o lihtsalt harjumusest (ei küsitagi, miks ma nii teen),  

o hirmust mingi ebameeldivuse ees (tavapäratu sisendab hirmu),  

o hirmust erineda teistest.  

Moraalipõhimõtetest lähtub inimene teadlikult ning ei karda seejuures 
minna konflikti teistega. Tõsi, moraalses isiksusel on teatud käitumine 
n-ö veres ning ta ei pea kogu aeg mõtlema, kuidas on õige. Tavade 
järgimine võib olla ka n-ö veres, kuid tavade järgimist pole keegi kunagi 
isiklikult mõtestanudki – erinevalt moraalsest käitumisest, mis kunagi 
on ikkagi leidnud inimese silmis isikliku tähenduse.  

 Laanemäe, A. Eetika alused. Tallinn, 2000. 

 Lill, A. Eetika või moraal: Inimloomuse täiustest ja pahedest 
antiikaja pilgu läbi. – Akadeemia, 1997, nr 3.  

 Matjus, Ü. Moraaliprobleemi spetsiifikast, eriti teaduse suhtes. – 
Looming, 1979, nr 1.  

 Meel, M. Rahvas ja tema eetika. – Vikerkaar, 1994, nr 7. 

 Meos, I. Valimik teemasid eetikast. Tallinn, 1995. 

 Remmel, M. Sutlemiseetikast. – Akadeemia, 2000, nr 5–6.  

 Sermat, V. Moraalne madalseis meil ja mujal. – Akadeemia, 2000, 
nr 1. 
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 Sutrop, M. Hea elu, moraal ja sotsiaalne õiglus: Aristotelesest 
tänapäevani. – Akadeemia, 2000, nr 8. 

 Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn, 1997. 

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985 

 EETIKA, MORAALNE KONFLIKT 

moraalne konflikt  

Moraalne konflikt tekib siis, kui inimene on sunnitud tegema valiku 
kahe talle olulise käitumisnormi vahel, millest vähemalt üks on 
moraalinorm. Moraalseid konflikte on kaht liiki:  

1. Konflikt kahe moraalinormi vahel. Näiteks ei saa töökollektiivi üks 
liige enam oma tööülesannetega hakkama. Kollektiivi huvides 
tuleks ta vallandada, kuid samas on teada, et ilma töötasuta ei 
elaks too inimene ära. 

2. Konflikt moraalinormi ja moraalivälise normi, näiteks seaduse, tava 
vms vahel. Näiteks võib kohtunik olla veendunud, et süüalusele 
mõistetud leebe karistus ei ole õigustatud, kuid seaduse järgi ei saa 
karmimat karistust määrata. 

Moraalne konflikt seab meid olukorda, kus tuleb valida, kuid kumbki 
lahendus ei rahulda.  

motiiv  

Käitumise n-ö sisemine põhjus (vt PÕHJUSLIK SEOS). Inimese käitumist 
seletatakse (vt SELETAMINE) tavaliselt motiivide kaudu. Motiive võib olla 
palju ning mõnikord võib nende vahel tekkida konflikt. Tavaliselt 
juhindub inimene tervest motiivide kompleksist, kus esile tõuseb mõni 
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n-ö domineeriv motiiv. Näiteks võib inimene käia tööl peamiselt raha 
pärast, kuigi töö pakub võimalust ka suhelda.  

Motiivid mitte ainult ei suuna meie käitumist, vaid annavad sellele ka 
isikliku mõtte. Teguviis, mis on selgelt motiveeritud, omandab inimese 
silmis suurema tähenduse kui teguviis, mille puhul inimene õieti isegi 
ei tea, miks ta nii teeb. Arusaadavalt võivad teatud motiivid olla 
labased, teised aga üllad. Siin tekib ka oht tagantjärele ilustada oma 
tegusid, omistada neile õilsaid motiive.  

Võime eristada o t s e s t  j a  k a u d s e t  m o t i v a t s i o o n i . 
Esimesel juhul innustub inimene tegevusest endast, teiselt juhul on 
tegevus vaid vahend millekski muuks ning omaette võetuna võib-olla 
lausa ebameeldiv. Näiteks võtame kaks tudengit, kes käivad loengutes 
ja seminarides. Esimene käib seal huvi pärast ja soovist oma 
arutlemisvõimet arendada (otsene motivatsioon), teine aga peamiselt 
selleks, et arvestusel või eksamil lihtsamalt läbi saada (kaudne 
motivatsioon). Rahuldust saab inimesele arvatavasti pakkuda vaid 
otseselt motiveeritud tegevus. Seetõttu on ehk arukas muuta see, 
mida tuleb teha, endale meeldivaks, leida mingid otsesed motiivid.  

 Wright, G. H. Tegevuse seletamine ja mõistmine. – Wright, G. H. 
Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

Mõistan, selleks et uskuda  

(ld Intellego ut crēdam). Seisukoht, et uskuda saab ainult seda, millest 
aru saadakse. Pierre Abelard oli arvatavasti esimene keskaja filosoof, 
kelle arvates inimmõistusel on oluline roll ka usuküsimustes.  

 USU JA MÕISTUSE VAHEKORD 
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mõiste  

Mõiste on mõte, mis väljendab teatud objektide olulisi tunnuseid. 
Mõistet tähistab sõna või sõnaühend, kuid puudub üksühene vastavus. 

Üks ja sama väljend võib tähistada erinevaid mõisteid. Näiteks sõna 
hea võib tähendada vastavalt kontekstile ‘maitselt hea’ (Küll maitseb 
hea!), ‘mugav’ või ‘ilus’ (Nii on hea!), ‘moraalselt õige’ (Ta ei tea veel, 
mis on hea ja mis on halb) jne. Kuna mõiste ja keeleväljend ei ole 
üksüheses vastavuses, tekib oht rikkuda samasuse reeglit (vt ÕIGE 

MÕTLEMISE PÕHIREEGLID). 

Erinevad väljendid võivad tähistada üht ja sama mõistet. Arvatavasti 
tähendab poolenisti tühi sedasama mida poolenisti täis.  

Iga mõiste puhul eristatakse m õ i s t e  s i s u  j a  m a h t u . Mõiste 
sisu moodustavad need olulised tunnused, mida mõiste väljendab. 
Mõiste mahu moodustavad need objektid (või see objekt), mis omavad 
neid olulisi tunnuseid (mida mõiste väljendab). Mõiste mahu võivad 
moodustada ka kujuteldavad objektid. Näiteks on kentaurid, lohed, 
päkapikud jms olemas kujuteldavate objektidena. Mõnede tunnustega 
objekte ei ole aga isegi kujuteldavalt olemas – näiteks ümmargust 
ruutu. Mõistes ümmargune ruut on VASTURÄÄKIVUS.  

Mõiste sisu ja mahu vahel on järgmine seos: sisu kasvades maht 
väheneb ning sisu kahanedes maht suureneb. Võtame näiteks kaks 
mõistet: pall ja kirju pall. Esimese mõiste maht on suurem teise omast: 
palle on rohkem kui kirjusid palle. Kuid esimese mõiste sisu on vaesem: 
teises mõistes sisaldub üks oluline tunnus rohkem.  

Mõistetevahelisi loogilisi suhteid saab väljendada EULERI RINGIDEGA.  

Mõisteid liigitatakse (vt LIIGITUS) mitut moodi. 
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1. Kogumõisted ehk k o o n d a v a d  (kokkukoguvad, ühendavad) ja 
m i t t e k o o n d a v a d  mõisted.  

Koondavad mõisted tähistavad konkreetset objektide hulka, mida 
vaadeldakse kui tervikut, näiteks Päikesesüsteem, Suur vanker, eesti 
rahvas jne. Kui näiteks öeldakse, et eesti rahvas on palju kannatanud, 
siis öeldakse seda eesti rahva kui terviku kohta ning siit ei saa me infot 
iga eestimaalase kohta.  

2. A b s t r a k t s e d  j a  k o n k r e e t s e d  (vt ABSTRAKTNE JA 

KONKREETNE) mõisted. Abstraktne on mõiste, mille mahu moodustavad 
abstraktsed objektid ehk UNIVERSAALID, konkreetne aga mõiste, mille 
mahu moodustavad konkreetsed objektid. Näiteks on arvu mõiste 
abstraktne, sest arvud ei eksisteeri konkreetsete objektidena (kuigi 
näiteks üks õun on küll konkreetne objekt). Auto mõiste on aga näiteks 
konkreetne, sest autod on konkreetsed objektid. 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

mõistmine  

(sks Verstehen). Humanitaarteaduste tunnetusmeetod, mille eesmärk 
on end teise inimese olukorda seades näha maailma tema pilgu läbi. 
Näiteks võivad pärismaalaste tavad näida meile veidratena, kuid see 
näitab, et me ei mõista neid. Kui me suudaksime seada end nende 
asemele, näha maailma nende pilguga, siis me mõistaksime neid.  

Mõistmist vastandatakse SELETAMISELE (sks Erklärung). Viimase puhul 
näidatakse seost FAKTI ja mingi seaduspärasuse (näiteks LOODUSSEADUSE) 
vahel ning see on tüüpiline loodusteadusele. Seletades vaadeldakse 
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tunnetatavat objekti n-ö väljastpoolt, mõistmise puhul aga n-ö 
seestpoolt.  

Loodusteaduse eesmärk on seletada fakte, mille tulemus on 
ARUSAAMINE. Humanitaarteaduste eesmärk on aga mõista 
kultuurinähtusi (tekste, sümboleid, kunstiteoseid jms) nende loojatest 
lähtudes. Wilhelm Dilthey oli esimene, kes rõhutas kontrasti loodus- ja 
vaimuteaduse (sks Geisteswissenschaft) vahel. Mõistmise määratles ta 
nii:   

“Protsessi, milles me väljast meeltele antud märkidest sisemist 
tunnetame, me nimetame mõistmiseks.” (Dilthey, W. 
Hermeneutika tekkimine. – Filosoofilise hermeneutika klassikat. 
Tartu, 1997, lk 42.) 

Kuna kõiki kultuurinähtusi saab vaadelda tekstidena, mis vajavad 
tõlgendamist ja mõistmist, siis on vaimuteaduste seas oluline koht 
HERMENEUTIKAL.  

 Dilthey, W. Ajaloolise maailma ülesehitus vaimuteadustes. – 
Filosoofilise hermeneutika klassikat. F. D. E. Schleiermacher, 
Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer. Tartu, 
1997. 

 Gross, T. Mõistmisest ja teisest antropoloogiast. – Akadeemia, 
1996, nr 8.  

 HERMENEUTIKA, IDIOGRAAFILINE JA NOMOTEETILINE MEETOD 

Mõistuses pole midagi sellist, mida enne pole olnud meeltes  

(ld Nihil est in intellectu, quod non prius in sensu). EMPIRISMI põhiväide, 
mida on võimalik tõlgendada kahte moodi. Esimesel juhul peetakse 
silmas kõigi MÕISTETE (IDEEDE 2. tähenduses) kogemuslikku päritolu, 
teisel juhul aga kõigi TEADMISTE kogemuslikku päritolu. Esimest 
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tõlgendust pooldasid näiteks Thomas Aquinost ja John Locke, teist aga 
John Stuart Mill. Tegelikult on kahe tõlgenduse eristamine küllaltki 
keeruline, sest mõistete teadmist võib ju samuti nimetada teadmiseks. 
Locke väitis näiteks, et elevandi mõiste (või idee) pärineb KOGEMUSEST 
(me saame kogemuse teel teada, kes on elevant). Kas ei saa selle 
põhjal ütelda, et me teadmise, kes on elevant, saame kogemusest? 

 PUHAS TAHVEL 

Mõistuses pole midagi sellist, mida enne pole olnud meeltes – 
peale mõistuse enese  

(ld Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu nisi intellectus 
ipse). Gottfried Leibniz pooldas RATSIONALISMI ning väljendas oma 
erimeelsust EMPIRISMIGA taolise ütlusega. 

mõistusetõed  

Vt FAKTITÕED JA MÕISTUSETÕED.  

mõtestatud ja mõtteta laused  

Laused saab LOOGILISE POSITIVISMI seisukohalt liigitada 
t u n n e t u s l i k u l t  sisukateks/mõtestatuiks (sks sinnvoll, ingl 
meaningful) ja mõtteta (sks sinnlos, ingl meaningless) lauseteks. 
Lausetel võib muidugi olla ka muu sisu/mõte peale tunnetuslikku. 
Näiteks on ehk lausel Küll on armas! pigem emotsionaalne sisu ning 
lausel Mine eest ära! n-ö käskiv sisu. 

Vastavalt VERIFIKATSIOONIPRINTSIIBILE väljendab tunnetuslikult 
m õ t e s t a t u d  l a u s e  otsustust, mille tõesuse või ekslikkuse saab 
kindlaks teha analüüsi teel (vt ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED) 

või KOGEMUSE põhjal.  
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Kõik matemaatika ja LOOGIKA väited (AKSIOOMID ja teoreemid) on 
loogilise positivismi seisukohalt analüütilised, st nad ei räägi midagi 
tegeliku maailma kohta, näiteks 2 + 2 = 4.  

Kogemuse põhjal saab kindlaks teha näiteks väite Vee 

keemistemperatuur normaatingimustel on 100 C tõesuse või 
ekslikkuse. 

M õ t t e t a  l a u s e d  on vastavalt VERIFIKATSIOONIPRINTSIIBILE need, 
mille tõesust/ekslikkust ei saa kindlaks teha ei analüüsi teel ega 
KOGEMUSE põhjal. Lause võib olla mõtteta sellepärast, et sisaldab 
tähenduseta väljendeid või on SÜNTAKSI seisukohalt valesti 
moodustatud. 

Näiteks on lause Obuka supsti lagaga kommunikeerus arvatavasti 
mõtteta, sest nii mõnelgi sõnal puudub seal tähendus – kuigi 
grammatiliselt on lause õigesti moodustatud. Loogilise positivismi 
seisukohalt on tähenduseta näiteks ka sõnad Jumal, asi iseeneses ja 
olemus, sest vastavaid MÕISTEID ei saa defineerida (vt DEFINITSIOON) 

meelelise kogemuse terminites. Kui keegi ütleb Jumal on olemas, siis 
on see mõtteta lause, sest selle tõesust või ekslikkust ei saa kogemuse 
põhjal kindlaks teha ning tegemist ei ole ka analüütilise väitega. 
Tegemist on PSEUDOVÄITEGA. 

Teist liiki mõttetused on need laused, mis ei ole süntaktiliselt 

korrektsed. Näiteks ei ole Keerasid hobune mida seetõttu väide. Siiski 
ei võimalda loomuliku keele süntaks elimineerida kõiki mõtteta 
lauseid. Näiteks on lause Mina olen suurim kahekohaline algarv 
kooskõlas grammatikaga, ent mõtteta, sest ainult arvud saavad olla 
algarvud, mitte inimesed. Tegemist on KATEGOORIAVEAGA ning selline 
lause on samuti pseudoväide.  
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 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000, lk 89–91. 

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 245–271. 

 ABSURD, APRIOORNE TEADMINE, IDEEDEVAHELISED SUHTED JA FAKTID 

mõtlemisseadused  

(ingl laws of thought). Eristada tuleks mõtlemisseadusi 
k i r j e l d a v a s  ja n o r m a t i i v s e s  tähenduses. Esimesed 
räägivad sellest, kuidas inimesed tegelikult mõtlevad ning seda uurivad 
näiteks psühholoogia ja sotsioloogia. Mõtlemisseadused normatiivses 
tähenduses on aga nõuded, mida tuleb täita, et mõtelda korrektselt 
(õigesti). Normatiivsed mõtlemisseadused kuuluvad LOOGIKA valdkonda 
ning nende seas tõstetakse esile ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLEID. Kas loogika 
peab arvestama psühholoogia tulemusi? PSÜHHOLOGISMI vastus on 
jaatav.  

Mõtlen, järelikult olen olemas  

(ld Cōgito, ergō sum). Rene Descartes’i arvates kõige ilmselgem TÕDE, 
milleni mõistus pärast täielikku KAHTLUST jõuab. Mõtlemisena mõistis ta 
kõike, mis toimub meis teadlikult. Ka emotsioonid, kahtlemine, 
soovimine jne on seega mõtlemine. Mina  on Descartes’i arvates hing, 
sest hing ju mõtleb. Nimetatud ilmselge tõde ei räägi midagi 
(materiaalse) keha olemasolust.  

 Vt artikli DESCARTES kirjandust. 

mõtteline eksperiment  

(ingl thought experiment). Oletuse kontrollimine või selgitamine, 
kujutades endale ette EKSPERIMENTI ning arutledes, mis juhtub. 
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Mõtteline eksperiment ei asenda reaalset eksperimenti, kuid sageli on 
viimast võimatu läbi viia – eriti kui jutt on filosoofilistest 
seisukohtadest. Ka võime ajalooliste sündmuste üle arutledes teha 
mõttelisi eksperimente. Seda eeldab näiteks KÜSIMUS, mis oleks olnud, 
kui Hitler oleks leidnud noorena tunnustust mõnes inimsõbralikumas 
valdkonnas. Kas ajalugu oleks siis kujunenud teistsuguseks? Siin on 
tegemist KONTRAFAKTUAALIGA, sest me oletame midagi, mis on faktiliselt 
väär. 

Mõnikord on mõttelise eksperimendi tulemus arutlejale juba ette 
teada. Sellisel juhul kontrollitakse vaid, kas kogu arutlus on ikka 
vastuvõetav. Tuntud on näiteks Karl Popperi KOLMANDA MAAILMA 
sõltumatust selgitav mõtteline eksperiment.  

 BURIDANI EESEL. 

mõtteta laused  

Vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED.  

määramatuse printsiip  

(ingl indeterminacy principle). Kvantmehaanikale nn Kopenhaageni 
tõlgenduse andja Werner Heisenbergi (1901–1976) seisukohalt ei saa 
mikromaailma nähtuste puhul kõiki füüsikalisi suurusi täpselt ette näha 
(vt ETTENÄGEMINE). Täpsuse kasv ühe füüsikalise suuruse ennustamisel 
toob kaasa täpsuse vähenemise teise suuruse ennustamisel. Üheks 
selliseks füüsikaliste suuruste paariks on mikroosakese koordinaat ja 
impulss. Valemina väljendub see määramatuste relatsioon (seos, suhe) 

nii: x · px  h, kus x on mikroosakese x-koordinaadi määramatus, 

px aga osakese impulsi x-telje suunalise komponendi määramatus 
ning h Plancki konstant. Mikroosakese koordinaadid ja impulss ei ole 
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üheaegselt mistahes täpsusega määratavad, sest juhul kui x  0, siis 

px   ning kui px  0, siis x  .  

Heisenberg arvas, et piirangud füüsikaliste suuruste mõõtmise 
täpsuses on tunnetuslikud, st me lihtsalt ei suuda kõiki füüsikalisi 
suurusi täpselt mõõta ning ette näha. Sarnasus on siin rätsepaga, kes ei 
saa kuidagi võtta kliendilt täpseid mõõtusid, sest too kardab kõdi. 
Mõõdud jäävadki väga ebatäpseks, kuigi kliendil on ju tegelikult siiski 
täpsed mõõtmed.  

Taani füüsik Niels Bohr (1885–1962) tõlgendas aga mõõtmistäpsuse 
piiranguid ontoloogiliselt (vt ONTOLOOGIA), leides, et mikroosakeste 
iseloomustamiseks ei sobi makromaailmas kasutatavad asukoha ja 
impulsi mõisted. Selle tõlgenduse järgi ei olegi mikroosakesel 
tavapärases tähenduses asukohta ega impulssi.  

 Daanin, D. Kummalise maailma paratamatus. Tallinn, 1966, lk 272–
335. 

 INDETERMINISM 
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N 

naiivrealism  

(ingl naïve realism). Seisukoht, et me tajume vahetult meist 
sõltumatuid materiaalse maailma objekte.  

Naiivrealismi kriitikud viitavad hallutsinatsioonidele ning ILLUSIOONIDELE: 
nimetatud seisukohale truuks jäädes peaksime väitma, et ka 
hallutsinatsioone nägev inimene näeb reaalseid asju. Tänapäeva 
teadlasel on raske olla naiivrealist, sest tunnistades, et valguse kiirus ei 
ole lõpmata suur, tuleb välja, et meil võib tekkida TAJUMUSI asjadest, 
mida reaalselt enam ei eksisteeri (näiteks 2000 valgusaasta kaugusel 
kunagi asunud täht). Kui me nüüd ikka ütleme, et tajume reaalseid 
objekte (antud juhul tähte), siis tuleb välja, et me tajume reaalset 
objekti, mida reaalselt olemas ei ole. Küll võib teadlane pooldada 
REALISMI (1. ja 2. tähenduses).  

Naiivrealismi alternatiivid on FENOMENALISM, IDEALISM (2. tähenduses) ja 
REPRESENTATSIONISM. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 18–28, 67–
73. 

 AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS; FIKTSIONALISM, ILLUSIOONI ARGUMENT, 
INSTRUMENTALISM,  MEELTEANDMED  

naturalism  

(ld nātūrālis ‘loomulik, looduslik’). Arusaam, et kõik mis looduses 
toimub, on loomulik ning seetõttu uuritav loodusteaduse MEETODIGA. 
Välistatud on seega IMED, müstika jms.  
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 Sire, J. W. Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated. Tallinn, 
1997.  

naturalistlik viga  

Vt LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT.  

nauding  

Vt HEDONISM. 

negatiivne ja positiivne vabadus  

Immanuel Kant nimetas negatiivseks VABADUSEKS sõltumatust välistest 
põhjustest ning positiivseks vabaduseks enesemääramisõigust.  

Vajadust eristada sotsiaalse vabaduse kaht mõistet on rõhutanud ka 
Isaiah Berlin. Vabadus negatiivses mõttes on vabadus millestki, 
positiivses aga vabadus millekski. Negatiivsest mõttes olen ma seda 
vabam, mida vähem saavad teised minu elu mõjutada, positiivses 
mõttes aga olen ma seda vabam, mida rohkem saan ise teisi mõjutada. 
Kui keegi ei takista mul näiteks riietumast nii nagu ma ise soovin, siis 
on see negatiivne vabadus. Kui mul on näiteks õigus osaleda valimistel 
ning mõjutada nii valitava organi koosseisu, siis on see positiivne 
vabadus.  

Eeldades inimeste võrdõiguslikkust, tuleb välja, et mida suurem on 
positiivne vabadus, seda väiksemaks jääb negatiivne vabadus ning 
mida suuremaks saab negatiivne vabadus, seda väiksemaks jääb 
positiivne vabadus.  

Kui mul oleks näiteks õigus mõjutada seda, millist muusikat ja mis 
kellani öösel kuulavad naabrid (minu positiivne vabadus suureneks), 
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siis oleks ka neil õigus mõjutada seda, millist muusikat ja mis kellani 
öösel kuulan mina (minu negatiivne vabadus väheneks).  

Kui ma aga nõuan suuremat negatiivset vabadust, siis tuleb mul 
leppida ka väiksema positiivse vabadusega: nõudmisega Ära topi oma 
nina minu asjadesse!  kaasneb keeld toppida oma nina tema asjadesse.  

 Berlin, I. Vabaduse kaks mõistet. – Berlin I., Valik esseid. Tallinn, 
1998. 

neli põhjust ehk printsiipi  

Selleks, vastata KÜSIMUSELE, miks asjad on sellised, nagu nad on, tuleb 
Aristotelese arvates leida nende põhjused või printsiibid (kr aitia). 
Kreekakeelne sõna aitia ei ole päris see, mis eestikeelne põhjus, ning 
seetõttu võibki näida imelik, et Aristoteles räägib paljudest põhjustest.  

Põhjuseid on neli (lisame ka Aristotelese toodud näited):  

1. Materiaalne põhjus: see, millest asi on (näiteks on vask selles 
mõttes skulptuuri põhjus, hõbe karika oma). 

2. Formaalne põhjus: olemus (vt VORM JA MATEERIA), mida väljendab 
DEFINITSIOON;  

3. Tegevpõhjus: see, millest liikumine (muutus, tekkimine jne) alguse 
sai (näiteks on nõuandja selles mõttes teatud teguviisi põhjus, isa 
aga lapse põhjus).  

4. Sihtpõhjus: eesmärk (näiteks võib jalutamise eesmärk olla tervis).  

Tavaliselt ei oota me küsimust Miks? esitades kõigi nelja põhjuse 
loetlemist. Sageli võib küsimus anda vihje põhjuse liigile, mida 
tahetakse teada. Toome mõne näite. 
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o Miks on puust kuju kerge, aga pronksist kuju raske? – Sellepärast, 
et puu tihedus on väiksem kui pronksi oma (materiaalne põhjus).  

o Miks jää on külm? – Sellepärast, et jää lihtsalt on selline; kui ta 
poleks külm, poleks ta ka jää (formaalne põhjus). 

o Miks see puu on ära kuivanud? – Sellesse puusse lõi äike sisse 
(tegevpõhjus).  

o Miks ta pani akna kinni? – Selleks, et tuul ei tõmbaks (sihtpõhjus). 

Mõnikord võib ühele ja samale küsimusele vastata ka erinevalt. 
Võtame näiteks küsimuse Miks ta mind nii imelikult vaatab? 
Võimalikud vastused oleksid:  

o Ta on hull, sellepärast (formaalne põhjus). 

o Ta tahab sind hüpnotiseerida (sihtpõhjus). 

o Sul on nii imelikud riided seljas (tegevpõhjus). 

 Vt artikli ARISTOTELES kirjandust. 

neoplatonism  

ehk uusplatonism. 3. sajandil m.a.j tekkinud filosoofiakoolkond, mis 
arendas edasi Platoni filosoofiat. Neoplatonismi tuntuim esindaja on 
Plotinos. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 453–457. 

 Plotinos Ilust: (Enneaadid I. 6); Vaimsest ilust: (Enneaadid V. 8). – 
Akadeemia, 1993, nr 5.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 
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neopositivism  

Vt LOOGILINE POSITIVISM.  

Neurath, Otto  

(1882–1945). Austria filosoof, LOOGILISE POSITIVISMI esindaja.  

 Neurath, O. Protokoll-laused. – Akadeemia, 2003, nr 9.  

 PROTOKOLL-LAUSE, VIINI RING, FÜSIKALISM 

neutraalne monism  

(ingl neutral monism). William Jamesi ja Bertrand Russelli seisukoht, et 
kõige olemasoleva alus on neutraalne, st ei vaimne ega materiaalne. 
Ühest aspektist käsitatuna nimetame seda neutraalset alget vaimuks, 
teisest aga mateeriaks. Neutraalne MONISM on võimalik seisukoht KEHA 

JA VAIMU PROBLEEMI lahendamises.  

 Russell, B. Teadvus ja mateeria. – Russell. B. Valik esseid. Tallinn, 
1994 

 Vt ka artikli KEHA JA VAIMU PROBLEEM kirjandust. 

Nietzsche, Friedrich  

(1844–1900). Saksa filosoof. 

 Nietzsche, F. Ecce homo. Kuidas saadakse selleks, mis ollakse. 
Tallinn, 1996. 

 Nietzsche, F. Fragmente nihilismist. – Akadeemia, 2004, nr 8.  

 Nietzsche, F. Katkendeid teostest. – Akadeemia, 2011, nr 5. 

 Nietzsche, F. Nõnda kõneles Zarathustra. Tallinn, 1993, 2008. 

 Nietzsche, F. Antikristus. 2007. 
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 Nietzsche, Tragöödia sünd. 2009. 

 Nietzsche, F. Tõest ja valest moraalivälises mõttes. – Akadeemia, 
2007, nr 11.  

 Blomstedt, J. Nietzsche kui vastumõtleja. – Vikerkaar, 1994, nr 10. 

 Botton, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 181-217. 

 Deleuze, G. Nietzsche ja filosoofia: Uus mõttepilt. – Akadeemia, 
2011, nr 10. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Hansen, C. Nietzsche ja Hiina mõtlemine. – Akadeemia, 2000, nr 8. 

 Koort, A. Nietzsche nihilismi ületamas. – Koort, A. Inimese meetod. 
Tartu, 1996. 

 Köhler, J. Friedrich Nietzsche ja Cosima Wagner. Alistumise kool. 
Tallinn, 1997. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Zweig, S. Friedrich Nietzsche. Tallinn, 1998. 

 Vene, I. Galilealane või Zarathustra. – Vene, I. Vahemere tuuled 
Hüperboreas. Tartu, 1997. 

 Vene, I. Rõõmus fatalism. – Sealsamas.  

 AUTENTSUS, IGAVENE TAASTULEK, ISANDAMORAAL JA ORJAMORAAL, 
VOLUNTARISM, VÕIMUTAHE, VÄÄRTUS, ÜLEINIMENE, JUMAL ON SURNUD  

Nihil est in intellectu, quod non prius in sensu  

Vt MÕISTUSES POLE MIDAGI SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD MEELTES. 
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Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu nisi 
intellectus ipse  

Vt  MÕISTUSES POLE MIDAGI SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD MEELTES – PEALE 

MÕISTUSE ENESE. 

nihilism  

(ld nihil ‘mitte miski’). Hindaja silmis oluliste VÄÄRTUSTE 

mittetunnustamine kellegi poolt (tegudes ja/või mõtetes). Näiteks on 
nihilisti kuulsuse pälvinud need, kes on eitanud JUMALA olemasolu, 
hinge surematust, TAHTEVABADUST, mõistuse autoriteeti, tunnetuse 
võimalikkust, (teatud) moraalinorme.  

Nimetus nihilist pärineb Ivan Turgenevi romaanist “Isad ja pojad”, mille 
peategelane Bazarov ei tunnistanud tollaseid väärtusi. 

 Sire, J. W. Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated. Tallinn, 
1997. 

nominalism  

(ld nominālis ‘nimeline’). Seisukoht UNIVERSAALIDE PROBLEEMI suhtes: 
reaalselt on olemas ainult konkreetsed asjad, universaalid on vaid 
sõnad. Näiteks ei eksisteeri sellelt seisukohalt värvusi lisaks värvilistele 
asjadele, mehisust lisaks mehistele tegudele jne. Universaalid on niisiis 
üksnes sõnad, millega tähistame sarnaseid asju, kui oleme võtnud 
mingi asja etaloniks. Nii arvasid näiteks William Ockham ning George 
Berkeley.  

 Vt artikli UNIVERSAALIDE PROBLEEM kirjandust.  

nomoteetiline meetod  

Vt IDIOGRAAFILINE JA NOMOTEETILINE MEETOD.  
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normaalteadus  

(ingl normal science). Thomas Kuhn nimetas normaalteaduseks 
perioodi teaduse ajaloos, mil uurimistöö kulgeb PARADIGMA raames. 
Seda perioodi iseloomustab õpikute kirjutamine, kus paradigmat 
kirjeldatakse, selgitatakse, viidatakse eriti õnnestunud rakendustele 
jne. Sellised õpikud hakkasid ilmuma küll alles 19. sajandil, kuid varem 
täitsid nende rolli sellised klassikalised tööd nagu Aristotelese 
“Füüsika”, Klaudios Ptolemaiose “Almagest”, Isaac Newtoni 
“Loodusfilosoofia matemaatilised printsiibid” ja “Optika”. Pika aja 
vältel olid need teosed aluseks teadlaste uurimistööle, sest nad olid 
niivõrd fundamentaalsed ning pakkusid võimalusi leida uusi PROBLEEME 
ning lahendada neid paradigma raames.  

Jälgides teadlase tööd normaalteaduse perioodil, võib Kuhni arvates 
öelda, et teadlased püüavad loodust n-ö suruda paradigmasse kui 
kitsasse kasti. Paradigma suhtes valitseb usaldav hoiak. Nähtustele, mis 
n-ö ei mahu kasti, pööratakse vähe tähelepanu. Kui EKSPERIMENDI või 
vaatluse tulemus erineb oodatust, otsitakse viga ebatäpsuses või 
hooletuses, mitte aga paradigmas.  

 Vt artikli KUHN kirjandust. 

 TEADUSFILOSOOFIA 

noumenon  

Vt FENOMEN JA NOUMENON. 

nõrk determinism  

(ingl soft determinism). Seisukoht, et põhimõtteliselt on võimalik kõiki 
sündmusi ette näha, kuid inimene võib sellele vaatamata olla vaba. 
VABADUS tähendab sunduse puudumist, võimalust tegutseda vastavalt 
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oma tahtmisele. Seda arusaama pooldasid näiteks Thomas Hobbes, 
John Locke ja John Stuart Mill, David Hume, Voltaire, Moritz Schlick, 
Bertrand Russell ning Rudolf Carnap. 

Nõrga determinismi seisukohalt ei tähenda DETERMINISM sundust. 
Vabaduse välistab sundus, mitte determinism. Inimese tahtmised on 
samuti determineeritud, seega ei ole tahtevabadus võimalik. Kuid 
nõrga determinismi seisukohalt ei välista see vabadust.  

 Vt artikli tahtevabaduse probleem kirjandust. 

 TAHTEVABADUSE PROBLEEM 

nähtumus  

Vt FENOMEN JA NOUMENON. 

näilisus ja tegelikkus  

(ingl appearance and reality). Arvestades ILLUSIOONIDE ohuga, tekib 
KÜSIMUS, kas me üldse saame kuidagi teada, milline on tegelikkus. Ja kas 
saame üldse vastandada näilisust tegelikkusele; võib-olla tuleks 
vastandada hoopis üht näilisust teisele (teistmoodi) näilisusele? 

Seisukohale, et tegelikkus pole üldsegi selline, nagu meile näib, jõudsid 
esimesena arvatavasti ELEAADID. Zenon Eleast sõnastas mitu APOORIAT, 
mis näitasid, et näilisuse ja tegelikkuse vahel on lõhe. Nüüd tekkis 
omakorda küsimus, kas tegelikkust on võimalik tunnetada. (Kui 
tunnetuseks nimetada TEADMISENI viivat protsessi, siis näilisuse 
tunnetamisest ei saa arvatavasti rääkida.) Eleaatide arvates on see 
võimalik (vt TÕEÕPETUS JA ARVAMUSEÕPETUS). SKEPTIKUD seevastu leidsid, et 
kindlalt saame rääkida vaid sellest, millised asjad meile näivad, mitte 
aga sellest, millised nad tegelikult on.  
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 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 133–137. 

 ARVAMUS JA TEADMINE, ASI ISEENESES JA ASI MEIE JAOKS, UNENÄOD JA 

TEGELIKKUS 

nööpnõelamäng ja luulekunst   

(ingl pushpin and poetry). UTILITARISMI rajaja Jeremy Bentham väitis, et  

“kui eelarvamused kõrvale jätta, on nööpnõelamäng niisama 
väärtuslik kui muusika ja luulekunst. Kui nööpnõelamäng pakub 
rohkem naudingut, on ta neist mõlemast väärtuslikum. 
Nööpnõelamängu võib mängida igaüks; luulet ja muusikat naudivad 
vähesed. Nööpnõelamäng on alati süütu; oleks hea, kui sedasama 
võiks väita luulest.” (Tsiteeritud: Palviste, J. – Kerner, G. Kolm 
kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 
1996, lk 31.) 

Sellega ei olnud nõus John Stuart Mill, kes leidis, et utilitarismiga on 
täiesti kooskõlas arusaam, et mõned naudingud on väärtuslikumad 
(kvaliteetsemad) kui teised. Milli arvates  

“parem on olla õnnetu inimene kui õnnelik siga, kannatav Sokrates 
kui rahulolev loll. Ja kui siga ja loll arvavad teisiti, siis ainult 
sellepärast, et neile on teada vaid asja üks pool, nende 
oponentidele aga mõlemad.” (Tsiteeritud: Gräzin, I. Jeremy 
Bentham. Tallinn, 1990, lk 91.) 

 VÄÄRIKUS, VÄÄRTUS 
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O 

objekt  

Vt SUBJEKT JA OBJEKT. 

objekt- ja metakeel  

(kr meta ‘järel’). Eristada võime objekt- ja metakeelt. Esimene on keel, 
milles me räägime ning teine keel, milles me räägime esimesest 
(kirjeldame seda keelt ja iseloomustame temas sõnastatud lauseid).  

Näiteks on Pall on punane objektkeele lause, kuid Väide ‘Pall on 
punane’ on tõene metakeele lause.  

Objekt- ja metakeelt eristades saab lahendada nn VALETAJA PARADOKSI, 
mis muidu ohustaks tõe KORRESPONDENTSITEOORIAT.  

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996, lk 123–124. 

 Tarski, A. Semantiline tõekontseptsioon ja semantika alused. – 
Tähendus, tõde, meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 
1999, lk 155–156. 

objektiivne  

Objektiivsusest võib rääkida kolmes tähenduses.  

1. See, mille olemasolu ei sõltu subjektist (vt SUBJEKT JA OBJEKT). Näiteks 
on tüüpiline arvamus, et taevatähed oleksid olemas ka siis, kui keegi 
neid ei näeks. IDEALISM (2. tähenduses) ei jaga sellist veendumust.  

2. See, mis ei sõltu subjekti tahtest ja meelevallast. Näiteks on selles 
mõttes objektiivsed ka meie unenäod (vt UNENÄOD JA TEGELIKKUS), millel 
on oma n-ö LOOGIKA. Me saame küll kaudselt mõjutada oma 
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unenägusid – näiteks kutsudes esile õudusunenägusid sellega, et 
sööme õhtul kõhu hästi täis, kuid unenäo nägemise ajal me seda 
muuta ei saa. Samas on ju ilmne, et unenäod ei saaks olemas olla ilma 
subjektita, kes neid näeb. Unenäod ei ole seega objektiivsed esimeses 
tähenduses, kuigi on objektiivsed teises tähenduses.  

3. See, mis ei sõltu subjekti eripärast (näiteks arvamuste puhul). Arvata 
võib aga, et ükski meie arvamus ja hinnang ei ole rangelt võttes 
objektiivne. Objektiivne hinnang olevat erapooletu. Tegelikult on ehk 
iga hinnang erapoolik, ainult et tihti ei tehta sellest numbrit ning siis 
öeldaksegi, et hinnang oli objektiivne. 

 SUBJEKTIIVNE 

objektivism  

Seisukoht, et on olemas midagi OBJEKTIIVSET. Näiteks võib nimetada 
objektivistlikeks selliseid seisukohti: 

o On olemas objektiivsed moraalsed VÄÄRTUSED (vt EETIKA). 

o On olemas objektiivsed esteetilised (vt ESTEETIKA) omadused.  

o On olemas objektiivne TÕDE.  

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 162–174. 

 Margolis, J. Objektivism ja relativism. – Akadeemia, 1997, nr 4. 

okasionalism  

(ld occāsio ‘juhus, juhtum, ajend’). Õpetus, mille lõi Nicolas 
Malebranche, kes arvas, et keha ja hing ei mõjuta teineteist. Näiteks ei 
põhjusta minu tahtmine võtta riiulilt raamat seda, et ma selle raamatu 
võtan; näpu kõrvetamine ei tekita valu. Keha ja hingega toimuv on 
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kooskõlas JUMALA sekkumise tõttu igal juhtumil. Nii et tänu Jumala 
vahendusele saan ma näiteks võtta riiulilt raamatu (kui tahan) ning 
tunnen ka valu, kui kõrvetan näpu ära. 

 Vt artikli keha ja vaimu probleem kirjandust. 

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

Ockham, William  

(1285–1347). Keskaja inglise filosoof. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 580–583. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

 KAHE TÕE TEOORIA, NOMINALISM 

Ockhami habemenuga  

(ingl Ockham’s razor). Nõnda nimetatakse William Ockhamile 
omistatud põhimõtet, et ENTITEETE ei tohi rohkendada ilma vajaduseta. 
Nimetatud printsiip nõuab teoorialt lihtsust. Näiteks on ATEISMI 

seisukohalt liigne oletada sellise entiteedi nagu jumal olemasolu, sest 
kõike saaks seletada (vt SELETAMINE) ka ilma selleta.   

Olemas olla tähendab olla tajutav  

(ld esse est percipi). George Berkeley väitis, et asja (vt ASI) olemasolu 
seisneb selle tajutavuses mingi vaimu poolt – kas loodud (näiteks 
inimese) või Igavese Vaimu (JUMALA) poolt. Jumal muidugi ei taju 
meeltega nagu inimene. Asjadeks nimetame IDEEDE (2. tähenduses) 
kogumeid ning neid ideesid tekitab meie vaimus (mõistuses) Jumal.  

 Vt artikli BERKELEY kirjandust. 
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 IDEALISM, SUBJEKT JA OBJEKT; AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS 

olemine  

Vt EKSISTENTS. 

Olemine eelneb olemusele  

Jean-Paul Sartre’i sõnul lähtub EKSISTENTSIALISM veendumusest, et 
inimese olemine eelneb tema OLEMUSELE.  

Inimese olemasolu erineb põhimõtteliselt ASJA (3. tähenduses) 
olemasolust. Inimene ei ole asi nagu tool, laud, maja vms. Vahe ongi 
selles, et inimese olemine eelneb tema olemusele, asja puhul on aga 
vastupidi: selle olemus eelneb tema olemisele.  

Kui meistrimees hakkab valmistama näiteks tooli, siis mõttes ta juba 
teab, milline see peaks tulema ning milleks teda saab kasutada, st tooli 
olemus on määratletud juba enne selle tegema hakkamist.  

Inimesega on aga vastupidi. Kõigepealt peab midagi korda saatma 
(ühesõnaga, olema) ning alles siis saame öelda, kes ta on, st 
määratleda tema olemuse – on ta siis mehine, andekas vms. Sündides 
on inimene selles mõttes eimiski. Teatud määratluse omandab inimene 
alles hiljem, ta kujuneb selliseks inimeseks, milliseks ta end ise teeb. 
Sartre’i arvates ei ole mingit inimloomust ega ka Jumalat, kes selle 
välja mõtleks. Inimene on see, kelleks ta end ise teeb. 

Kõigest öeldust järeldub aga inimese VASTUTUS oma eksistentsi eest, 
mille eest püütakse põgeneda ENESEPETTUSE teel. 

 Vt artikli SARTRE kirjandust.  
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olemus  

Vt FENOMEN JA NOUMENON. 

ontoloogia  

(kr ontōs ‘olemasolev’, logos ‘käsitus’). METAFÜÜSIKA haru, õpetus 
sellest, mis on olemas. 

ontoloogiline jumalatõestus  

Vt JUMALATÕESTUSED.  

operatsionalism  

(ld operāri ‘töötama, tegevuses olema’). Percy Williams Bridgmani 
arusaam, et MÕISTED tuleb defineerida (vt DEFINITSIOON) juhendi kaudu 
(tegevuseks ja tulemuse jälgimiseks), kuidas eristada antud mõistega 
hõlmatavat ülejäänust. Näiteks tuleb pikkuse mõiste defineerida 
juhendi kaudu, kuidas viia läbi mõõtmist ning üheaegsuse mõiste 
juhendi kaudu, kuidas teha kindlaks, et kaks sündmust on üheaegsed. 
Bridgman väitis, et mõisted, mida ei saa sel viisil defineerida, tuleks 
teadusest välja jätta.  

optimism  

(ld optimus ‘parim’). Gottfried Leibnizi arusaam, et JUMAL lõi parima 
loogiliselt VÕIMALIKEST MAAILMADEST. Teoses “Teodiike” kaitseb Leibniz 
Jumalat nende süüdistuste eest, mida viimasele maailmas aset leidva 
kurjuse eest esitatakse.  

Tavatähenduses nimetatakse optimismiks n-ö positiivset ellusuhtumist.  

 Pope, A. Essee inimesest. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12.  
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 Russell, B. Optimismist. – Russell, B. Valik esseid. Tallinn, 1994. 

 Schweitzer. A. Kultuur ja eetika. Tallinn, 1984, lk 78–83. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 90–97. 

 Voltaire. Candide ehk Optimism. – Voltaire. Filosoofilised 
jutustused. Tallinn, 1979. 

 Voltaire. Luuletus Lissaboni hävingust ehk väite “Kõik on hea” 
vaatlus. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12. 

 KURJUSE PROBLEEM, PANGLOSS, PESSIMISM, TEODIIKE 

organon  

(kr ‘tööriist’). Kreeka õpetlane Andronikos Rhodoselt andis Aristotelese 
loogikaalaseid käsikirju ja teosteid toimetades neile koondnimetuse 
organon.  

Francis Bacon kahtles, kas aristotellik LOOGIKA on ikka tööriist, mis 
rohkendaks teadmisi. Ta arvas, et inimmõistusele on tarvis uut 
instrumenti. Tema peateos saigi seetõttu nimeks “Uus organon” 

orjamoraal  

Vt ISANDAMORAAL JA ORJAMORAAL.  

Ortega y Gasset, José  

(1883–1955). Hispaania filosoof.  

 Ortega y Gasset, J. Einsteini teooria ajalooline tähtsus. – 
Akadeemia, 1989, nr 5.  

 Ortega y Gasset, J. Masside mäss. – Akadeemia, 1991, nr 8 – 1992, 
nr 2.  

 Ortega y Gasset, J. Masside mäss. 2002. 
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ostensiivne definitsioon  

Vt DEFINITSIOON. 

osutus ja tähendus  

(sks Bedeutung, Sinn). Osutus on see, mida märk (nimi, väljend) 
tähistab. Näiteks on väljendi see maja osutuseks teatud maja, mida 
silmas peetakse. Tähendus on aga see mõttesisu, mida me märgiga 
(nime, väljendiga) seostame, st vastav MÕISTE.  

Kahel väljendil võib olla üks ja sama osutus, kuid erinev tähendus. 
Gottlob Frege tõi näiteks sõnad Ehatäht ja Koidutäht. Ehatäht ja 
Koidutäht on tegelikult üks ja seesama objekt, kuid mõte on erinev 
(üht seostame ehaga, teist koiduga).  

N-ö hilisem Wittgenstein mõistis tähendust teisiti: tema arvates 
seisneb sõna tähendust tema kasutusviisis. See, kuidas me sõnu 
kasutame, sarnaneb tema arust mänguga (vt KEELEMÄNG). 

 Frege, G. Tähendusest ja osutusest. – Tähendus, tõde, meetod. 
Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. (Ilmunud ka 
Akadeemias, 1995, nr 1.) 

 Frege, G. Selgitused tähendusest ja osutusest. – Sealsamas.  

 Frege, G. Mõistest ja objektist. – Akadeemia, 1998, nr 11.  

 Putnam, H. Tähendus ja osutus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Putnam, H. ‘Tähenduse’ tähendus. – Sealsamas. 

 Russell, B. Osutamisest. – Akadeemia, 1995, nr 3. 

 Wiggins, D. Predikaatide tähendus ja osutus: Jooksev parandus 
Frege doktriinile ja palve koopula eest. – Akadeemia, 1998, nr 11. 
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otsene järeldus  

JÄRELDUS ühest ATRIBUTIIVSEST OTSUSTUSEST. Selline järeldus võib olla 
kahesugune:  

1) järeldus m u u t m i s e  t e e l ,   

2) järeldus ü m b e r p ö ö r a m i s e  t e e l .  

Kui teha kõigepealt järeldus muutmise teel ning siis saadud tulemusest 
järeldus ümberpööramise teel, saame järelduse v a s t a n d a m i s e  
t e e l . Järgnevas tabelis on iga taolise järelduse LOOGILINE VORM. 
 

Otsustus Muutmine 
Ümber-

pööramine 
Vastandamine 

Kõik S on P 
Mitte ükski S 
ei ole mitte-P 

Mõni P on S 
Mitte ükski mitte-P 
ei ole S 

Mitte ükski S 
ei ole P 

Kõik S on 
mitte-P 

Mitte ükski P 
ei ole S 

Mõni mitte-P on S 

Mõni S on P 
Mõni S ei ole 
mitte-P 

Mõni P on S Järeldust ei saa teha 

Mõni S ei ole P 
Mõni S on 
mitte-P 

Järeldust ei saa 
teha 

Mõni mitte-P on S 

 

Järgnevas tabelis on aga näited: 
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Otsustus Muutmine 
Ümber-

pööramine 
Vastandamine 

Kõik inimesed 
on surelikud. 

Mitte ükski 
inimene pole 
surematu. 

Mõni surelik on 
inimene. 

Mitte ükski 
surematu pole 
inimene. 

Mitte ükski 
naturaalarv 
pole 
negatiivne. 

Kõik naturaal-
arvud on 
mitte-
negatiivsed. 

Mitte ükski 
negatiivne arv 
pole 
naturaalarv. 

Mõni 
mittenegatiivne 
arv on 
naturaalarv. 

Mõni inimene 
on arukas 

Mõni inimene 
ei ole arutu. 

Mõni arukas 
olend on 
inimene. 

Järeldust ei saa 
teha 

Mõni 
naturaalarv ei 
ole kordarv. 

Mõni 
naturaalarv on 
algarv. 

Järeldust ei saa 
teha 

Mõni algarv on 
naturaalarv. 

otsustav eksperiment  

Vt EKSPERIMENT.  

otsustus  

ehk propositsioon (ld prōpōnere ‘esitama, teada andma’). Otsustus on 
mõte, milles midagi väidetakse millegi kohta. Üht ja sama otsustust 
saab väljendada erinevate lausetega ja erinevates keeltes. Näiteks 
väljendavad laused Vihma sajab, Es regnet ja It is raining üht ja sama 
otsustust.  

Eristatakse liht-ja LIITOTSUSTUSI. Liitotsustus koosneb LOOGILISTE 

KONSTANTIDEGA seotud lihtotsustustest.  
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Lihtotsustused jagunevad atributiivseteks (ld attribūtum ‘lisandatu’) ja 
suhteotsustusteks.  

Igas a t r i b u t i i v s e s  otsustuses eristatakse subjekti (ld subiectum 
‘alus, subjekt’) ja predikaati (ld praedicātum ‘öeldu’). Subjekt (S) on 
see, mille kohta väidetakse, predikaat (P) aga see, mida väidetakse.  

Atributiivsed otsustused liigitatakse kvantiteedi ja kvaliteedi (vt 
KVANTITEET JA KVALITEET) alusel neljaks:  

Otsustuse liik Näide  Loogiline vorm 

Üldjaatav Kõik inimesed on surelikud Kõik S on P 

Üldeitav 
Mitte ükski inimene pole 
surematu 

Mitte ükski S  
ei ole P 

Osajaatavad Mõni õpilane on sportlane Mõni S on P 

Osaeitavad Mõni õpilane ei ole sportlane Mõni S ei ole P 

Sõna mõni kasutatakse loogikas tähenduses ‘vähemalt mõni’ või 
‘leidub mõni’. Kõnekeeles kasutatakse sõna mõni veel tähenduses 
‘ainult mõni’ ning see võib kohati tekitada arusaamatusi. Atributiivse 
otsustuse tõesuse tingimusi saab väljendada EULERI RINGIDE abil.  
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Atributiivsete otsustuste TÕEVÄÄRTUSTE suhteid saab kujutada nn 
LOOGILISE RUUDU abil.  

S u h t e o t s u s t u s e d  on väited suhete kohta mingite objektide 
vahel, näiteks Viljandi asub Tallinnast lõuna pool, Kõik õpilased 
tunnevad mõnda õpetajat. Suhteotsustusi võib olla ka rohkem kui 
kahekohalisi. Näiteks on kolmekohaline suhteotsustus Mõni õpilane 
teab mõnest õppeainest rohkem kui ükskõik milline õpetaja.  

Kahekohalisi suhteotsustusi on kaheksa liiki. Näiteks on otsustus Kõik 
õpilased tunnevad mõnda õpetajat üld-osajaatav, Mõnele õpilasele ei 
meeldi mmitte ükski õppeaine on aga osa-üldeitav. Kolmekohalisi 
suhteotsustusi on kuusteist liiki. Näiteks on otsustus Mõni õpilane teab 
mõnest õppeainest rohkem kui ükskõik milline õpetaja osa-osa-
üldjaatav. 
L i i t o t s u s t u s  liigitub KONJUNKTIIVSEKS, DISJUNKTIIVSEKS, IMPLIKATIIVSEKS 
ja EKVIVALENTSIOTSUSTUSEKS. Tavaliselt peetakse ka otsustuse EITUST 
liitotsustuseks. 

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 237–241. 
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 Wright, G. H. Propositsioonide demüstifitseerimine. – Wright, G. H. 
Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 APODIKTILINE, ASSERTOORILINE JA PROBLEMAATILINE OTSUSTUS 

otsustuse eitamine  

Vt EITUS.  
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P 

palingenees  

(kr palin ‘uuesti’, kr genesis ‘teke’). Õpetus pidevast taassündimisest.  

Arthur Schopenhauer (nii nagu Immanuel Kantki) eristas asja iseeneses 
asjast meie jaoks (vt ASI ISEENESES JA ASI MEIE JAOKS). Surmaga kaob 
indiviid, st ajaliselt ja ruumiliselt eksisteerinud objekt. Ent sellised 
objektid kuuluvad ju nähtuste illusoorsesse (vt ILLUSIOON) maailma ning 
ka indiviidi elu ja surm illusioon. Ta viitas ELEAATIDELE, kes ka väitsid, et 
tegelikult pole tekkimist ega hävimist.  

 METEMPSÜHHOOS 

Pangloss  

(kr pan ‘kõik-, täiesti’, glōssa ‘keel, kõne’). Pangloss ehk Kõigesträäkija 
(või Kõikteadja) on tegelane Voltaire’i jutustusest “Candide ehk 
optimism” ning tema iseloomustuseks ütleb autor:  

“Pangloss õpetas metafüsikoteologokosmolo-ogaroloogiat. Ta 
tõestas imeliselt, et pole tagajärge ilma põhjuseta ja et siin parimas 
võimalikkudes maailmadest on kõrgeaulise parunihärra loss ilusaim 
kõigist lossidest ja proua parim kõigist võimalikkudest 
paruniprouadest. 

“On tõestatud,” kõneles ta, “et asjad ei saa olla teisiti: kuna kõik on 
tehtud teatavaks otstarbeks, siis on see otstarve tingimata ka kõige 
parem. Pandagu hästi tähele: ninad on tehtud prillide kandmiseks, 
ja meil ongi prillid. Jalad on nähtavasti loodud selleks, et olla 
kaetud, ja meil ongi püksid.” (Voltaire, Candide ehk optimism. – 
Voltaire, Filosoofilised jutustused. Tallinn, 1979, lk 132.) 
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Vaatamata kõigile äpardustele, mis Panglossi ja tema sõpradega 
juhtub, usub ta ikkagi, et meie maailm on parim võimalikest.  

Jutustus naeruvääristab Gottfried Leibnizi OPTIMISMI lihtsustatud 
varianti.  

 Voltaire. Candide ehk optimism. – Voltaire. Filosoofilised 
jutustused. Tallinn, 1979. 

panlogism  

(kr pan ‘kõik, täiesti’, logos ‘mõistus’). Arusaam, et kõik olemasolev on 
mõistuspärane ja kõik mõistuspärane on reaalne või realiseerub 
kunagi. Panlogismiks nimetatakse tavaliselt Georg Wilhelm Friedrich 
Hegeli filosoofiat.  

panteism  

(kr pan ‘kõik-, täiesti’, theos ‘jumal’). Arusaam, mis samastab maailma 
JUMALAGA, eitades seega ristiusule omast Jumala ja maailma 
vastandamist (vt TRANSTSENDENTNE). Ristiusu seisukohalt võib panteismi 
pidada koguni ATEISMIKS. Panteismina on tõlgendatud Benedictus 
Spinoza ja Georg Wilhelm Friedrich Hegeli filosoofiat.  

 DEISM, TEISM 

paradigma  

(kr paradeigma ‘näidis, näidiseeskuju’). Paradigma on teooria, millest 
lähtutakse, ning ettekujutus teadustegevusest (milliseid vahendeid 
teaduslikus uurimistöös kasutatakse, kuidas teadustööd korraldatakse 
jms). Thomas Kuhni arvates ei arene teadus ainult sujuvalt uute 
TEADMISTE lisandumise teel; teaduses toimub ka revolutsioone. 
Teadusrevolutsioon seisneb paradigmavahetuses.  
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Ajaloos tunneme näiteks selliseid paradigmasid nagu 
Ptolemaiose/Koperniku astronoomia, Aristotelese/Newtoni füüsika, 
korpuskulaar-/laineoptika.  

Perioodi teaduse ajaloos, mil uurimistöö kulgeb mingi paradigma 
raames, nimetas Kuhn NORMAALTEADUSEKS. 

 Vt artikli KUHN kirjandust. 

 TEADUSFILOSOOFIA 

paradigmaargument  

(ingl paradigm case argument). Keelekasutuse (keelekasutuse näidise, 
n-ö paradigma) põhjal filosoofiliste järelduste tegemine. Näiteks 
tehakse sellest, kuidas me kasutame väljendeid vabatahtlik, vabal 
tahtel (näiteks Ma läksin sinna vabal tahtel), järeldus, et VABADUS on 
võimalik. Taolised arutlused leidsid erilist poolehoidu 1950.–1960. 
aastatel Ludwig Wittgensteini pooldajate seas.  

Paradigmaargumendi kriitikud juhivad tähelepanu sellele, et me teeme 
ikkagi (eelarvamusliku) valiku, millisest keelekasutusest lähtuda ja 
kuidas seda tõlgendada. Võib ju retooriliselt küsida, milliseid 
filosoofilisi järeldusi saaks teha sellistest väljendusviisidest nagu Süda 
on saapasääres, Päike tõuseb idast, Ta nägi vaimusid.  

paradoks  

(kr paradoxos ‘ootamatu, imelik’). Paradoks tekib, kui vaieldamatutest 
eeldustest järeldub VASTURÄÄKIVUS või vastuvõetamatu väide. Paradoksi 
lahendamiseks tuleb leida ekslik (võib-olla varjatud) eeldus või viga 
JÄRELDUSES või siis nõustuda esmapilgul kohatu järeldusega. Paradoks 
võib näidata MÕISTETE ebamäärasust või (varjatud) vasturääkivust. 
Toome mõne näite.  
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P r o t a g o r a s e  j a  E u a t h l o s e  p a r a d o k s : Protagoras 
leppis kokku oma õpilase Euathlosega, et see maksab õpetamise eest 
peale seda kui võidab esimese kohtuprotsessi. Euathlos 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 
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.  

H a b e m e a j a j a  p a r a d o k s  (Russell’i paradoks populaarsel 
kujul). Küla habemeajajale on antud käsk ajada habet neil ja ainult neil 
küla elanikel, kes endal ise habet ei aja. Kas ta peab ka endal 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.  

R u s s e l l ’ i  p a r a d o k s  h u l g a t e o o r i a s . Nimetagem 
normaalhulgaks hulka, mis ei sisalda iseennast. Näiteks on kõigi 
inimeste hulk normaalhulk, sest ta ise ei ole inimene ning seega ei 
sisalda ennast. Samas ei ole aga kõigi abstraktsete asjade hulk 
normaalhulk, sest sisaldab iseennast, olles ju samuti abstraktne ASI. Kas 
kõigi normaalhulkade hulk ise on normaalhulk? Siin on kaks võimalust:  

1. Kui ta on normaalhulk, siis ta kuulub normaalhulgana iseendasse, 
aga siis ta pole enam normaalhulk.  

2. Kui ta ei ole normaalhulk, st kui ta sisaldab iseennast, siis ta pole 
kõigi normaalhulkade hulk.  

Mõlemal juhul tekkis arutluses vasturääkivus. 

E t t e k u u l u t u s e  p a r a d o k s . Oletame, et õpetaja ütleb 
õpilastele: “Järgmisel nädalal teeme ühe kontrolltöö, kuid ma ei ütle, 
millisel päeval ning teile tuleb see ootamatult.” Õpilased arutlevad 
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järgmiselt: “Ta ei saa teha seda tööd reedel, sest siis me teaksime juba 
neljapäeval, et töö tuleb reedel (rohkem koolipäevi nädalas ei ole). 
Järelikult reedene päev langeb ära ning alles jäävad esmaspäev, 
teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Aga ta ei saa seda tööd teha ka 
neljapäeval, sest siis teaksime juba kolmapäeval, et töö tuleb 
neljapäeval. Niimoodi edasi arutledes jõuavad õpilased järeldusele, et 
sellist ootamatut kontrolltööd ei saagi teha. Seega: oletades, et tuleb 
ootamatu kontrolltöö, jõudsime järelduseni, et sellist kontrolltööd ei 
tulegi.  

E e s s õ n a  p a r a d o k s .  Arvestades, et iga inimene võib eksida, 
kirjutab autor raamatu eessõnas, et kuigi ta usub kõike, mida ta on 
kirja pannud (olgu need seisukohad a1…an), usub ta samas ka, et 
raamatus esineb ekslikke seisukohti.  

Tuleb välja, et autor usub iga väidet oma raamatus, kuid usub ka, et 
mõni väide selles raamatus on ekslik. Kuid milline? Kas a1? Ei, sest ta 
usub ju kõike, mida kirja pani. Kas a2? Samuti mitte, ja nii kõigi 
seisukohtade puhul. Selgub, et ta peab uskuma nii seda, et kõik 
seisukohad tema raamatus on tõesed, kui ka seda, et mõni seisukoht ei 
ole tõene. See on aga vasturääkivus, mida on võimatu uskuda. Ometi 
peaks olema ju täiesti korrektne kirjutada just selline eessõna. Millised 
on alternatiivid? Esiteks, autor võib öelda, et ta ei usu kõike seda, mis 
ta on kirja pannud. Teiseks, autor võib öelda, et ta usub, et tema 
raamatus ei ole ekslikke seisukohti. Kumbki variant ei ole parem.  

B e r r y  p a r a d o k s . Arvude nimetamiseks läheb meil vaja erineval 
hulgal sõnu ning vastavalt ka tähti. Näiteks arvu 1 nimetamiseks kulub 
vaid 3 tähte, arvu 17 nimetamiseks 11 tähte jne. Teatud arvude 
nimetamiseks kulub juba üle 100 tähe. Vaatleme kõigi nende 
naturaalarvude hulka, mida saab nimetada vähema kui 100 tähe abil. 
Võtame nüüd sellise väljendi nagu vähim arv, mida ei saa nimetada 
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vähem kui sadat tähte kasutades. Selles väljendis on vähem kui 100 
tähte ning ta tähistab teatud arvu. Kas see arv kuulub nimetatud hulka 
või mitte? Tuleb välja, et ta ei kuulu, kuid samas ka kuulub: selle arvu 
kirjeldusest tuleneb, et ta sinna ei kuulu, kuid kuna see kirjeldus ise on 
vähem kui 100 tähte pikk, siis see arv kuulub sinna hulka.  

E k s i s t e n t s i p a r a d o k s . Loogiliselt korrektne on teha järgmist 
tüüpi järeldusi: Ats on usin õpilane, järelikult leidub keegi, kes on usin 
õpilane; see roos on punane, järelikult leidub miski, mis on punane; 
Andres ei ole valelik, järelikult leidub keegi, kes ei ole valelik. Sellise 

järelduse LOOGILINE VORM on järgmine: Qa  x Qx. Võtame nüüd sellise 
väite nagu Kentauri ei ole olemas ning teeme sarnase järelduse: 
kentauri ei ole olemas, järelikult leidub keegi, keda pole olemas. Aga 
see on ju vasturääkivus. Antud paradoksi lahendus seisneb selles, et 
me täpsustame väljendi olemas olema erinevaid tähendusi ning sellisel 
juhul kõlaks algne järeldus järgmiselt: kentauri ei ole reaalselt olemas, 
järelikult leidub mõtteline objekt, millele reaalsuses midagi ei vasta. 

 IDENTSUSE PARADOKS, IMPLIKATSIOONI PARADOKS, KIILASPEA PARADOKS, 
KÕIKVÕIMSUSE PARADOKS , VALETAJA PARADOKS 

paranormaalne  

(kr para ‘kõrval, vastu’). Nähtus, mis ei ole kooskõlas tavapärase 
arusaamaga maailmast ning pole teaduslikult seletatav (vt SELETAMINE).  

Raske on kindlaks teha, kas mingi nähtus on paranormaalne või mitte. 
Näiteks on väga tavapäratu, kui kell kaks päeval võtab maad pimedus. 
Kunagi peeti ka päikesevarjutust halvaendeliseks kõrgemate jõudude 
sekkumise tulemuseks. Tänapäeval on selline arusaam taandunud. 
Kuna teadus areneb kiiresti, ei jõua inimeste tavapärased arusaamad 
maailmast teaduslikule maailmavaatele järgi ning nii mõnigi nähtus 
võib tunduda paranormaalsena, kuigi tegelikult on ta juba teaduslikult 
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seletatud. Isegi kui teadus ei suuda hetkel seletada mõnd nähtust, ei 
saa me ometi kindlalt öelda, et ta seda kunagi ei suuda. Sündmuse 
paranormaalseks kuulutamine sõltub suurel määral hindajast. Mõnele 
inimesele lihtsalt meeldib näha maailma teaduslikult seletamatuna, 
teisele aga mitte.  

 Tuomela, R. Teadus, prototeadus ja pseudoteadus. – Meos, I. 
Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 IME, PSEUDOTEADUS, TEADUSFILOSOOFIA 

paratamatus  

Vt JUHUS JA PARATAMATUS.  

Parmenides Eleast 

(u 540–480 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, ELAAT. 

 Parmenides. Elu. Fragmendid.  
http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/parmenides/parmenides.sh
tml 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 76–83. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000, 
lk 19–20. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
22–23. 

 EELSOKRAATIKUD, EKSISTENTS, TÕEÕPETUS JA ARVAMUSEÕPETUS 

partikulaar  

(ld particula ‘osake, tükike’). Vt UNIVERSAALIDE PROBLEEM.  
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part-küülik  

(ingl duck-rabbit).  Pilt, mida võib näha mitut 
mood: võib näha nii parti (vaatab vasakule) kui ka 
küülikut (vaatab paremale).  

Thomas Kuhn väitis, et kui teadlane võtab omaks 
uue PARADIGMA, siis muutub ka tema 
maailmanägemus. Pärast teadusrevolutsiooni elab teadlane nagu uues 
maailmas, sest nähtused ilmnevad talle hoopis uues valguses. 
Kujundlikult öeldes – see, mis oli teadlase jaoks part enne 
revolutsiooni, osutus küülikuks pärast revolutsiooni. Mida inimene 
näeb, sõltub sellest, mida ta vaatab, ja sellest, mida ta on õppinud 
nägema (vt TEOORIAST KOORMATUS).  

 TEADUSFILOSOOFIA 

Pascal, Blaise  

(1623–1662). Prantsuse filosoof. 

 Pascal, B. Mõtted. Tallinn 1998 

 Streltsova, G. Blaise Pascal. Tallinn, 1986.  

 Voltaire. Filosoofilised kirjad. Kahekümne viies kiri hr Pascali 
“Mõtete” kohta. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12. 

 ISIKSUSE IDENTSUS, JUMALATÕESTUSED, PASCALI KIHLVEDU, RATSIONAALSUS, 
UNENÄOD JA TEGELIKKUS, USUTAHE, ÕNN 

Pascali kihlvedu  

(ingl Pascal’s wager). Nõnda nimetatakse üht arutlust, mille Blaise 
Pascal esitas oma märkmetes. Me kas usume või ei usu JUMALA 
olemasolu. Kas Jumal on tegelikult olemas, sellele ei suuda 
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inimmõistus vastata. Mida siis uskuda? Võtkem seda kihlveona asjade 
tegeliku seisuga. Kui teen panuse Jumala olemasolule, siis võites 
saavutaksin igavese õndsuse, kaotades ei jääks ma aga ma millestki 
ilma. Kui sellises kihlveos oleks ka lõpmata palju panuse tegemise 
võimalusi, siis tuleks valida just võimalus, et Jumal on olemas. 

Arvatavasti oli Pascal usklik muudel põhjustel ning arvata võib, et kui 
ikka pole kalduvust uskuda, siis ei paku säärane kihlvedu mingit huvi. 
Nimetatud arutlus juhib ehk tähelepanu hoopis sellele, et meile 
märkamatult mõjutavad meie USKUMUSI mitteintellektuaalsed tegurid:  

 “Tahe on üks peamisi uskumise vahetalitajaid; mitte et tahe 
sünnitaks usu, vaid sellepärast, et asjad on õige või valed sõltuvalt 
sellest, mis nurga alt neid vaadata. Tahe, millele meeldib üks 
vaatenurk rohkem kui teised, takistab meie vaimu uurimast nende 
vaatenurkade omadusi, mis talle ei meeldi; ja nõnda jääb vaim, kes 
kõnnib tahtega ühte jalga, silmtsema just seda tahku, mis tahtele 
meeldib, ja otsustabki selle järgi, mida ta seal näeb.” (Pascal, B. 
Mõtted. Tallinn, 1998, lk 64–65.) 

 Pascal, B. Mõtted. Tallinn 1998, lk 107–137. 

 RATSIONAALSUS, USUTAHE 

paternalism  

(ld pater ‘isa’). Isiku või institutsiooni (näiteks arstide kolleegiumi) võim 
kellegi üle viimase enda huvisid silmas pidades. Eeldatakse, et see, 
kelle suhtes ilmutatakse paternalismi, ei suuda ise kompetentselt 
otsustada, mis on tema huvides kõige õigem teha. Seetõttu 
piirataksegi tema VABADUST ja privaatsust. Näiteks ei suuda patsient 
sageli kompetentselt otsustada, milline raviviis on tema jaoks kõige 
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parem ning sellisel juhul on arvatavasti õigustatud paternalistlik 
suhtumine temasse. 

 Parve, V. Informatiivpaternalism. – Loone, E., Mätlik, T., Parve, V. 
Konflikt. Konsensus. Moraal. Uurimusi pluralistliku konsensuse 
filosoofiast. Tartu, 2000.  

 Mason, J. K., McCall Smith, R. A. Õigus ja meditsiinieetika. Tallinn, 
1996, lk 108–119. 

Peirce, Charles Sanders  

(1839–1914). Ameerika filosoof ja loogik, PRAGMATISMI rajaja.  

 Peirce, Ch. S. Kuidas muuta meie ideid selgeks. – Akadeemia, 1997, 
nr 8.  

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 ABDUKTSIOON, FALLIBILISM, KAHTLUS, USKUMUS 

perekondlik sarnasus  

ehk peresarnasus (ingl family resemblance). Teatud hulga objektide 
sarnasus, mis seisneb selles, et igal objektil on iga teise objektiga 
midagi ühist, kuid pole omadust, mis oleks kõigile ühine. Paralleel 
perekonnaliikmete sarnasusega seisneb selles, et näiteks võivad tütrel 
olla ema silmad, tütrel ja pojal ühesugune juuste värv, pojal isaga 
ühesugune näokuju jne, kuid puudub tunnus, mis oleks omane kõigile. 
Peresarnasusi võib selgitada tabeliga. Olgu O1,…,O6 n-ö pere liikmed 
ning A,…, F omadused. Olgu objektil O1 omadused A, B, C, D, objektil O2 

omadused B, C, D, E jne. Tabelist näeme, et kuigi igal objektil on iga 
teise objektiga midagi ühist, pole ometi omadust, mis oleks kõigile 
ühine.  
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O1 O2 O3 O4 O5 O6 

A B C D E F 

B C D E F A 

C D E F A B 

D E F A B C 

Ludwig Wittgensteini arvates seisneb sõna (väljendi) tähendus (vt 
OSUTUS JA TÄHENDUS) tema kasutusviisis. See, kuidas me suheldes sõnu 
kasutame, sarnaneb tema arvates paljuski mänguga, mida ta nimetaski 
KEELEMÄNGUKS. Samas ei ole võimalik esile tuua ühtegi tunnust, mis 
oleks omane kõigile neile keelemängudele, milles antud sõna 
(väljendit) kasutatakse. Teisisõnu on sõna (väljendi) tähendusel ühes 
keelemängus midagi ühist iga tähendusega teistes keelemängudes, 
kuid puudub tunnus, mis oleks ühine kõigile tähendustele. Rääkida 
saab ainult peresarnasusest. Seetõttu ei saa nõuda ka MÕISTETE 
defineerimist (vt DEFINITSIOON). Selles vastandub Wittgenstein 
Sokratesele, kes leidis, et senikaua kuni ei oska defineerida mingit 
mõistet, ei saa öelda, et teatakse, millest on jutt (vt SOKRAATILINE 

MEETOD). Kui ei oska näiteks defineerida, mis on mehisus, ei saa ka 
öelda, et tead, mis on mehisus.  

Selline oli Sokratese seisukoht. Wittgensteini arvates pole mõtet 
küsida, kas ma tean, mis on see-ja-see – küsida tuleb, kas ma oskan 
kasutada seda-ja-seda sõna (väljendit).  

Kriitikud võivad taolist arusaama ohtlikuks pidada, sest see soodustab 
täpsete mõtete asendamist lobisemisega:  

“Teie ülesandeks on saavutada vähemalt mingi üldjoonelinegi 
orienteerumisvõime selles erialase sõnavara imelises rägastikus, 
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kuhu tänapäeva filosoof teid eksitada püüab. Ärge muretsege. 
Keeleline kompetents, nagu oleks öelnud hilisem Wittgenstein 
(muidugi mitte ära segada varasema Wittgensteiniga, kes poleks 
seda väitnud), on lihtsalt õige sõnajärje küsimus. Sellest, mida 
sõnad ise tähendavad – kui nad üldse midagi tähendavad – pole teil 
tegelikult tarvis aru saada.” (Hankinson, J. Pisiblufi käsiraamat: 
Filosoofia. Tallinn, 1996, lk 6.) 

 KEEL 

peripateetikud  

(kr peripatētikos ‘jalutav’). Aristotelese koolkonda nimetati 
peripateetikute (s.o jalutajate) koolkonnaks, sest õppetöö Lykeionis 
toimus jalutamise ajal.  

Tegelikult toimus õppetöö jalutades ka teistes gümnaasiumides. 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.  

pessimism  

(ld pessimus ‘halvim’). Kuulsa pessimisti Arthur Schopenhaueri 
seisukoha võib kokku võtta kahe väitega:  

1. Tegelik maailm on halvim reaalselt võimalikest (vt VÕIMALIKUD 

MAAILMAD), 

2. Iga indiviidi jaoks olnuks parem jääda sündimata. 

Schopenhaueri arvates on õige näha elu sisu töös, puuduses ja 
muredes, mis lõpevad surmaga. Kui me mõistame, et kannatus on elu 
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lahutamatu koostisosa, siis võime muutuda stoiliselt (vt STOIKUD) 
apaatseks (vt APAATIA) ning taluda kõike kergemini. 

Tavatähenduses nimetatakse pessimismiks n-ö negatiivsest 
ellusuhtumist. 

 Masing, U. Pessimismi põhjustavad nähted. – Pessimismi 
põhjendus. Tartu, 1995. 

 Vt ka artikli SCHOPENHAUER kirjandust. 

 OPTIMISM 

Philon Aleksandriast  

(u 25 e.m.a – 50 m.a.j). Juudi filosoof.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 447–451. 

Platon Ateenast  

(427–347 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof.  

 Platon. Euthyphron. – Vikerkaar, 1996, nr 8–9. 

 Platon. Kriton. – Akadeemia, 1994, nr 1. 

 Platon. Pidusöök. Sokratese apoloogia. Tallinn, 1985. 

 Platon. Politeia (VII raamat 514a – 521b). – Akadeemia, 1997, nr 9.  

 Asmus, V. Platon. Tallinn, 1971. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Hallap, T. “Kritonist”. – Vikerkaar, 1997, nr 3.  

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 236–313. 
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 Lepajõe, M. Techne mõiste Platonil. – Akadeemia, 2000, nr 3.  

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Neschke-Hentschke, A. Poliitiline platonism ja loomuõiguse teooria. 
– Akadeemia, 1997, nr 9. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 Szaif, J. Platoni koopa-võrdpilt. – Akadeemia, 1997, nr 9. 

 AKADEEMIA, ANAMNEES, ARVAMUS JA TEADMINE, ASI, DEMIURG, EIDOS, 
ELITARISM, EMANATSIOON, ESSENTSIALISM, FENOMEN JA NOUMENON, 
FILOSOOFID-VALITSEJAD, GNOSTITSISM, HÜLOSOISM, HÜPOSTASEERIMINE, 
IDEAALNE, IDEALISM, IDEE, IIDOLID, INDIVIDUALISM, KARDINAALVOORUSED, 
KOLMANDA INIMESE ARGUMENT, KOLMAS MAAILM, KOOPAMÜÜT, LOGOS, 
MATEERIA, METEMPSÜHHOOS, NEOPLATONISM, PERIPATEETIKUD, PUHAS TAHVEL, 
RATSIONALISM, REALISM, SUREMATUS, SURMAHIRM, TEADMINE, TOTALITAARNE, 
VÄLISMAAILM, ÕIGLUS  

Plotinos  

Vana-Kreeka filosoof, NEOPLATONISMI rajaja.  

 Plotinos. Ilust: (Enneaadid I. 6); Vaimsest ilust: (Enneaadid V. 8). – 
Akadeemia, 1993, nr 5.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 453–457. 

 Lepajõe, M. Techne mõiste Plotinosel. – Akadeemia, 2000, nr 4. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 
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Poincare, Jules Henri  

(1854–1912). Prantsuse matemaatik.  

 Poincare, H. Teadus ja hüpotees. Tartu, 1936.  

 KONVENTSIONALISM, PUHAS JA FÜÜSIKALINE GEOMEETRIA 

Polanyi, Michael  

(1891–1976). Ungari-Inglise teadlane ja teadusfilosoof (vt 
TEADUSFILOSOOFIA).  

 FAKT, TEADMINE 

Popper, Karl Raimund  

(1902–1994). Inglise filosoof.  

 Popper, K. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I ja II raamat. 2010, 
2011. 

 Popper, K. Historitsismi viletsus. Tallinn, 2000. 

 Popper, K. Teadmised ilma autoriteedita. – Akadeemia, 1990, nr 9. 

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Niiniluoto, I. Maailma 3 objektid. – Akadeemia, 1995, nr 12. 

 AD HOC OLETUS, AVATUD ÜHISKOND, ESSENTSIALISM, ETTENÄGEMINE, 
EVOLUTSIOONILINE EPISTEMOLOOGIA, FALLIBILISM, FALSIFITSEERITAVUS, 
HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, INDUKTIVISM, INDUKTSIOONIPROBLEEM, 
KOLMAS MAAILM, KRIITILINE RATSIONALISM, MÕTTELINE EKSPERIMENT, 
TOTALITAARNE 
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positivism  

(ld positīvus ‘tegelikult antud, tõeline, tegelikkusel põhinev’). 
Suundumus, mis tekkis 1830. aastail Prantsusmaal ning levis hiljem 
Inglismaale ja teistesse Euroopa maadesse. Positivismi rajas Auguste 
Comte, Inglismaal tõid sellele kuulsust John Stuart Mill ja Herbert 
Spencer. 

Positivistid kuulutasid murrangut filosoofias. Endine FILOSOOFIA, mille 
tuum oli METAFÜÜSIKA, pretendeeris nende arvates olemise printsiipide 
ja algpõhjuste tunnetusele ning on oma aja ära elanud.  

Tuletame meelde, et antiikajal tähendas sõna filosoofia maailma 
teoreetilist uurimist. Tollal ei olnud filosoofia kõrval teadusi, mis 
uurinuksid maailma oma MEETODITEGA. Teadused tänapäevases 
tähenduses (näiteks füüsika ja keemia) kujunesid 17. sajandil ning see 
pani mõtlema filosoofia rolli üle tunnetuses. Teadused võtsid üksteise 
järel filosoofialt ära tema kunagisi uurimisvaldkondi. Wilhelm 
Windelband (kes ei olnud positivist) leidis, et taolise arusaama järgi on 
filosoofia nagu legendaarne Muinas-Britannia kuningas Lear, kes jagas 
kogu oma varanduse lastele, misjärel ta kerjusena tänavale heideti. 

Positivismi seisukohalt ei ole filosoofi ülesanne üldsegi maailma 
tunnetamine. Tema uurimisvaldkond on hoopis tunnetuse 
METODOLOOGIA. Comte ei olnud niisiis vana koolkonna filosoof, kes 
uuriks olemise printsiipe ja algpõhjusi nagu metafüüsik kunagi. Hiljem 
on sama arusaam filosoofiast leidnud väljenduse EMPIRIOKRITITSISMIS ja 
LOOGILISES POSITIVISMIS.  

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Vt ka artiklite COMTE, MILL ja SPENCER kirjandust. 

 SELETAMINE 
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postmodernism  

Üldnimetus 20. sajandi viimasel kolmandikul kujunenud vaadetele, 
mille viljelejad vastandavad end Rene Descartes’ist alanud nn 
modernistlikule filosoofiale. Postmodernistlik on näiteks väita, et ei ole 
enam ABSOLUUTSET filosoofilist TÕDE, ei ole enam objektiivsust (vt 
OBJEKTIIVNE) – on vaid filosoofiad, arutlused, kõnelevad ja kirjutavad 
inimesed, ringhääling jms ning kõik seisukohad on vaid tõlgendused.  

 Foucault, M. Tõde ja võim. – Vikerkaar, 1992, nr 11. 

 Grenz, S. J. Postmodernismi aabits. 2003. 

 Kraavi, J. Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur: 
ülevaade 20. sajandi teise poole kultuuri ja mõtlemise arengust. 
2005. 

 Lyotard, J.-F. Jumal ja marionett. – Akadeemia, 1993, nr 12.  

 Lyotard, J.-F. Vastus küsimusele: Mis on postmodernsus? – 
Akadeemia, 2000, nr 7. 

 Raag, J. Jean-François Lyotard ja postmodernism. – Akadeemia, 
2000, nr 7. 

 KONTINENTAALFILOSOOFIA 

potents  

(ld potentia). Vt TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS. 

pragmaatika  

(kr pragma ‘tegu’). SEMIOOTIKA osa, mis uurib märgisüsteemide seost 
nende kasutajate ja kasutamise sotsiaalse kontekstiga.  

Sageli on oluline ka see, kuidas midagi öeldakse. Näiteks pole sisuliselt 
muidugi vahet, kas öelda naise kohta, et ta läks mehele või abiellus, 
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kuid tegeliku elu kontekstis võib esimene väljend tähendada naise 
käsitamist omandina; teine väljend aga eeldab mehe ja naise 
võrdõiguslikkust. Sellised keele kasutajast sõltuvad nüansid ongi 
pragmaatika uurimisvaldkond.  

 SÜNTAKS, SEMANTIKA 

pragmatism  

(kr pragma ‘tegu, tegutsemine’). USAs 1870. aastatel tekkinud 
filosoofiline suund. Selle rajas Charles Sanders Peirce, kelle teosed ei 
leidnud paraku kõlapinda. William James ja John Dewey olid need, kes 
populariseerisid pragmatismi ja tõid sellele kuulsuse. (John Dewey 
vaateid nimetatakse sageli ka INSTRUMENTALISMIKS.) 

Pragmatismi seisukohalt lähtuvad inimesed oma USKUMUSTEST ning 
uskumusi saab võrrelda efektiivsuse seisukohalt. 

 James, W. Pragmatism ja elu ideaalid. [Kogumik]. Tallinn, 2005. 

 James, W. Pragmatismi tõekontseptsioon. – Akadeemia, 1997, nr 8. 

 Peirce, Ch. S. Kuidas muuta meie ideid selgeks. – Sealsamas.  

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Koort, A. John Dewey pedagoogika alused. – Koort, A. Inimese 
meetod. Tartu, 1996. 

 Koort, A. Pragmatism – ameeriklaste maailmavaade. John Dewey. – 
Sealsamas. 

 Koort, A. Pragmatism – ameeriklaste maailmavaade. William 
James. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Rorty, R. Pragmatism ja filosoofia. – Akadeemia, 1992, nr 1–2.  
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 Väljataga, M. Sada aastat pragmatismi ehk Richard Rorty lahe 
iroonia. – Sealsamas.  

 PRAGMATISMI TÕETEOORIA, PASCALI KIHLVEDU, USUTAHE 

pragmatismi tõeteooria  

Pragmatismi TÕETEOORIA seisukohalt on tõesed sellised USKUMUSED, 
millest lähtudes saab sihipäraselt tegutseda, mis n-ö töötavad, ennast 
ära tasuvad. Meie KOHUS otsida tõde tuleneb William Jamesi arust meie 
üldisest kohusest teha seda, mis ennast ära tasub. Teooriad on 
tööriistad, instrumendid ning neid saab hinnata efektiivsuse järgi. Kui 
teadlased räägivad, et maailm koosneb aatomitest ja elektronidest, siis 
ei tohi me seda sõna-sõnalt võtta. Ajalugu on näidanud, et teooriad, 
mis kunagi n-ö töötasid, nüüd seda enam ei tee. Järelikult olid nad vaid 
suhteliselt tõesed, tõesed mingites piiratud KOGEMUSE raamides, kuid 
ABSOLUUTSES mõttes olid nad väärad. 

 James, W. Pragmatismi tõekontseptsioon. – Akadeemia, 1997, nr 8. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Vt ka artiklite PRAGMATISM ja TÕDE kirjandust. 

 INSTRUMENTALISM 

predikaat  

Vt OTSUSTUS. 

predikaatarvutus  

(ingl predicate calculus) Erinevalt LAUSEARVUTUSEST väljendatakse 
predikaatarvutuses sümbolite abil ka lihtväidete struktuuri.  
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Arvutuseks nimetatakse süsteemi, milles on määratud tähestik 
(kasutatavad sümbolid), defineeritud VALEM (st sümbolite jada, mis võib 
tähistada lauset) ning määratud järeldusreeglid. Kuna tähestiku ja 
valemiga on määratletud TEHISKEEL (antud juhul predikaatloogika keel), 
siis võime öelda: arvutus = tehiskeel + järeldusreeglid.  

Järgnevalt tutvume predikaatarvutuse nn loomuliku järelduse 
süsteemiga (süsteeme on erinevaid). 

T ä h e s t i k .   

1. p, q, r, s, p1, p2, … – lausemuutujad (nendega tähistatakse väiteid – 
tavaliselt lihtväiteid).  

2. P, Q, R, P1,… –  predikaatsümbolid (nendega tähistatakse omadusi 
ja suhteid).  

3. x, y, z, x1, … – indiviidmuutujad (nendega tähistatakse objekte, 
millel on teatud omadused või mis on teatud suhtes teiste 
objektidega). 

4. a, b, c, a1, … – indiviidkonstandid (nendega tähistatakse üht 
objektid – näiteks teatud isikut, teatud kindlat maja vms).  

5. , &, V, ,  – loogiliste tehete (EITUSE, KONJUNKTSIOONI, 
DISJUNKTSIOONI, IMPLIKATSIOONI ja EKVIVALENTSI) sümbolid. 

6. ,  – KVANTORID.  

7. (, ) – sulud.  

Indiviidmuutujaid ja indiviidkonstante nimetatakse indiviidtermideks.  

V a l e m i  d e f i n i t s i o o n . 

1. Lausemuutuja on VALEM. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

405 

 

2. Kui t1, …, tn on termid ja A n-kohaline predikaatsümbol, siis A(t1, …, 
tn) on valem.  

3. Kui A on valem ja B on valem, siis on ka A, (A & B), (A V B), (A  B) 

ja (A  B) valemid.  

4. Kui α on indiviidmuutuja ning A valem, siis on ka  α A ja  α A 
valemid.  

5. Miski muu ei ole valem.  

Näited valemitest:  

o x Px  

o xy (Px  Qxy) 

o Pa & Qb  

o xPx & Qy 

Indiviidmuutuja esinemine valemis võib olla seotud või vaba olenevalt 
sellest, kas ta asub kvantori mõjupiirkonnas või mitte. Kahes esimeses 
näiteks toodud valemis olid muutujad x ja y mõlemad seotud, 
neljandas valemis aga on y vaba muutuja.  

Valemit, mille kõik muutujad on seotud, nimetatakse kinniseks, teisi 
lahtiseks. Kinnine valem võib olla tõene või väär.  

P r e d i k a a t a r v u t u s e  r e e g l i d .   

Kehtivad kõik LAUSEARVUTUSE reeglid. Neile lisanduvad reeglid kvantorite 
jaoks.  
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Reegli nimetus Eeldus Järeldus Selgitus  

 

üldisuskvantori 
eitamine  

x Ax x Ax  

 

eksistentsikvantori 
eitamine 

x Ax x Ax  

E 

üldisuskvantori 
eemaldamine 

x Ax At 
t on suvaline 
indiviidterm 

S 

eksistentsikvantrori 
sisseviimine 

At x Ax 
t on 
indiviidterm 

S 

üldisuskvantori 
sisseviimine 

Ax y Ay 
Muutuja x on 
nüüdsest 
piiratud. 

E 

eksistentsikvantori 
eemaldamine 

y Ay Ax 
Muutuja x on 
nüüdsest 
piiratud. 

 
Kvantorite puhul sõnastatakse lisatingimused. Üks neist on, et järeldusi 
tehes ei tohi ükski muutuja osutuda kaks korda piiratuks. Selline 

lisatingimus välistab võimaluse tuletada valemist x Px valemit x Px.  
P r e d i k a a t a r v u t u s e  n ä i d e .   

Tõestada järeldus: x (Px  Qx), Pa |— Qa (Sellisele järeldusele 
vastav arutlus oleks näiteks selline. Mitte ükski hea iseloomuga 
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inimene ei ole kangekaelne; Mardil on hea iseloom; järelikult Mart ei 
ole kangekaelne.  

Tõestuskäik on sammsammuline ning iga sammu nummerdame ja 
kirjutame juurde, millise sammu alusel ja millise reegli järgi järeldus on 
tehtud.  

1. x (Px  Qx) eeldus 

2. Pa   eeldus 

3. Pa  Qa   1; E 

4. Qa   2, 3; E  

I. x (Px  Qx), Pa |— Qa Sammude 1–4 alusel.  

 

 Tamme, T., Tammet, T., Prank R., Loogika. Mõtlemisest 
tõestamiseni. Tartu, 1997. 

 Wright, G. H. Predikatsiooni loogika. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

primaarsed ja sekundaarsed omadused  

(ld prīmārius ‘esmane’, ld secundārius ‘teisene’). Primaarsed omadused 
eksisteerivad sõltumatult tajuvast subjektist (vt SUBJEKT JA OBJEKT), 
sekundaarsed eeldavad aga tajuva subjekti olemasolu.  

Esimesena eristas primaarseid ja sekundaarseid omadusi atomist (vt 
ATOMISM) D e m o k r i t o s . Tema õpetuse järgi erinevad aatomid 
üksteisest vaid kujult, nende kooslused aga ainult paigutuse korra ja 
asendi poolest. Demokritose arvates värvi, lõhna, ja soojust/külmust 
asjades enestes ei ole. Kõik nimetatud omadused tekivad üksnes meie 
suhtes, kes me neid tajume. Teatud kujuga aatomid tekitavad teatud 
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paigutuse korra ja asendi puhul aistingu, mida tähistatakse sõnadega 
valge, kibe vms. Tegelikult ei ole aga miski ei valge ega must, kollane 
ega punane, kibe ega magus.  

J o h n  L o c k e  pidas primaarseteks omadusteks kõvadust, ulatust 
(mõõtmeid), kuju, liikumist (või paigalseisu) ning arvukust. 
Sekundaarsed omadused on aga värv, heli ja maitse. Selleks, et tekiksid 
värvuseaistingud, on tarvis eset, valgust ning nägijat. Ei ese ega ka 
valguskiired pole ei valged ega punased, ese tekitab lihtsalt teatavates 
tingimustes AISTINGU, mida me nimetame valge-, punase- vm aistinguks. 

G e o r g e  B e r k e l e y  arvas aga, et pole vahet nn primaarsetel ja 
sekundaarsetel omadustel. Nii ühed kui teised on suhtelised, sest 
sõltuvad tajujast. Näiteks on putuka jaoks tohutult suured need asjad, 
mis meie jaoks on väikesed. Suuruse (ulatuse) taju on seega suhteline. 
Kuju tajumine on samuti suhteline: see, mida me palja silmaga tajume 
sileda ja ümarana, näib mikroskoobis krobeline ja nurgeline. Ka 
kõvaduse suhtelisus on ilmne: mida tugevam on loom, seda pehmem – 
st seda vähem vastupanu osutav – näib talle miski olevat. Liikuminegi 
on suhteline: mis putuka jaoks on kiire, on suure looma jaoks aeglane. 
Tuleb välja, et ka primaarsed omadused on suhtelised. Berkeley 
järeldas, et nad eksisteerivad nii nagu sekundaarsedki ainult tajuva 
subjekti suhtes. 

Lisaks sellele on primaarsed omadused Berkeley sõnul lahutamatult 
seotud sekundaarsetega ning neid ei saa isegi mõttes ette kujutada 
eraldi viimastest: pole ju võimalik kujutleda ulatuvust või liikumist ilma 
värvuseta. Sekundaarsete omaduste kohta väidetakse, et nad 
eksisteerivad ainult tajuja hinges. Kuna primaarsed omadused on 
sekundaarsetest lahutamatud, peavad nad nagu viimasedki 
eksisteerima ainult tajuva subjekti suhtes.  

Selliste arutluste teel jõudis Berkeley IMMATERIALISMI seisukohale.  
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privaatkeel  

(ingl private language). Privaatkeel oleks keel, mida mõistab ainult üks 
inimene.  

Ludwig Wittgenstein leidis, et kuna sellise keele puhul ei saaks keegi 
korrigeerida meie keelekasutust, et see oleks õige, siis ei saa taolist 
keelt ollagi (keel ju eeldab teatud reegleid). Keel on alati ühiskondlik. 
Sellest järeldub SOLIPSISMI paikapidamatus. Kui mina üksi oleksin 
olemas, peaksin ma väljendumiseks kasutama privaatkeelt. Privaatkeel 
on aga võimatu. Järelikult (kui solipsismi seisukoht oleks tõene) poleks 
võimalik solipsismi seisukohta väljendada (sõnastada). 

 Kripke, S. A. Reegleist ja privaatkeelest. – Tähendus, tõde, meetod. 
Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Rhees, R. Kas privaatkeel on võimalik? – Akadeemia, 1996, nr 6.  

 KEEL, KEELEMÄNG  

probleem  

Vt KÜSIMUS.  

problemaatiline otsustus  

Vt APODIKTILINE, ASSERTOORILINE JA PROBLEMAATILINE OTSUSTUS. 

progress  

Progressi defineerimine (vt DEFINITSIOON) on küllaltki keeruline ning 
tavaliselt siin tuginetaksegi rohkem tavapärasele arusaamale 
progressist kui millegi paremaks ja täiuslikumaks muutumisest.  

Eristatakse t e h n i l i s t  p r o g r e s s i  (selles kaheldakse harva), 
m a j a n d u s l i k k u  p r o g r e s s i  (näiteks mingi kauba tootmises 
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inimese kohta) ning ü h i s k o n d l i k k u  p r o g r e s s i , mida võib 
mõista kitsamalt kõlbelise progressina.  

T h o m a s  H o b b e s  arutles selle üle, milline oli inimkonna algne 
seisund (nn LOODUSLIK SEISUND) ning leidis, et see oli kohutav.  

J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  sai kuulsaks “Arutlusega 
teadustest ja kunstidest”, kus ta leidis, et  

“.. meie hinged on laostunud sedamööda, kuidas meie teadused ja 
kunstid on liikunud täiuslikkuse poole. Võib-olla on see häda meie 
ajastule ainuomane? Ei, mu härrad, meie asjatust uudishimust 
tingitud pahed on niisama vanad kui maailm. Niisama vääramatult 
nagu ookeanivete ööpäevane tõus ja mõõn on allutatud meid öösiti 
valgustava taevakeha kulgemisele, on kommete ja kombekuse 
saatus allutatud teaduste ja kunstide arengule.  

Oleme näinud voorust põgenemas sedamööda, kuidas nende 
valgus meie silmapiirile tõuseb, ja sama nähtust on täheldatud 
kõikidel aegadel ja kõikides paikades.” (Rousseau, J.-J. Arutlus 
teadustest ja kunstidest. – Rousseau, J.-J. Üksildase uitaja 
mõtisklused. Tallinn, 1995, lk 120.) 

Võib-olla tahtis Rousseau end lihtsalt vastandada VALGUSTUSE 
optimistlikele (vt OPTIMISM) meeleoludele ning ei mõelnud kõike seda 
tõsiselt. 18. sajandil oli tõesti levinud veendumus, et pime keskaeg on 
möödas ning inimühiskond ehitatakse üles mõistlikel alustel. Claude 
Adrine Helvetius lõi sellisest veendumusest lähtudes mõistliku EGOISMI 
teooria, millest õhkub tõesti usku ühiskondlikku progressi.  

G e o r g  W i l h e l m  F r i e d r i c h  H e g e l  oli samuti filosoof, 
kes nägi maailmaajaloos progressi. Tema arvates seisneb progress üha 
täielikumas VABADUSE mõistmises millega kaasneb ka vabaduse määra 
kasv (ta tegi vahet vabadusel ja omavolil).  
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Hegeli ajalookäsitusele vastandub O s w a l d  S p e n g l e r i  
arusaam, et pole olemas maailmaajalugu – on vaid üksteisest 
isoleeritud kultuurid, mis sünnivad, arenevad ja hukkuvad. Iga kultuuri 
iseloomustab oma vaimsus ning ühe VÄÄRTUSED pole võrreldavad teise 
väärtustega. Seetõttu ei saagi rääkida maailmaajaloolisest progressist. 
Iga kultuur ise aga progresseerub tõesti kuni saavutab küpsuse ning 
mandub siis. Ka MORAALI puhul võib siis märgata mandumist. Spengleri 
arvates algas lääne-Euroopas selline mandumine 19. sajandil.  

 Wright, G. H. Progressi müüt. – Wright, G. H. Minerva öökull. 
Tallinn, 1996. (Ilmunud on ka Akadeemias, 1990, nr 12.) 

 AJALOOFILOSOOFIA, EETIKA, MORAAL, OPTIMISM, PESSIMISM, TEHNIKAFILOSOOFIA  

propositsionaalne funktsioon  

(ingl propositional function). Vt LAUSEFUNKTSIOON.  

propositsionaalne hoiak  

(ingl propositional attitude). Millegi uskumine (vt USKUMUS), milleski 
kahtlemine (vt KAHTLUS), millegi soovimine jms on propositsionaalne 
hoiak.  

Propositsionaalset hoiakut väljendab lause, mis sisaldab alamlauset, nt:  

o Ma usun, et homme on pilves ilm.  

o Ma soovin, et homme on (oleks) pilves ilm.  

o Ma kahtlen, kas homme on pilves ilm.  

Kõigi näiteks toodud lausete alamlauseks oli Homme on pilves ilm. 
Tähistades alamlause tähega p, võime kirja panna nende väidete 
LOOGILISE VORMI: Ma usun, et p, Ma soovin, et p, Ma kahtlen, kas p.  
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Propositsionaalset hoiakut väljendav lause on INTENSIONAALNE KONTEKST, 
milles sõna vahetamine sünonüümi vastu võib muuta lause 
TÕEVÄÄRTUST.  

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 239–241, 
377–396. 

propositsioon  

(ld prōpōnere ‘esitama, teada andma’). Vt OTSUSTUS EHK PROPOSITSIOON. 

Protagoras  

(u 480–410 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, SOFIST.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 145–147, 152–156. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000, 
lk 26–27. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
38–39. 

Protagorase ja Euathlose paradoks  

Vt PARADOKS.  

protokoll-lause  

(sks Protokollsatz, ingl protocol statement). Laused, mis väljendab n-ö 
puhtaid (st tõlgendamata) MEELTEANDMEID (seda, mida meeltega 
tajutakse).  

Otto Neurath, Rudolf Carnap jt LOOGILISE POSITIVISMI pooldajad arvasid 
1930. aastate alguses, et FAKTE on võimalik ilma igasuguse 
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tõlgendamiseta kirjeldada. Protokolllaused moodustavad nende arust 
teaduse vundamendi. Tänapäeva TEADUSFILOSOOFIAS leitakse aga, et 
igasugune faktiväide (väide fakti kohta) on tegelikult fakti tõlgendus 
ning n-ö puhtad faktiväited üldse polegi võimalikud. Faktid on n-ö 
TEOORIAST KOORMATUD.  

 Neurath, O. Protokoll-laused. – Akadeemia, 2003, nr 9.  

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 195–210. 

prototeadus  

(kr prōtos ‘esimene’). Vt EELTEADUS. 

Proudhon, Pierre-Joseph  

(1809–1865). Prantsuse ühiskonnategelane, filosoof, sotsioloog ja 
majandusteadlane, ANARHISMI rajaja.   

pseudoteadus  

(kr pseudos ‘vale’). Teooria ja uurimismeetodid, mis pretendeerivad 
teaduslikkusele, kuid tegelikult ei ole seda. Pseudoteadusteks võib 
näiteks pidada ASTROLOOGIAT, biorütmi teooriat, teatavat osa 
parapsühholoogiast ja ufoloogiast ning homöopaatiat.  

 Feigl, H. Teaduslik maailmavaade: naturalism ja humanism. – Meos, 
I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Lakatos, I. Teadus ja pseudoteadus. – Akadeemia, 1991, nr 2. 

 Palm, V. Mõnedest teadusliku meetodi põhikriteeriumidest ja 
teaduse sisemisest struktuurist. – Teaduslugu ja nüüdisaeg. IX. 
Tallinn, 1994. 
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 Puro, J.-P. Argumentatsioon, teadus ja näivteadus. – Teine maailm. 
Kahtleja käsiraamat. Tallinn, 1997 

 Rosentau, M. Keeleringmäng ümber ufode: Essee teaduslikust 
pretensioonist. – Akadeemia, 2000, nr 9. 

 Tuomela, R. Teadus, prototeadus ja pseudoteadus. – Meos, I. 
Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Vihalemm, R. Mida Imre Lakatos tõestas ja mida mitte? – 
Akadeemia, 1991, nr 2. 

 Vollmer, G. Mis kasu on pseudoteadusest. – Vikerkaar, 1997, nr 10–
11. 

 PARANORMAALNE, TEADUSFILOSOOFIA 

pseudoväide  

(ingl pseudo-statement, sks Scheinsatz). Lause, mis on loomuliku keele 
(näiteks eesti, vene, inglise, saksa keele) grammatika seisukohalt 
korrektne, kuid siiski mõtteta (vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED). Selline 
on näiteks Jaotuvus fundeerib edukust. 

 KATEGOORIAVIGA, LAUSEFUNKTSIOON EHK PROPOSITSIONAALNE FUNKTSIOON  

psühhologism  

Arusaam, et psühholoogia on aluseks teistele teadusharudele või 
õpetustele (näiteks LOOGIKALE, religioonile, EPISTEMOLOOGIALE, 
politoloogiale).  

Loogika puhul seisneb psühhologism selles, et loogika seadusi (vt 
MÕTLEMISSEADUSED) peetakse inimmõtlemise psühholoogilisteks 
seadusteks. John Stuart Milli arvates on loogika õpetus õigest 
mõtlemisest. Ta arutles nii. Mõtlemise õigsus seisneb mõtlemise 
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kooskõlas reeglitega, reeglid ja seadused tuleb aga välja selgitada 
tegelikku mõtlemist uurides. Mõtlemist  uurib psühholoogia.  Seega 
kuulub mõtlemisseaduste avastamine psühholoogia ülesannete  hulka. 
Loogika  tugineb psühholoogiale ning loogikaseadused on seega 
kogemusüldistused.  

Psühhologismi kritiseerisid Gottlob Frege ja Edmund Husserl. Peamine 
vastuargument on, et loogika tõsikindlus ei saa tuleneda KOGEMUSEST. 
Kogemusele tuginedes võime jõuda vaid ebakindlate seisukohtadeni, 
mida kogemuse avardumine sunnib korrigeerima. Loogikas ei ole aga 
kohta tulevastele kogemusest lähtuvatele korrektiividele.  

puhas ja füüsikaline geomeetria  

(ingl pure and physical geometry). Tänapäeval eristatakse kaht erinevat 
tüüpi geomeetriat. Mõlemas kasutatakse sõnu punkt, sirge, tasand jne, 
kuid vahe on selles, et puhtas geomeetrias käsitatakse neid lihtsalt 
teatud liiki mõtteliste objektidena, füüsikalises geomeetrias aga 
tõlgendatakse füüsikaliselt: punkti mõistetakse näiteks pisikese 
täpikesena, sirget valguskiirena, tasandit sileda pinnana jne. Puhas 
geomeetria on APRIOORNE, füüsikaline geomeetria EMPIIRILINE. Pole mõtet 
küsida, milline puhta geomeetria süsteemidest (kas euklediline või 
mitteeukleidiline) kirjeldab tegelikku maailma õigesti, sest puhas 
geomeetria ei räägi midagi tegeliku maailma kohta. Füüsikalise 
geomeetria suhtes on aga lahkarvamusi.  

KONVENTSIONALISMI pooldav Henri Poincaré arvas, et üks füüsikalise 
geomeetria süsteem ei saa olla tõesem kui teine – ta võib olla vaid 
lihtsam, mugavam. Selle asemel, et hakata välja vahetama füüsikalise 
geomeetria süsteemi (näiteks eukleidilist mitteekleidilise vastu), võiks 
tema arvates teha muudatusi füüsikas, loobudes näiteks eeldusest, et 
valgus levib sirgjooneliselt. Tõesti, teatud vaatlusandmete puhul tuleb 
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meil valida: kas ütelda, et ruum on kõverdunud (st mitteeukleidiline) 
või ütelda, et valguskiir ei ole sirge füüsikaline etalon.  

Albert Einstein leidis aga, et tegelik ruum ei ole eukleidiline ning 
kasutas üldrelatiivsusteooriat luues mitteeukleidilist (füüsikalist) 
geomeetriat.  

 Ariva, K. Lobatševski geomeetria. Tallinn, 1992. 

 Carnap, R. Füüsika filosoofilised alused. – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Einstein, A. Geomeetria ja kogemus. – Sealsamas. 

 Hempel, C. G. Geomeetria ja empiiriline teadus. – Sealsamas. 

 Hempel, C. G. Tõesusest matemaatikas. – Sealsamas. 

 Poincaré, H. Teadus ja hüpotees. – Sealsamas. 

 APRIOORNE TEADMINE, ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, 
VÕIMALIKUD MAAILMAD 

puhas tahvel  

(ld tabula rasa). Väljend, mis tavaliselt omistatakse EMPIRISMI 

pooldanud John Locke’ile, kelle arvates mõistuses ei ole sünnipäraseid 
ideid (vt SÜNNIPÄRASTE IDEEDE TEOORIA).  

Tegelikult võrdles Locke “Essees inimmõistusest” inimese hinge algset 
seisundit puhta paberilehega (ingl white paper) ja esialgu veel tühja 
toaga (ingl the yet empty cabinet).  

Gottfried Leibniz kirjutas aga, kritiseerides Locke’i:  

“Jutt on sellest, kas hing iseenesest on tõesti täiesti puhas, sarnane 
tahvliga, millele pole midagi kirjutatud (tabula rasa), nagu arvavad 
Aristoteles ja meie autor, ning kõik, mis on sellele kirjutatud, 
pärineb tõesti eranditult meeltest ja kogemusest, või on hinges 
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algselt mitmete mõistete ja teooriate printsiibid, mille 
esilekutsumiseks on välised asjad vaid ajend, nagu arvan mina koos 
Platoni ja ka skolastikutega ning kõigi nendega, kes niimoodi 
tõlgendavad tuntud lõiku apostel Pauluse läkituses roomlastele (2, 
15), kus ta räägib, et käsutegu on kirjutatud südametesse.” 
(Лейбниц, Г.В. Новые опыты о человеческом разумении. – 
Лейбниц, Г.В. Сочинения в 4-х томах. Том 2. Москва 1983, с 48.) 

 MÕISTUSES POLE MIDAGI SELLIST, MIDA ENNE POLE OLNUD MEELTES, SILE TAHVEL 

Putnam, Hilary  

(s 1926). Ameerika filosoof.  

 Putnam, H. Aju ja käitumine. – Akadeemia, 2011, nr 7. 

 Putnam, H. Mille jaoks on filosoof? – Akadeemia, 1997, nr 4.  

 Putnam, H. Tähendus ja osutus. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Putnam, H. ‘Tähenduse’ tähendus. – Sealsamas. 

 Putnam, H. Vaimuseisundite loomus. – Akadeemia, 2012, nr 8. 

 Mölder, B. Hilary Putnami sisemine realism. – Akadeemia, 1997, nr 
4 

 FUNKTSIONALISM  

Põhiseisukohti eitajaga ei vaielda  

(ld Cum principia negante non est disputandum). Põhimõte, et 
vaidlusel pole mõtet, kui ka vaidlejate põhieeldustes on olulisi 
lahkhelisid. 
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põhjuslik seos  

(ingl causal relation). Seos põhjuse ja tagajärje vahel. Tänapäeva 
teaduses eelistatakse rääkida determineerimisest (vt DETERMINISM), 
mida mõistetakse väljaarvutamise võimalusena. Filosoofia ajaloos on 
aga põhjuslikku seost mitmeti tõlgendatud. A r i s t o t e l e s e  arvates 
on NELI PÕHJUST või seletavat printsiipi. A t o m i s t i d  mõistsid 
põhjusena aatomite põrkumist või haakumist.  

Tavapärane arusaam põhjuslikust seosest eeldab veel tänapäevalgi 
sarnasust millegi käegakatsutavaga. Näiteks on lihtne mõista, et kivi 
liikumise põhjus on, et mina ta teatud suunas lennutasin, kuid hulga 
raskem on mõista, kuidas saab teatud elektrinähtus atmosfääris 
põhjustada välku (silmaganähtav sündmus) ja müristamist (kuuldav 
sündmus).  

Tänapäeva tavaarusaam põhjuslikust seosest ei erine oluliselt 18. 
sajandi omast. Just seda analüüsis David Hume ning jõudis küllaltki 
tavatute järeldusteni.  

Põhjuslikku seost iseloomustavad arvatavasti kolm tunnust:  

1. Põhjus ja tagajärg on ajas ja ruumis teineteise lähedal. Mõnikord 
võib jääda mulje, et põhjus ja tagajärg on teineteisest väga kaugel 
(ajaliselt või ruumiliselt), kuid siis on pigem tegemist terve 
põhjusliku ahelaga. 

2. Põhjus eelneb tagajärjele. 

3. Põhjuse ja tagajärje seos on paratamatu (vt JUHUS JA PARATAMATUS). 

Võib olla juhtumeid, kus kaht sündmust iseloomustavad kaks esimest 
tunnust, kuid sellele vaatamata ei saa neid vaadelda põhjuse ja 
tagajärjena. Näiteks järgneb suvi kevadele, kuid vaevalt võib kevadet 
suve põhjuseks nimetada. 
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“Uurimuses inimmõistusest” defineerib Hume põhjusliku seose kahe 
tingimusega:  

1. Põhjus on sündmus, millele järgneb teine sündmus, kusjuures igale 
esimese sündmuse sarnasele sündmusele järgneb teise sündmuse 
sarnane sündmus.  

2. Kui ei ole esimest sündmust (põhjust), siis ei oleks ka teist 
(tagajärge).  

Kas me saame KOGEMUSE põhjal teha JÄRELDUSI sündmuste põhjusliku 
seose kohta? Kogeda saame vaid sündmuste ajalist järgnemist, kuid 
kuidas teha kindlaks, et teatud kaks sündmust ka tulevikus järgnevad 
teineteisele. Tuli kõrvetab meid – ütleme kogemuse põhjal, kuid see ei 
tõesta, et tuli kõrvetab ka tulevikus. Selline imelik järeldus tuleneb 
INDUKTSIOONIPROBLEEMI lahendamatusest.  

Meil on harjumus seostada teatud sündmusi ning kalduvus arvata, et 
see ongi OBJEKTIIVNE põhjuslik seos. Hume leidis, et objektiivsete 
põhjuslike seoste olemasolu pole võimalik tõestada.   

Immanuel Kant leidis, et objektiivsed põhjuslikud seosed on siiski 
olemas, kuid tänu sellele, et inimmõistus eeldab põhjuslikkust 
tunnetuse APRIOORSE vormina. Põhjuslikud seosed ei iseloomusta seega 
asja iseeneses, vaid ainult asja meie jaoks (vt ASI ISEENESES JA ASI MEIE 

JAOKS).  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 380–397. 

 Davidson, D. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud 
filosoofilised artiklid. 2012.Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. 
Tartu, 1996, lk 179–198 

 Laasberg, M. Sündmused ja põhjuslikkus. – Akadeemia, 1998, nr 2.  
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 Makarov, M. Materialistliku dialektika kategooriad. Tallinn, 1963. 

 Mayr, E. Põhjus ja tagajärg bioloogias. – Akadeemia, 1989, nr 9. 

 Schlick, M. Põhjuslikkus igapäevases elus ja kaasaegses teaduses. – 
Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Wright, G. H. Põhjusliku seose loogikast ja epistemoloogiast. – 
Wright, G. H. Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 Wright, G. H. Naturaalne modaalsus. – Sealsamas. 

 DETERMINISM, ETTENÄGEMINE; PÄRAST SEDA, JÄRELIKULT SELLEPÄRAST; 
SELETAMINE EHK SELETUSE ANDMINE, VAJALIK JA KÜLLALDANE TINGIMUS 

pärast seda, järelikult sellepärast  

(ld post hoc, ergo propter hoc). Viga arutluses, kus kahe sündmuse 
ajalist järgnemist peetakse nende PÕHJUSLIKUKS SEOSEKS. Näiteks kui uus 
külaline astub võõrastetuppa ning kohalolijad puhkevad naerma, siis 
külaline võib ekslikult arvata, et naerdakse tema üle (sest tema 
sisenemisele ju järgnes naer). Tegelik põhjus võis aga olla hoopis see, 
et keegi oli just rääkinud anekdoodi.  

Põhjusliku seose puhul kordub teatud seos sama tüüpi sündmuste 
vahel, lihtsalt ajalise järgnemise puhul mitte. Põhjusliku seose korral on 
võimalik teatud sündmusi ette näha (vt ETTENÄGEMINE), lihtsalt ajalise 
järgnemise puhul mitte. Kui kõne all olev külaline astuks veel teist 
korda võõrastetuppa, siis võib arvata, et keegi enam naerma ei puhke. 
Sellisel juhul oli tegemist vaid sündmuste kokkulangemisega. Kuid 
selline eristamine annab alust ühele vastuväitele.  

Kui ma räägin kellelegi anekdoodi, siis õnnestumise korral puhkeb ta 
naerma. Oletame, et ma tahan teada, kas see oli lihtsalt ajaline 
järgnemine või tõesti põhjuslik seos ning räägin talle sama anekdooti 
veelkord. Vaevalt ta nüüd enam naerab. Öeldu põhjal tuleks nüüd 
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väita, et see oli vaid ajaline järgnemine, mitte põhjuslik seos (st 
anekdoodi rääkimine ei olnud naeru põhjus).  

Sellisele kriitikale võib vastata, et anekdoodi korduval rääkimisel ilmus 
hoopis uus põhjus, mis hoidis ära naeru. Seda saab kontrollida, 
rääkides erinevatele inimestele mitu korda järjest üht ja sama 
anekdooti. Sellise kontrolli tulemusel arvatavasti selguks, et ühe ja 
sama anekdoodi mitu korda järjest rääkimine põhjustab tõesti kuulaja 
tüdinemise. Seega võib igas olukorras olla mängus palju erinevaid 
tegureid, mis mõjutavad tulemust. Kui konstrueeritaks näiteks naljade 
peale naerev automaat, siis sellele võiks rääkida üht ja sama nalja 
korduvalt – kuni rääkija ise ära tüdineb; automaat ei tüdineks kunagi.  

Pyrrhon Elisest  

(u 365–275 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, SKEPTIKUTE koolkonna rajaja.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 369–370. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000, 
lk 128–138. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
188–190. 

Pythagoras Samoselt  

(u 580–500 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 44–51. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 
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 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
16–20. 
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Q 

Quine, Willard Van Orman  

(s1908). Ameerika filosoof.  

 Quine, W. V. O. Carnap ja loogiline tõde. – Akadeemia, 1998, nr 6.  

 Quine, W. V. O. Empirismi kaks dogmat. – Tähendus, tõde, meetod. 
Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Quine, W. V. O. Sõna ja objekt. 2005. 

 Quine, W. V. O. Tõe otsing. – Akadeemia, 1995, nr 4–5. 

 DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES, HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, 
IDENTSETE ERISTAMATUS, SAIENTISM, TÕLKE MÄÄRAMATUS 
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R 

radikaalne tõlge  

(ingl radical translation). Vt TÕLKE MÄÄRAMATUS 

Rahva hüvang on ülim seadus  

(ld Salūs populi suprēma lēx est). Cicero mõtteavaldus teoses 
“Seadustest”, kus ta kirjeldas täiuslikku riigikorda.   

Claude Adrien Helvetius väitis, et moraalselt õige on selline käitumine, 
mis soodustab ühiskonna heaolu. Põhimõtte Rahva hüvang on ülim 
seadus kuulutas ta olulisemaks kui nn KÕLBLUSE KULDREEGLI.  

Kuna ühiskond muutub, muutuvad ka tema huvid. Järelikult see, mis oli 
vooruslik kunagi, ei tarvitse seda praegu olla. Eri ajastutel on erinev 
MORAAL. Ka eri ühiskondades on erinev moraal. Helvetius pooldas seega 
moraalset RELATIVISMI. 

Voorus kõige abstraktsemas tähenduses on tema sõnul püüe üleüldise 
ÕNNE (heaolu) poole ning selle soodustamine. Vooruse eesmärk on 
muutumatu – muutuvad ainult vahendid, mille abil see eesmärk 
saavutatakse. Ühiskonna vajadused määravad, millised teod on 
vooruslikud, millised mitte. Voorused ei ole seega midagi 
meelevaldset, sest nende KRITEERIUM on ühiskonna hüvang.  

 EETIKA 

rakenduseetika  

ehk praktiline eetika (ingl applied ethics). Erinevates eluvaldkondades 
tekkivate eetiliste PROBLEEMIDE uurimine ja lahenduste otsimine 
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lähtudes normatiivsetest eetikateooriatest (vt EETIKA). Rakenduseetika 
valdkonnad on näiteks ÄRIEETIKA ja MEDITSIINIEETIKA.  

 Airaksinen, T. Mis on praktiline eetika? – Akadeemia, 1993, nr 12.  

 Eetikakoodeksite käsiraamat. 2007. 

 Eintalu, J. Ärieetika kui makjavellism. – Akadeemia, 2011, nr 6.  

 Gross, T. Uued paljunemistehnoloogiad ja emaduse 
dekonstruktsioon. – Akadeemia, 1997, nr 10.  

 Keskkonnaeetika võtmetekste. 2008. 

 Lorents, P. Arvutiteaduse arenguga seotud eetilised probleemid. – 
Akadeemia, 1989, nr 2.  

 Mason, J. K., McCall Smith, R. A. Õigus ja meditsiinieetika. Tallinn, 
1996.  

 Oja, A. Inimese ja looduse suhe. – Akadeemia, 1998, nr 6.  

 Sootak, J. Kaheksas loomispäev?: Inimgenotehnika eetilisi ja 
õiguslikke probleeme. – Akadeemia, 1994, nr 4. 

Ramsey, Frank Plumpton  

(1903–1930). Inglise filosoof.  

 Ramsey, F. P. Tõsiasjad ja propositsioonid. – Tähendus, tõde, 
meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Ramsey, F. P. Universaalid. – Akadeemia, 2007, nr 3.  

 REDUNDANTSITEOORIA  
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ratsionaalsus  

(ld ratio ‘mõistus’). Võime eristada USKUMUSTE ratsionaalsust 
(teoreetilist ratsionaalsust) ja tegude ratsionaalsust (praktilist 
ratsionaalsust).  

1. U s k u m u s  o n  r a t s i o n a a l n e , kui sellele ei räägi vastu 
midagi, mida me teame (vt TEADMINE) või peaksime teadma. Niimoodi 
a v a r a l t  t õ l g e n d a d e s  jääb irratsionaalsetele uskumustele 
vähe ruumi. Irratsionaalne oleks ehk tänapäeval uskuda, et kuskil 
ootavad meid pudrumäed ja piimajõed. Mida inimene teab või teadma 
peaks, sõltub ajastust ja ühiskonnast. Näiteks võis ehk olla lootus leida 
pudrumägedesid ja piimajõgesid ratsionaalne sajandeid enne meie 
ajaarvamist.  

K i t s a m a s  (ja rangemas) t ä h e n d u s e s  on uskumus 
ratsionaalne siis, kui ta on põhjendatud ehk õigustatud, kuigi ei tarvitse 
olla tõene (vt TÕDE). Selles mõttes öeldaksegi vahel, et inimene 
ratsionaalse olevusena tohib uskuda ainult seda, mida tal on alust 
uskuda. Võib-olla kõigutab tulevik paljusid meie arusaamasid, kuid 
omal ajal võisid need uskumused olla ratsionaalsed, st põhjendatud. 
Sellisel juhul tuleb muidugi välja, et ka usk nõidadesse ja vajadusse nad 
tuleriidale saata võis olla kunagi ratsionaalne.  

Kas inimene t e g e l i k u l t  on kitsamas tähenduses ratsionaalne, st 
kas inimene usub ainult seda, mida on alust uskuda? Kas see on üldse 
teostatav ideaal? Propaganda ja reklaami edukus seavad küll inimese 
ratsionaalsuse KAHTLUSE alla. Bertrand Russell tõdes:  

“Varem arvas enamus psühholooge, et ei ole võimalik veenda 
inimesi mingi kauba kõrges kvaliteedis sel teel, et lihtsalt 
korratakse, et kaup on suurepärane. Kogemus näitab, et nad 
eksisid. Kui mina hakkaksin rahvarikkas kohas inimestele kordama, 
et olen maailma kõige tagasihoidlikum inimene, siis minu üle 
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naerdaks. Kui mul oleks aga piisavalt raha, et maksta kinni 
samasisuline laiaulatuslik reklaam, jääksid inimesed õige pea 
uskuma, et olen lausa haiglaslikult tagasihoidlik.” (Рaссeл, Б. 
Свoбoдoмыслиe и oфициaльнaя прoпaгaндa. – Рaссeл, Б. 
Искусствo мыслить. Мoсквa, 1999.) 

W i l l i a m  J a m e s  leidis, et uskumusi mõjutavad kaudselt hirm, 
lootus, kired. Olulist osa mängivad ka jäljendamine ja väline surve. 
Uskumused tulenevad sageli usaldusest kellegi uskumuste vastu (me 
usume, sest keegi teine usub ka). James arvas, et enamjaolt me usume, 
ilma et ise teaksime, miks. 999 juhul 1000st rahuldub meie mõistus 
vaid väheste argumentidega, mida võib vaja minna, kui keegi 
kritiseeriks meie kergeusklikkust. Mitteintellektuaalsed tegurid 
mõjutavad meie uskumusi, kuid see pole ehk üldsegi halb. Tähtis on, et 
nad mõjutaksid uskumusi õiges valdkonnas, st seal, kus mõistus ei 
suudagi seisukohta võtta. James deklareeris: 

“Meie emotsionaalsel loomusel (ingl passional nature) pole mitte 
ainult seaduslik õigus, vaid ta lausa peab tegema valiku kahe 
seisukoha vahel, kui valikut pole võimalik teha intellektuaalsete 
argumentide alusel.” (James, W. The Will to believe. – Human 
Knowledge. Classical and Contemporary Approaches. New York, 
Oxford, 1995, lk 206.) 

Ka psühhoanalüüs viitab uskumuste irratsionaalsetele allikatele.  

Kas meil jääb nüüd üle vaid käis laiutada ja nentida, et inimene on 
irratsionaalne olend? Kas n-ö normaalse inimese uskumused siis ei 
erinegi oluliselt näiteks hullumeelse veendumusest, et ta on 
Napoleon?  

Tegelikult ei ole olukord nii dramaatiline. Tundes haigust 
(irratsionaalsust), on võimalik üht-teist ette võtta selle ravimiseks või 
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siis vähemalt hullemate tagajärgede ärahoidmiseks. Russelli arvates on 
h a r i t u d  i n i m e n e  teadlik nendest ohtudest, mida 
irratsionaalsus endas kätkeb ning selline teadlikkus on ühtlasi ka ravim 
irratsionaalsuse haiguse vastu. Kui inimesel puudub aga 
eneseanalüüsivõime, siis on tarvis teda ravida. Niisiis on 
irratsionaalsuse haigusega sama lugu mis kehalistegi haigustega – olles 
ohust teadlik, on võimalik viia selle mõju võimaliku miinimumini.  

2. T e g u  o n  r a t s i o n a a l n e  (arukas), kui ta on optimaalne 
seatud eesmärgi saavutamiseks. Kui inimesel üldse mingeid eesmärke 
ei oleks, ei saaks rääkida ka tegude ratsionaalsusest. Selliseid inimesi 
arvatavasti polegi. Võib arvata, et inimene vähemalt bioloogilise 
olendina hoidub kannatustest ja püüdleb naudingute poole. Edasi võib 
muidugi küsida, kas ka eesmärgi püstitamine võib olla 
ratsionaalne/irratsionaalne.  

E e s m ä r g i  p ü s t i t a m i n e  on seotud uskumustega. Kui ma 
püstitan näiteks eesmärgi suve jooksul teenida nii-ja-nii palju raha, siis 
teisisõnu on tegemist uskumusega, et ma tõesti suudan ja peaksin seda 
tegema. Eesmärgi püstitamisel saame seega rääkida uskumuste (st 
teoreetilisest) ratsionaalsusest. Kui keegi seab näiteks eesmärgi õppida 
kahe päevaga hiina keeles vabalt suhtlema, siis võib arvata, et see on 
(teoreetiliselt) irratsionaalne eesmärgipüstitus, sest peaks ometi teada 
olema, et keeleõppimine nii kiiresti ei käi.  

Kui eesmärk on püstitatud, siis seisneb tegevuse ratsionaalsus 
maksimaalses võimalikus efektiivsuses. Aga mis siis, kui selline 
ratsionaalsus satub vastuollu näiteks kõlbeliste põhimõtetega? Me ei 
tohiks olla kitsarinnalised ning näha ainult üht eesmärki. Näiteks ei tohi 
me, püüdes head töökohta saada, unustada ka teisi eesmärke – kasvõi 
seda, et ei tohi kaotada eneseväärikust, teha kahju oma tervisele vms. 
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Igal inimesel on siin oma VÄÄRTUSTE hierarhia. Praktilist ratsionaalsust 
võib seetõttu käsitada kahes tähenduses.  

Esimesel juhul me seostame ratsionaalsuse ainult ü h e  
k o n k r e e t s e  e e s m ä r g i  saavutamisega. Näiteks võib inimene 
kulutuste kokkuhoidmise nimel käia regulaarselt läbi kõik kauplused 
(või helistada neisse), et leida seda kõige odavamat pakkumist.  

Teisel juhul käsitame ratsionaalsust k o m p l e k s s e n a . Äsja toodud 
näite puhul nõuab püstitatud eesmärk suurt ajakulu ning ka muid 
kulutusi (telefoniarve, jalanõude kulumine või kulutused autole jms). 
Samuti võib selline tegevus negatiivselt mõjuda inimese VÄÄRIKUSELE. 
Kõik see on väga isiklik ning eks igaüks teab ise paremini, mis on tema 
jaoks tähtis.  

 Kaevats, Ü. Teadustunnetuse ratsionaalsusest – Teaduslugu ja 
nüüdisaeg. III. Tallinn, 1984 

 Käärik, H. Max Weber: religioon, teadus ja ratsionaliseerumine. – 
Akadeemia, 1999, nr 9. 

 Loone, E. Mõistlik valik: probleemiseade. – Mõistlike valikute 
õigustamise filosoofilised eeldused. Tartu, 1995.  

 Radunskaja, I. Pöörased ideed. Tallinn, 1984.  

 Tammaru, J. Teadusliku ratsionaalsuse standarditest. – Teaduslugu 
ja nüüdisaeg. IX. Tallinn, 1994. 

 Weber, M. Teadus kui elukutse ja kutsumus. – Akadeemia, 1999, nr 
8–9. 

 IRRATSIONALISM, PASCALI KIHLVEDU, RELATIVISM, USUTAHE 
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ratsionalism  

(ld ratio ‘mõistus’). 1. Seisukoht, et tõsikindel teadmine pärineb 
mõistusest enesest. KOGEMUS on vaid mõistuse tegevuse ajendiks ning 
teatud mõttes vähemväärtusliku teadmise allikas. Gottfried Leibniz 
eristas FAKTI- JA MÕISTUSETÕDESID – viimased pärinevadki mõistusest 
enesest, esimesed aga kogemusest. Ratsionalism nimetatud 
tähenduses vastandub EMPIRISMILE.  

Ratsionalistlik on Sokratese ja Platoni tunnetusteooria. Nad mõlemad 
eeldasid, et inimese mõistuses on teadmisi, millest ei olda teadlikud 
ning tunnetamine seisneb siiani varjatud teadmiste teadvustamises, 
meeldetuletamises (vt ANAMNEES).  

Ratsionalismi a v a r a m a l t  k ä s i t a d e s  võiks öelda, et see on 
seisukoht, mille järgi on olemas SÜNTEETILINE APRIOORNE TEADMINE (mis ei 
tarvitse küll täielikult pärineda mõistusest enesest). Sellisel juhul võime 
ka Immanuel Kanti nimetada ratsionalistiks. 

Sajandeid on ratsionalistid pidanud tõsikindla ning ühtlasi sünteetilise 
aprioorse teadmise etaloniks matemaatikat (sh geomeetriat). 
Matemaatika täpsus ja muutumatus ligi kahe tuhande aasta jooksul 
veensid ratsionaliste, et tõsikindel teadmine on võimalik ning tuleneb 
mõistusest enesest.  

Mõistusest saab tuleneda ainult üks geomeetria ja ainult üks loogika. 
19. sajandil hakati aga välja töötama mitteeukleidilisi geomeetriaid 
ning mitteklassikalisi loogikaid ning ratsionalism jäi ilma tugevast 
argumendist. Tänapäevasem (mitteratsionalistlik) arusaam 
geomeetriast rõhutab vajadust eristada PUHAST JA FÜÜSIKALIST 

GEOMEETRIAT.  

2. Usk inimmõistuse võimetesse ning sellesse, et maailm on 
inimmõistusega tunnetatav, seal ei ole midagi üleloomulikku või 
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irratsionaalset (vt NATURALISM). Selles tähenduses on ka EMPIRISM 
ratsionalistlik. Ratsionalism selles tähenduses vastandub 
IRRATSIONALISMILE. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 89–105. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

Rawls, John  

(1921–2002). Ameerika filosoof. 

 Rawls, J. Õiglus kui ausameelsus: Taasesitus. – Akadeemia, 2010, nr 
7-8. 

 ÕIGLUS, ÜHISKONDLIK LEPING 

realism  

(ld reālis ‘aineline, tegelik’). 1. Ontoloogiline (vt ONTOLOOGIA) seisukoht, 
et maailm eksisteerib reaalselt, meist (st tunnetajast) sõltumatult. 
Vastandub IDEALISMILE (2. tähenduses).  

2. Tunnetusteoreetiline seisukoht, et teaduslikud teooriad kirjeldavad 
maailma sellisena, nagu ta tegelikult on, et näiteks elektronid jt 
TEOREETILISED ENTITEEDID eksisteerivad reaalselt. Alternatiivsed 
seisukohad on INSTRUMENTALISM ja FIKTSIONALISM.  

3. UNIVERSAALIDE PROBLEEMI puhul seisukoht, et universaalid on olemas 
reaalselt kas eraldi konkreetsetest asjadest (Platoni seisukoht) või neis 
asjades endis (Aristotelese seisukoht). Platon väitis nimelt, et eraldi 
inimestest on olemas inimeseidee (vt IDEE 1. tähenduses), eraldi 
majadest majaidee jne. See ongi nn äärmusliku realismi seisukoht: 
universaalid on olemas enne konkreetseid asju ning seega neist eraldi. 
Aristoteles väitis aga, et asja OLEMUS (antud juhul universaal) saab olla 
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ainult asjas endas. Aristotelesest lähtub nn mõõdukas realism, mille 
järgi universaalid eksisteerivad asjades enestes. Äärmuslik realism ei 
olnud keskajal populaarne; mõõduka realismi seisukohta pooldasid 
näiteks Anselm Canterburyst ja Thomas Aquinost. (Vt artikli 
UNIVERSAALIDE PROBLEEM kirjandust.) 

4.  Tavatähenduses on realism asjade tegelikust seisust lähtumine, 
suurtest lootustest hoidumine. Muidugi on vaieldav, milline see asjade 
tegelik seis ikkagi on.  

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998. 

 Dummet, M. Realism ja antirealism. – Akadeemia, 1999, nr 3. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 49–88. 

 Lõhkivi, E. Relativismi ja realismi lepitamas. – Mõistlike valikute 
õigustamise filosoofilised eeldused. Tartu, 1995.  

 Lõhkivi, E. Kas teadlased mõtlevad realistlikult? – Teaduslugu ja 
nüüdisaeg. IX. Tallinn, 1994. 

 Mölder, B. Hilary Putnami sisemine realism. – Akadeemia, 1997, nr 
4 

 Putnam, H. Mille jaoks on filosoof? – Akadeemia, 1997, nr 4.  

redundantsiteooria  

(ld redundans ‘üleliigne’) ehk liiasusteooria. Seisukoht, et TÕE mõiste 
on liigne. Frank Plumpton Ramsey arvates on millegi väitmine ning 
selle väite tõesena iseloomustamine üks ja seesama. Näiteks ei 
tähenda väide On tõsi, et praegu sajab vihma midagi enamat kui väide 
Praegu sajab vihma. Midagi väites me juba eeldame väidetava tõesust 
(vähemalt usume selle tõesusesse või tahame jätta muljet, et usume) 
ning tõe mõiste kasutamine on liigne.  
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 Ramsey, F. P. Tõsiasjad ja propositsioonid. – Tähendus, tõde, 
meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 

 Volt, M. Tõde ja õhk: Sissejuhatus deflatsionismi tõeteooriasse. - 
Akadeemia, 2011, nr 3. 

 Vt ka artikli TÕDE kirjandust. 

reegli-utilitarism  

Vt UTILITARISM. 

refleksioon  

(ld reflexus ‘peegeldus’). John Locke nimetas refleksiooniks n-ö sisemist 
KOGEMUST. Tema arvates on IDEEDE (2. tähenduses) ainus allikas 
kogemus. Kogemus võib olla kahesugune:  

1) kogemus, mille saame välismaailma esemeid tajudes, st AISTINGUTE 
teel; 

2) kogemus, mille saame oma mõistuse tegevust jälgides, st 
refleksiooni teel.  

 EMPIRISM 

Reid, Thomas  

(1710–1796). Šoti filosoof, TERVE MÕISTUSE FILOSOOFIA rajaja.  

reinkarnatsioon  

(ld re- ‘taas-, uuesti’, incarnātio ‘lihakssaamine’). Vt METEMPSÜHHOOS. 
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relativism  

(ld relatīvus ‘suhteline’). Millegi suhtelisust rõhutav õpetus või 
seisukoht.  

Esimesena sõnastas relativismi SOFIST Protagoras, kelle arvates Inimene 
on kõikide asjade mõõt. Seda võib tõlgendada nii, et millisena asjad 
kellelegi näivad, sellised nad on tema jaoks. Tuntud on ka ilu 
suhtelisust rõhutav ütlus Ilu on vaataja silmades.  

Erinevad inimesed näevad maailma tõesti erinevalt ning ühe ja 
sellesama inimesegi arvamused sõltuvad meeleolust, hetkeolukorrast 
jms. Kuid kas see tähendab, et ka TÕDE on suhteline?  

SKEPTIKUD tegid nimetatud tähelepanekust JÄRELDUSE, et tõde pole veel 
leitud, sest tõde saab nende arust olla vaid üks ja ainus.  

SOFISTID leidsid aga, et ka tõde on suhteline. Protagoras kuulutas 
koguni, et Kõik on tõde (mida tõeks peetakse).  

Samas vaimus väitis Paul Feyerabend, et teadus ei vääri tegelikult 
suuremat usaldust kui näiteks maagia, müstika, legendid või muud 
sellised teadusevälised arusaamad. Tema arvates on tegemist 
erinevate mõtlemistraditsioonidega, millel on head või halvad 
omadused ainult teatud traditsiooni seisukohalt. Pole võimalik olla 
neutraalne hindaja. Teadlane hindab teisi mõtlemistraditsioone 
teadlase seisukohalt, müstik müstiku seisukohalt jne. Feyerabendi 
arvates tuleks haridussüsteem ümber korraldada nii, et lapsed 
tutvuksid erinevate mõtlemistraditsioonidega ning suudaksid siis 
iseseisvalt ja kompetentselt teha eelistusi.  

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 148–161. 

 Lõhkivi, E. Relativismi ja realismi lepitamas. – Mõistlike valikute 
õigustamise filosoofilised eeldused. Tartu, 1995.  
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 Lõhkivi, E. Järjekindluse probleem relativistlikus teadmise 
sotsioloogias. – Studia Philosophica III. Tartu, 1998.  

 Margolis, J. Objektivism ja relativism. – Akadeemia, 1997, nr 4. 

 MacIntyre, A. Relativism, võim ja filosoofia. – Akadeemia, 1998, nr 
4. 

 Mölder, B. Hilary Putnami sisemine realism. – Akadeemia, 1997, nr 
4. 

 Putnam, H. Mille jaoks on filosoof? – Akadeemia, 1997, nr 4.  

 Voltaire. Mikromegas. Filosoofiline lugu. – Voltaire. Filosoofilised 
jutustused. Tallinn, 1979. 

 EETIKA, KULTUURILINE RELATIVISM, LINGVISTILINE RELATIIVSUS, ÜHISMÕÕDUTUS 

representatsionism  

Seisukoht, et me tajume vahetult MEELTEANDMEID või IDEESID (2. 
tähenduses), mis kujutavad või esindavad VÄLISMAAILMA objekte, kuid ei 
ole viimastega üksüheses vastavuses. Nii arvas näiteks John Locke. 
Representatsionism on kooskõlas REALISMIGA (1. tähenduses). Locke’i 
arvates on olemas (reaalne) materiaalne maailm, mida esindavad 
ideed. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 32–35. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 257–268. 

 AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS; FENOMENALISM, NAIIVREALISM 

ring definitsioonis  

Vt DEFINITSIOONI REEGLID.   
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ring seletuses  

Ring seletuses (vt SELETAMINE) tekib, kui nähtust A seletatakse 
nähtusega B, mida omakorda seletatakse nähtusega A.  

Ring on näiteks sellises arutluses: Inimesel ei ole võimsaid kihvasid, sest 
tal pole neid tarvis – tal on ju mõistus. Mõistus aga arenes inimesel 
sellepärast, et tal ei olnud võimsaid kihvasid.  

Ka muna ja kana teemal arutledes võime ringi sattuda. KÜSIMUSELE, kust 
sai maailma muna, võiks öelda, et kana munes; küsimusele aga, kust 
said maailma kana, ütleksime: munast koorus.  

ring argumentatsioonis  

Viga ARGUMENTATSIOONIS, mis tekib, kui teesi põhjendades juba 
eeldatakse, et ta on tõene (vt TÕDE). Selline ring tekib näiteks siis, kui 
püütakse argumenteerida, et tulevik on mineviku sarnane, st 
lahendada INDUKTSIOONIPROBLEEMI. Ütelda, et alati on ju nii olnud, et 
tulevik on mineviku sarnane olnud, ei põhjenda samu ootusi tuleviku 
suhtes, sest kõigepealt peaksime siis eeldama, et tulevik on mineviku 
sarnane. Aga me tahame seda ju alles tõestada.  

ronga paradoks  

(kr paradoxos ‘ootamatu, imelik’). Näiline PARADOKS, mis tekib üldväite 
FAKTIDEGA kinnitamisel. Näiteks võtame väite Kõik rongad on mustad. 
Kui me leiaksime ühe kollase ronga, siis see lükkaks väite ümber – siin 
ei ole midagi arusaamatut. Kuid arutleme edasi. Järgmised kolm 
valemit on ekvivalentsed  (vt LOOGILINE SAMASUS EHK EKVIVALENTS): 

(1) x (Rx  Mx)  (Vastav väide on: Kõik rongad on mustad.) 

(2) x (Rx V Mx) (Vastav väide on: Iga asi on mitteronk ja/või must.)  
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(3) x (Mx  Rx) (Vastav väide on: Kõik mittemustad asjad on 
mitterongad.) 

Kui mingi vaatlus kinnitab üht neist kolmest väitest, siis ta kinnitab ka 
teisi. Oletame, et leiame musta kinga. Kas see leid on kuidagi seotud 
väitega Kõik rongad on mustad? Näib, et mitte, kuid lähemalt uurides 

siiski on. Me nimelt leidsime asja, mis on mitteronk (Ra) ning must 
(Ma) ning see kinnitab väidet (2), mille järgi iga asi on mitteronk ja/või 
must.  

Oletame, et leidsime valge kinda – see kinnitab väidet (3) mille järgi 
kõik mittemustad asjad on mitterongad.  

Kui tunnistada väidete (1), (2) ja (3) loogilist samasust, siis tuleb välja, 
et väidet ronkade musta värvi kohta kinnitab nii musta kinga kui ka 
valge kinda leidmine ning see näib olevat imelik. Carl Hempeli arvates 
on aga viga sellisel juhul meis endis.  

Väide Kõik rongad on mustad ei ole tegelikult ainult ronkadest – see on 
kõigist universumi objektidest. Muidugi on tõenäosus väidet ümber 
lükata suurem, kui otsime ronkade seas mittemusta lindu, mitte aga 
kui otsime mittemustade asjade seas ronka (mittemusti asju on 
arvatavasti rohkem kui ronkasid). Niisiis on esimene kontrollimisviis 
riskantsem ning annab ka kinnitustele rohkem kaalu.  

 TEADUSFILOSOOFIA 

Rorty, Richard  

(1931–2007). Ameerika filosoof. 

 Rorty, R. Pragmatism ja filosoofia. – Akadeemia, 1992, nr 1–2. 

 Rorty, R. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus. Tallinn, 1999. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

438 

 

 Rorty, R. Teadvus, intentsionaalsus ja vaimufilosoofia. – 
Akadeemia, 1999, nr 7. 

 Väljataga, M. Sada aastat pragmatismi ehk Richard Rorty lahe 
iroonia. – Rorty, R. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus. Tallinn, 
1999.  

Rousseau, Jean-Jacques  

(1712–1778). Prantsuse filosoof.  

 Rousseau, J.-J. Arutlus inimeste ebavõrdsuse päritolust ja 
põhjustest. – Akadeemia, 2008, nr 9-12 

 Rousseau, J.-J. Émile. Tallinn, 1997. 

 Rousseau, J.-J. Üksildase uitaja mõtisklused; Arutlused teadustest ja 
kunstidest. Tallinn, 1995. 

 Rousseau, J.- J. Ühiskondlikust lepingust ehk riigiõiguse 
põhiprintsiibid. Tartu, 1998.  

 Blanchard, W. Rousseau ja mässumeel. Tallinn, 2000. 

 Voltaire – Rousseau. Valik kirju. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12. 

 ÜHISKONDLIK LEPING, PROGRESS 

Russell, Bertrand  

(1872–1970). Inglise filosoof, ANALÜÜTILISE FILOSOOFIA klassik. 

 Russell, B. Karl Marx. – Akadeemia, 1989, nr 7. 

 Russell, B. Meie teadmised välismaailma kohta. – Meos, I. 
Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Russell, B. Miks ma kristlane ei ole. – Usk ja mõistus. Tallinn, 1970. 
(Ilmunud ka: Akadeemia, 2002, nr 7.) 
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 Russell, B. Osutamisest. – Akadeemia, 1995, nr 3. 

 Russell, B. Poliitilised ideaalid. – Akadeemia, 2005, nr 4-5. 

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995. 

 Russell, B. Universaalide ja partikulaaride suhetest. – Akadeemia, 
2007, nr 3. 

 Russell, B. Valik esseid. Tallinn, 1994. 

 Bõhhovski, B. E., Mejerovski, B. V. Bertrand Russelli ateism. – 
Rotterdami Erasmusest Bertrand Russellini. Tallinn, 1982. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Monk, R. Russell. Matemaatika: unelmad ja košmaar. Varrak, 2001. 

 EMPIRISM, FEMINISM, FILOSOOFIA, GETTIERI PROBLEEM, KATEGOORIAVIGA, 
LOOGILINE ATOMISM, MEELTEANDMED, NEUTRAALNE MONISM, NÕRK 

DETERMINISM, PARADOKS, PRAGMATISMI TÕETEOORIA, RATSIONAALSUS, 
SKEPTITSISM, TUTTAVOLEK JA KIRJELDUS, USKUMUS 

Russelli paradoks  

Vt PARADOKS. 

Ryle, Gilbert  

(1900–1976). Inglise filosoof.  

 Ryle, G. Abstraktsioonid. – Akadeemia, 1995, nr 9.  

 Ryle, G. Descartes’i müüt. – Akadeemia, 1996, nr 8. 

 Ryle, G. Formaalne ja informaalne loogika. – Akadeemia, 2000, nr 
9. 

 Ryle, G. Kategooriad. – Tähendus, tõde, meetod. Tekste 
analüütilisest filosoofiast. Tartu, 1999. 
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 ANALÜÜTILINE BIHEIVIORISM, KATEGOORIAVIGA, KUMMITUS MASINAS 
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S 

saientism  

(ingl scientism). Veendumus, et loodusteaduse MEETODIGA saab uurida 
kõike – ka inimest ja ühiskonda ning lahendada ka FILOSOOFIA ning 
humanitaarteaduste PROBLEEME. Sellega võib kaasneda arvamus, et 
loodusteadus (ingl sciences) on maailma tunnetamises tähtsam 
humanitaarteadusest (ingl arts). Tavaliselt ei kuuluta keegi end 
saientistiks, küll aga kritiseeritakse teisi saientismi kaldumise pärast – 
näiteks Willard V. O. Quine’i ja LOOGILISE POSITIVISMI pooldajaid.  

 Wright, G. H. Teadus, mõistus ja väärtus. – G. H. Wright, Minerva 
öökull. Tallinn, 1996. 

 TEADUSFILOSOOFIA 

samaselt tõene valem  

Vt TAUTOLOOGIA. 

samasus  

Vt LOOGILINE SAMASUS EHK EKVIVALENTS. 

Santayana, George  

(1863–1952). Ameerika filosoof. 

 Santayana, G. Illusioonituse religioon. – Akadeemia, 2011, nr 4. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 
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Sapir-Whorfi hüpotees  

Vt LINGVISTILINE RELATIIVSUS.  

Sartre, Jean-Paul  

(1905–1980). Prantsuse filosoof, ateistliku (vt ATEISM) EKSISTENTSIALISMI 
esindaja.  

 Sartre, J.-P. Sõnad. – Loomingu Raamatukogu, 1965, nr 25-26. 

 Sartre, J.-P. Sõnad. 2006. 

 Sartre, J.-P. Sein. – Prantsuse novell. Tallinn, 1973.  

 Jaroszewski, T. M. Kadunud inimeste ateism. Ülevaade Jean-Paul 
Sartre’i ateismist. – Rotterdami Erasmusest Bertrand Russellini. 
Tallinn, 1982. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 1996. 

 SÜDAMETUNNISTUS, VASTUTUS, VOLUNTARISM, ASI, AUTENTSUS, ENESEPETTUS, 
ESSENTSIALISM, FENOMENOLOOGIA, INIMENE ON MÄÄRATUD OLEMA VABA, 
OLEMINE EELNEB OLEMUSELE,  

Scheler, Max  

(1874–1928). Saksa filosoof.  

 FILOSOOOFILINE ANTROPOLOOGIA 

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst  

(1768–1834). Saksa filosoof, HERMENEUTIKA klassik. 
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 Schleiermacher, F. D. E. Hermeneutika ja kriitika. – Filosoofilise 
hermeneutika klassikat. F. D. E. Schleiermacher. Wilhelm Dilthey. 
Martin Heidegger. Hans-Georg Gadamer. Tartu, 1997. 

Schlick, Moritz  

(1882–1936). Austria filosoof, VIINI RINGI asutaja. 

 Schlick, M. Pööre filosoofias. – Akadeemia, 2003, nr 9.  

 Schlick, M. Tunnetuse vundamendist. – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Schlick, M. Põhjuslikkus igapäevases elus ja kaasaegses teaduses. – 
Sealsamas. 

 ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, LOOGILINE POSITIVISM, NÕRK 

DETERMINISM, VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP  

Schopenhauer, Arthur  

(1788–1860). Saksa filosoof.  

 Schopenhauer, A. Elutarkus. Tallinn, 1994, 2007. 

 Botton, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 153-180. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Tanner, M. Schopenhauer. Tallinn, 2000. 

 AU, EGOISM, FILOSOOFIA VÄÄRTUS, IDEALISM, ILLUSIOON, IRRATSIONALISM, 
KÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP, PALINGENEES, PESSIMISM, SOLIPSISM, SUREMATUS, 
SURMAHIRM, TUNNETA ISEENNAST, VOLUNTARISM, ÕNN 
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Schweitzer, Albert  

(1875–1965). Saksa filosoof ja ühiskonnategelane.  

 Schweitzer, A. Aukartus elu ees. Tallinn, 1972.  

 Schweitzer, A. Humanism ja tsivilisatsioon. – Akadeemia, 1995, nr 
12. 

 Schweitzer, A. Kultuur ja eetika. Tallinn, 1984, 2012. 

 Levada, J. A. Albert Schweitzeri vanamoelisus ja kaasaegsus. – 
Rotterdami Erasmusest Bertrand Russellini. Tallinn, 1982.  

 Nossik, B. M. Schweitzer. Tallinn, 1976. 

 SÜDAMETUNNISTUS  

seksism  

(ingl sexism). Ühe sugupoole (ingl sex) pidamine teisest paremaks 
(näiteks intellektuaalselt, moraalselt või bioloogiliselt); reeglina 
süüdistatakse selles mehi – vähemalt siiamaani.  

 FEMINISM, VÕRDSUS 

seletamine  

ehk seletuse andmine (ingl explanation). Vastuse andmine KÜSIMUSELE 
Miks? ning sel teel millegi arusaadavaks tegemine (vt ARUSAAMINE). 
Eristada võiksime APRIOORSET ja EMPIIRILIST seletamist.  

A p r i o o r s e  s e l e t a m i s e  puhul lähtume DEFINITSIOONIDEST ja 
AKSIOOMIDEST vm konventsioonidest ning näitame loogilist seost nende 
ja seletatava väite vahel. Näiteks võime seletada, kuidas 
Liikluseeskirjast tuleneb mingi teguviisi kohustuslikkus või lubamatus. 
Samamoodi võime näiteks seletada kolmnurga mingit omadust teatud 
teoreemi abil. Seletus seisneb antud juhul tõestamises. Näiteks võime 
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tõestada, et eukleidilises geomeetrias on kolmnurga sisenurkade 
summa 180º.  

FAKTI seletamine on e m p i i r i l i n e . Fakti ei saa seletada, eeldamata 
vähemalt üht seaduspärasust. Mõnikord võib küll jääda mulje, et me 
saame üht fakti seletada teise faktiga, vajamata selleks ühtegi 
seaduspärasust. Näiteks võidakse ju fakti, et kellegi nahk punetab, 
seletada teise faktiga – sellega, et ta jäi kauaks päikese kätte. Kuid 
seletused faktide abil on tegelikult varjatud seletused 
(enesestmõistetavateks peetavate) seaduspärasuste abil. Antud juhul 
tuleb eeldada seaduspärasust, et alati kui (teatud tüüpi nahaga) 
inimene jääb kauaks päikese kätte, hakkab tema nahk punetama.  

Skemaatiliselt võime selle ennustuse kirja panna nii:  

1. Kui teatud tüüpi nahaga inimene jääb kauaks päikese kätte, hakkab 
tema nahk punetama. (Eeldatav seaduspärasus.) 

2. Kõne all olev teatud tüüpi nahaga inimene jäi kauaks päikese kätte. 
(Seletamiseks kasutatav fakt.) 

3. Kõne all oleva inimese nahk punetab. (Seletatav fakt.) 

Mõnikord võib seletus olla ka statistiline – näiteks väidetakse, et 
teatud seaduspärasus ilmneb 90% juhtudest ning selle alusel saame ka 
teatud sündmuse arusaadavaks teha.  

Inimese käitumist (samuti fakti) seletatakse tavaliselt MOTIIVIDE alusel. 
Teise inimeses käitumine muutub meie jaoks arusaadavaks, kui arvame 
teadvat tema motiive. Aristotelese terminoloogiat kasutades võiksime 
öelda, et sellisel juhul me teame selle inimese käitumise SIHTPÕHJUST. 

POSITIVISMI rajaja Auguste Comte eristas inimmõtlemise k o l m e  
s t a a d i u m i  – teoloogilist, metafüüsilist ja positiivset ning vastavalt 
ka kolme nähtuste seletusviisi. 
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1. Teoloogiliselt (kr theos ‘jumal’) seletatakse nähtust teatava olendi 
(vaimu, hinge, jumala vms) tahtega. Näiteks võib välku seletada 
teatud jumala vihaga.  

2. METAFÜÜSILISELT seletatakse nähtus teatava OLEMUSE või loomusega, 
mis peituvat nähtumuse taga. Näiteks võib seletada tammetõrust 
tamme kasvamist tammetõru loomusega.  

3. Positiivselt (teaduslikult) seletatakse nähtust LOODUSSEADUSE alusel. 
Fakti seletamine seisneb seose näitamises fakti ja teatud 
seaduspärasuse vahel. Näiteks saame gaasi paisumist jääval 
temperatuuril seletada Boyle’i ja Mariotte’i seaduse põhjal. 
Comte’i arvates niimoodi nähtusi seletades me ei vasta enam 
KÜSIMUSELE Miks (toimub mingi sündmus), vaid küsimusele Kuidas 
(ilmneb mingi loodusseadus antud sündmuse puhul).  

 Hempel, C. G. Üldiste seaduspärasuste funktsioon ajaloos. – 
Akadeemia, 1994, nr 11. 

 Loone, E. Teadusliku seletuse probleem ajalooteaduses. – Teaduse 
metodoloogia. Tallinn, 1979. 

 Pork (Park), A. “Varjatud seadused” ajalooseletuses. – Looming, 
1980, nr 5. 

 Pork (Park), A. Skeemid, näited ja seletuste valik ajaloos. – 
Looming, 1983, nr 1. 

 Wright, G. H. Tegevuse seletamine ja mõistmine. – Wright, G. H. 
Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 DETERMINISM, ETTENÄGEMINE, HÜPOTEETILIS-DEDUKTIIVNE MEETOD, 
KÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP, MITTEKÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP, MÕISTMINE, 
NELI PÕHJUST, PÕHJUSLIK SEOS 
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selgusetu veel selgusetuma kaudu  

(ld obscurum per obscurius). Viga seletuses (vt SELETAMINE) või 
selgituses: arusaamatut püütakse seletada või selgitada veelgi 
arusaamatuma kaudu.  

Palju sõltub muidugi sellest, kellele seletada või selgitada. Keegi ei ole 
kompetentne kõigis valdkondades ning üheski valdkonnas ei saada läbi 
ilma erialatermineid kasutamata. Kõiki erialatermineid ei saa lahti 
seletada n-ö lihtsate sõnadega. Isegi kui seda proovida teha, oleks 
tulemuseks juba uus (lihtsustatud) mõte. Kui selgitada näiteks, et 
elektrivool on elektronide suunatud liikumine, siis see on paljudele 
arusaamatu. Kui aga ütelda, et elektrivool on nagu veevool torustikus, 
siis on see juba lihtsustus. Samas võib asjatundja paljude selgituste 
puhul siiski märgata, et selgitamise asemel lihtsalt seatakse võõrsõnu 
ja keerukaid termineid üksteisele sappa ning nauditakse oma 
sõnaseadmise oskust. Sellisel juhul on tõesti tegemist lubamatu veaga.  

semantika  

(kr sēmantikos ‘tähendav’). 1. SEMIOOTIKA osa, mis uurib märkide 
tähendusi.  

2. FORMAALSES LOOGIKAS nimetatakse semantikaks märgisüsteemi 
tõlgendamist. Näiteks määratakse LAUSEARVUTUSE puhul, mitu 
TÕEVÄÄRTUST võib olla VALEMIL, kuidas sõltub liitvalemi tõeväärtus tema 
komponentide tõeväärtustest.  

 Tarski, A. Semantiline tõekontseptsioon ja semantika alused.– 
Tähendus, tõde, meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 
1999. 

 Õim, H. Semantika. Tallinn, 1974. 

 LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS, PRAGMAATIKA, SÜNTAKS.  
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semantiline tõeteooria  

Vt  KORRESPONDENTSITEOORIA.  

semiootika  

(kr sēmeion ‘märk’). Teadus märgisüsteemidest, mille rajas ameerika 
filosoof Charles Morris (1901–1979). Semiootika valdkonnad on 
SÜNTAKS, SEMANTIKA ja PRAGMAATIKA.  

 Gornõi, J. Mis on semiootika. – Vikerkaar, 1995, nr 11. 

Seneca, Lucius Annaeus  

(4 e.m.a – 65 m.a.j). Vana-Rooma filosoof, STOIK. 

 Seneca, L. A. Ema Helviale lohutusest. – Vikerkaar, 1996, nr 8–9. 

 Seneca, L. A. Lohutusest Polybiusele. – Sealsamas.  

 Seneca, L. A. Moraalikirjad Luciliusele. Tartu, 1996. 

 Botton, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 69-99. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 407–420. 

 Vt ka artikli STOIKUD kirjandust. 

 ÕNN  

Sextus Empiricus  

(200–250 m.a.j). Vana-Kreeka filosoof, SKEPTIK.  

 ATARAKSIA, KARNEADES, KURJUSE PROBLEEM 
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sfääride harmoonia  

Pyhtagorase õpilased uskusid, et taevakehad tekitavad läbi EETRI 
liikudes igaüks teatud heli. Selle heli kõrgus sõltub taevakeha suurusest 
ja liikumise kiirusest. Näiteks on Kuu tekitatud heli kõige kõrgema 
tooniga, Saturni tekitatud heli aga kõige madalama tooniga. Üheskoos 
kõlavad need helid harmoonilise tervikuna ning seda nimetatigi 
sfääride harmooniaks. Seda võis küll kuulda ainult Pythagoras, kellel 
ainukesena oli nii peen kuulmine.  

 KOSMOLOOGIA 

sihtpõhjus  

Vt NELI PÕHJUST.  

sile tahvel  

(ld tabula abrasa) Francis Baconi arvates ei ole inimmõistus kui sile 
tahvel. Mõistuses on palju sellist, mis takistab tunnetamist, 
moonutades seda nagu kõverpeegel moonutab kujutist. Seepärast 
tulebki eelkõige uurida, millised on need IIDOLID, mis takistavad 
tunnetust. 

 PUHAS TAHVEL 

skeptikud  

(kr skeptikos ‘vaatlev, uuriv’). Skeptikute koolkonna rajas Pyrrhon 
Elisest. Skeptikud liigitasid filosoofid kolmeks: need, kes usuvad, et on 
tõe leidnud, need, kes usuvad, et TÕDE ei olegi võimalik leida ning need, 
kes otsivad tõde. Viimased ongi skeptikud.  

Skeptikud leidsid, et igale väitele saab vastandada s a m a v õ r d  
p õ h j e n d a t u d  väite. Senikaua, kuni taoline olukord kestab, ei 
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saagi me öelda, et oleme tõe leidnud. Skeptikud püüdsid hoiduda 
otsustamast asjade loomuse üle (vt EPOCHĒ) ning saavutada sel teel 
hingerahu ehk ATARAKSIA. Argumente sellise otsustusest hoidumise 
kasuks nimetasid skeptikud troopideks (vt TROOBID). 

Skeptikud hoidusid midagi väitmast ka JUMALA olemasolu kohta, 
viidates KURJUSE PROBLEEMILE. Erinevalt ateistidest (vt ATEISM) ei öelnud 
skeptikud, et jumalat ei ole ning erinevalt agnostikutestt (vt 
AGNOSTITSISM) ei väitnud skeptikud, et KÜSIMUS jumala olemasolust on 
üldse lahendamatu.   

Uusaja tuntud skeptik D a v i d  H u m e  tõstatas 
INDUKTSIOONIPROBLEEMI. Ta leidis, et küsitav on ka materiaalse maailma ja 
hinge olemasolu. Põhjuse mõistet analüüsides jõudis Hume 
järeldusele, et usk (vt USKUMUS) PÕHJUSLIKKU SEOSESSE tuleneb 
harjumusest seostada teatud sündmusi teineteisega.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 368–371, 432–439. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 Vt ka artikli HUME kirjandust. 

 KAHTLUS 

skeptitsism  

Mõtteviis, mis seab argumenteeritult KAHTLUSE alla mingi valdkonna 
õpetused ja teooriad. Lisaks Vana-Kreeka SKEPTIKUTE koolkonna 
liikmetele võib skeptitsismi leida ka mujal.  

Eristada võiksime t e o r e e t i l i s t  j a  p r a k t i l i s t  skeptitsismi. 
Ma võin (INDUKTSIOONIPROBLEEMI arvestades) t e o r e e t i l i s e l t  
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seada kahtluse alla, kas Päike ka tulevikus idast tõuseb, kas kõik minu 
TAJUMUSED pole mitte KURJA DEEMONI tekitatud ILLUSIOONID, kas 
kirjutuslaud minu toas eksisteerib ka siis, kui mind toas ei ole jne. 
Bertrand Russell tõi sellise näite kujuteldavast vestlusest mitteskeptiku 
ja skeptiku vahel: 

“Te vaatate aknast välja ja täheldate, et näete kolme maja. Te 
pöörate pilgu ära ja ütlete “aknast on näha kolm maja”. Seda laadi 
skeptik, keda mina silmas pean, ütleks “sa tahad öelda, et kolm 
maja olid näha”. Te vastaksite “aga nad ei saanud selle ühe lühikese 
hetke jooksul haihtuda”. Te vaataksite võib-olla uuesti välja ja 
ütleksite “jah, nad on ikka seal”. Skeptik ütleks seepeale: “Ma ei 
kahtle, et kui sa uuesti vaatasid, olid nad jälle seal, aga mis paneb 
sind arvama, et nad olid seal ka vahepeal?” Te saaksite vastata 
ainult “sest et ma näen neid seal iga kord, kui ma vaatan”. Skeptik 
ütleks seepeale: “Siis peaksid sa tegema järelduse, et nad on 
põhjustatud sinu vaatamisest.” Teil ei õnnestu kunagi leida 
tõendeid selle seisukoha ümber lükkamiseks, kuna te ei saa 
kindlaks teha, millised näevad majad välja siis, kui keegi neid ei 
vaata.” (Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 
416.) 

Teoreetiliselt võin ma seada kahtluse alla kõike, mida ei saa tõestada 
ning seda on väga palju. Ainukeseks valdkonnaks, mida ei saa seada 
kahtluse alla, on APRIOORNE TEADMINE. Ma ei saa kahelda aritmeetikas – 
näiteks selles, et 2 + 2 = 4, kui lähtuda kümnendsüsteemist. Kui ma 
selles kahtleksin, peaksin selgitama, milles nimelt ma kahtlen – kas 
tõestuskäigu õigsuses (tõestust, et 2 + 2 = 4 vt artiklis APRIOORNE 

TEADMINE) või DEFINITSIOONIDES.   

P r a k t i l i s e s  elus lähtun ma aga neist USKUMUSTEST, mis näivad 
olevad küllaldaselt põhjendatud, nõudmata tõestusi. J o h n  L o c k e  
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eristas sellega seoses TUNNETUS- JA OTSUSTUSVÕIMET. Seal, kus puudub 
võimalus millegi tõestamiseks, astub lavale otsustusvõime. Ka skeptik 
D a v i d  H u m e  leidis, et praktilist skeptitsismi ei kohta me 
arvatavasti kuskil, sest sellel oleksid hukatuslikud tagajärjed:  

“Igasugused vestlused ja tegevus katkeksid ning inimesed viibiksid 
sellises tardumuses, kuni loomulike vajaduste mitterahuldamise 
tõttu saabub lõpp nende haledale eksistentsile. Tõsi, sellist 
dramaatilist lõppu on vaevalt alust karta, sest loodus on alati 
tugevam kui põhimõtted. [---] Inimesed on sunnitud tegutsema, 
arutlema ja uskuma sellele vaatamata, et nad ei ole suutelised ka 
kõige üksikasjalikuma uurimuse teel selgitama selliste 
operatsioonide aluseid ning kummutama kõiki vastuväiteid, mida 
viimaste suhtes võidakse esitada.” (Hume,  D. An Inquiry 
Concerning Human Understanding. –Hume, D.  An Inquiry 
Concerning Human Understanding with a Supplement An Abstract 
of A Treatise of Human Nature. Indianapolis, 1977, lk 168–169.) 

Arvatavasti vajab ühiskond arukalt skeptilise mõttelaadiga inimesi.  

 Siitonen, A. Skeptiku ja skepsise väärtused. – Teine maailm. 
Kahtleja käsiraamat. Tallinn, 1997 

 KAHTLUS, RATSIONAALSUS 

sofism  

(kr sophisma ‘kaval järeldus, pettus’). Arutlus, mis tundub olevat 
korrektne, kuid tegelikult ei ole. Toome kaks näidet.  

o Mida sa kaotanud ei ole, see on sul alles. Sarvi ei ole sa kaotanud. 
Järelikult oled sarvik.  

o Istuv inimene tõusis püsti. Kes tõusis püsti, see ei istu. Järelikult 
istuv inimene ei istu.  
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 PARADOKS 

sofistid  

(kr sophia ‘tarkus’; sophistēs ‘tark’). Vanakreeka filosoofid, kes 5. 
sajandil e.m.a õpetasid tasu eest tarkust ja kõnekunsti. Kuulsad sofistid 
olid Protagoras Abderast ja Gorgias Leontinoist.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

sokraatiline meetod  

Sokrates olevat soovinud, et igaüks saaks temaga vesteldes targemaks 
ja paremaks ning seetõttu oli tal oma MEETOD vestluse juhtimiseks, 
mida nimetatakse ka dialektiliseks (vt DIALEKTIKA). Ta kasutas vestluses 
järgmisi võtteid.  

I R O O N I A . 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 oma võhiklust tunnistama.   

M a i e u t i k a  ehk ä m m a e m a n d a k u n s t . Sokrates oli 
veendunud, et inimese hinges peitub teadmisi, millest ei olda 
teadlikud, kuid mis tulevad ilmsiks suunavate küsimuste abil, 
dialektikat rakendades. Sokrates võrdles sellist vestluse juhtimist 
maieutika ehk ämmaemandakunstiga – see oli omamoodi vaimne 
sünnitusabi.  
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M ä ä r a t l u s e  o t s i m i n e . TEADMINE seisneb Sokratese arvates 
oskuses määratleda (vt DEFINITSIOON) vastav MÕISTE. Kui inimene teab 
midagi, suudab ta seda ka väljendada. Teada mis on näiteks mehisus, 
tähendab osata defineerida mõiste mehisus.  

Ü l d i s t a m i n e . Selleks, et sõnastada definitsioon, tuleb üldistada. 
Näiteks tuleb selleks, et defineerida mõiste mehisus, kõigepealt tuua 
erinevaid näiteid mehisuse kohta (mehine võib olla lahingus, haige 
olles, valude käes, eluraskustes jne). Seejärel tuleb leida need ühised 
omadused, mis neis kõigis on ning tänu millele mingi teguviis just ongi 
mehine (vt EPAGOOGILINE ARUTLUS). 

 Vt artikli SOKRATES kirjandust. 

 MA TEAN, ET MA MIDAGI EI TEA 

Sokrates  

(469–399 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof.  

 Diogenes Laertios. Sokratese elu. – Akadeemia, 2009, nr 1. 

 Platon, Pidusöök. Sokratese apoloogia. Tallinn, 1985. 

 Botton de, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 5-38. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947. 

 Hallap, T. “Kritonist”. – Vikerkaar, 1997, nr 3.  

 Karindi, M. Sokrates, Aristophanes ja “Pilved”. – Vikerkaar, 1996, nr 
8–9.  

 Kessidi, F. Sokrates. Tallinn, 1987. 

 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Patzer, A. Sokrates: Hüve. – Akadeemia, 1994, nr 1–2. 
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 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 Vene, I. Sokratese legend. – Vene, I. Vahemere tuuled 
Hüperboreas. Tartu, 1997. 

 Williams, B. Sokratese küsimus. – Akadeemia, 2000, nr 5.  

 ANAMNEES, DAIMONION, EELSOKRAATIKUD, EPAGOOGILINE ARUTLUS, 
FILOSOOFILINE ANTROPOLOOGIA, HUMANISM, MA TEAN, ET MA MIDAGI EI TEA, 
PEREKONDLIK SARNASUS, RATSIONALISM, SOKRAATILINE MEETOD, SURMAHIRM, 
TUNNETA ISEENNAST  

solipsism  

(ld sōlus ‘ainus’, ld ipse ‘ise’). Seisukoht, et ainult mina üksi olen 
olemas, ainult mina saan öelda Mina, kõik muu on vaid minu KUJUTLUS.  

Arthur Schopenhauer leidis, et solipsismi ei saa kuidagi ümber lükata, 
kuid tõsise veendumusena võib taolist maailmavaadet kohata ainult 
hullumajas, ning siis ei ole tarvis mitte argumente selle vastu, vaid ravi. 
Schopenhauer arvas, et solipsismi suhtes ei olegi tarvis seisukohta 
võtta: see on kui väike piiripealne kindlus, mida ei õnnestu vallutada, 
kuid mille garnison ei saa ka iialgi väljuda – nii et me võime sellest 
lihtsalt mööda minna.  

 PRIVAATKEEL, TEISTE VAIMUDE PROBLEEM 

sotsiaaldarvinism  

DARVINISMIST lähtuv ühiskonnateooria. Sotsiaaldarvinismi seisukohalt ei 
tohi riik sekkuda olelusvõitlusse ühiskonnas (näiteks vaeseid aidates), 
sest muidu ühiskond ei arene. Riigi ülesanne on tagada seaduslik kord, 
st luua tingimused n-ö ausaks olelusvõitluseks. Herbert Spenceri 
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arvates toimib looduslik valik ühiskonnas konkurentsi kujul. 
Inimühikonnas ei mängi füüsiline jõud nii tähtsat rolli kui loomariigis, 
olulisemad on intellektuaalsed võimed. Vähemarenenud inimestel ei 
ole võimalust tarbida ühiskondlikke hüvesid ning seetõttu peaksid nad 
jääma järelkasvuta. Selle tulemusel pidavat inimkond arenema.  

S o t s i a a l d a r v i n i s m i  k r i i t i k a . 

E s i t e k s , olelusvõitlus looduses ja n-ö olelusvõitlus ühiskonnas ei 
ole sarnased. Loomariigis võitlevad isased emaste pärast 
paljunemisvõimaluse pärast ning peale jääb isane, kes on kõige 
võimsama kehaehitusega. Tõesti, ühiskonnas püüavad mehed silma 
paista küll oma mobiiltelefonide, autode ja muu sellisega. Kuid kas nad 
taotlevad sellega paljunemisvõimalust? Pigem taotletakse veel üht asja 
– (naist) oma asjade kollektsioonis. Ohu, et sünnib laps, 
neutraliseerivad rasestumisvastased vahendid. Sellega kaob ka 
sarnasus olelusvõitlusega looduses.  

T e i s e k s , inimühiskonnas võib naine kiinduda ka mehesse, kes ei ole 
üldse mingi supermees ning nad võivad luua õnneliku pere ja 
kasvatada üles palju toredaid lapsi – rõõmuks papale ja mammale ning 
ühiskonnale. Samas võib “supermees” koos “supernaisega” toota 
pesakonna neurootilisi järeltulijaid, kes mitte kuidagi ei tõsta 
inimkonna arengutaset. Mis on siis see KRITEERIUM, mille järgi 
paaritumiskaaslase valimine tõstaks ühiskonna arengutaset? 

K o l m a n d a k s , paljud paarid – eriti just elus hästi edasijõudnud – 
tahavad lihtsalt koos elada ja ei mingeid lapsi. Looduslik valik ei toimi 
seetõttu enam. Aga mida arvata lesbilistest ja homoseksuaalsetest 
paaridest? Inimesed ei mõtle nii palju paljunemisele kui loomad ning 
jällegi on loodusliku valiku toimemehhanism rikutud.  
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N e l j a n d a k s , statistika näitab, et mida arenenum on ühiskond 
(haridustaseme ja jõukuse järgi), seda väiksem on seal sündivus. 
Inimühiskonnas toimib seega seaduspärasus – mida arenenum 
ühiskond, seda vähem järglasi. Kuidas saaks sellisel juhul kasvada 
inimkonna arengutase, kui rohkem paljunevad need inimesed, kes on 
vähemarenenud ühiskonnas? 

 EVOLUTSIOONIEETIKA 

sotsialism  

(ld sociālis ‘seltsimehelik, seltsiv’). AJALOOLISE MATERIALISMI seisukohalt 
kommunistliku ühiskonna esimene faas, üleminekuperiood 
KOMMUNISMILE.  

spekulatsioon  

(ld speculātio ‘väljauurimine’). 1. Puhtteoreetiline arutlus, vastanda-
tuna praktilisele, elulähedasele. APRIOORSE TEADMISE vallas ei olegi 
võimalik muu kui ainult spekulatiivsed arutlused. Ka FILOSOOFIA on 
loomult spekulatiivne.  

2. KOGEMUSELE mitte tuginev arutlus olukorras, kus siiski peaks 
tuginema kogemusele. See on niisiis oletuslik, ilma küllaldase 
tõendusmaterjalita arutlus.  

Spekulatsioonist rääkides tuleb osata eristata KÜSIMUSI ja probleeme, 
millele saab ja millele ei saa vastata kogemuse põhjal. Esimesel juhul 
on n-ö targutamine lubamatu, teisel juhul aga tuleb vahet teha 
küündimatu ja arenenud mõtlemisvõimega inimese teoretiseerimisel.  

Spencer, Herbert  

(1820–1903). Inglise filosoof ja sotsioloog, POSIVITISMI klassik.  
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 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 SOTSIAALDARVINISM  

Spengler, Oswald  

(1880–1936). Saksa ajaloolane, AJALOOFILOSOOFIA klassik.  

 Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

 Vahter, L. Oswald Spengleri “Õhtumaa allakäik”. Tartu, 1940.  

 Wright, G. H. Spengler ja Toynbee. – Wright, G. H. Minerva öökull. 
Tallinn, 1996. 

 AJALOOFILOSOOFIA, EEL- EHK PROTOTEADUS, KOGEMUS, KULTUURILINE 

RELATIVISM, PROGRESS, TEOORIAST KOORMATUS 

Spinoza, Baruch (Benedictus)  

(1632–1677). Hollandi filosoof. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu V. Uusaja filosoofia III. Tallinn, 1998. 

 Sokolov, V. Spinoza. Tallinn, 1978.  

 JÄIK DETERMINISM, PANTEISM, VABADUS ON TUNNETATUD PARATAMATUS 

stoikud  

Vana-Kreeka ja Rooma filosoofid. Stoikute koolkonna rajas Zenon 
Kitionist. Zenoni mõttekaaslased kogunesid Ateena agoraal asuvas 
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sammaskojas, mida nimetati Stoa’ks ning sealt tuligi nimetus stoikud. 
Tuntumad stoikud olid veel Seneca, Epiktetos ja Marcus Aurelius.  

Stoikud uskusid, et maailm on mõistuspärane ning seda 
mõistuspärasust nad nimetasid jumalaks. Stoikud selgitasid ka kurjuse 
olemasolu (vt KURJUSE PROBLEEM). 

Maailma pole stoikute arvates võimalik muuta, muuta saab ainult oma 
suhtumist maailma. Tähtis on aru saada, mis on HÜVE ja mis on kurjus 
(hüve vastandi tähenduses) ning mis ei ole ei üks ega teine. Hüved on 
voorused: tarkus, ÕIGLUS, mehisus ja arukus. Kurjus seisneb pahedes: 
rumaluses, ebaõigluses, arguses ja arutuses.  

See, mis inimese tahtest ei sõltu ei ole ei hüve ega kurjus ning sellesse 
tuleb suhtuda stoilise rahuga (vt APAATIA). Selliselt neutraalsed ehk 
indiferentsed on 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. Õnnelik (vt ÕNN) saab olla vaid see, kes 
tõesti suudab kõigesse neutraalsesse ükskõikselt suhtuda.  

Stoitsismist on alguse saanud mõte, et VABADUS ON TUNNETATUD 

PARATAMATUS või teisisõnu: VABADUSENI viib PARATAMATUSE tunnetamine. 
Vaba saab olla ainult tark, sest temal on mõistlikud (st saatusega 
kooskõlas) tahtmised. Saatus on stoitsismi seisukohalt kõigi sündmuste 
põhjuslik ahel.  

 Marcus Aurelius, Iseendale. Tallinn, 1983. 

 Seneca, L. A. Ema Helviale lohutusest. – Vikerkaar, 1996, nr 8–9. 

 Seneca, L. A. Lohutusest Polybiusele. – Sealsamas.  

 Seneca, L. A. Moraalikirjad Luciliusele. Tartu, 1996. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 340–367, 406–432. 
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 Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992. 

 Unt, J. Epiktetos – ori, kes jutlustas vabadusest. – Vikerkaar, 1996, 
nr 8–9. 

Strawson, Peter  

(1919–2006). Inglise filosoof.  

 Strawson, P. F. Isikud. – Akadeemia, 1999, nr 12.  

 Strawson, P. F. Esimene isik ja teised. – Sealsamas. 

subjekt ja objekt  

Subjekt on see, kes on teadlik ja objekt on see, millest ollakse teadlik 
(või saab olla teadlik). Ma võin mõelda ka iseendast ning seetõttu võin 
ma isikuna olla nii subjekt kui ka objekt, kuid mõtteliselt võime ikkagi 
eristada subjekti, kes n-ö seisab kõrval ja jälgib objekti.  

Kas objekt võib olemas olla ilma subjektita?  

IDEALISMI (2. tähenduses) vastus on eitav – ei ole objekti ilma subjektita, 
sest objekt on teatavas mõttes subjekti konstrueeritud (vt ASI ISEENESES 

JA ASI MEIE JAOKS).  

REALISMI (1. tähenduses) järgi eksisteerib maailm ka ilma subjektita 
(näiteks arvatakse, et Maa oli olemas ammu enne tunnetavaid 
subjekte). John Locke nõustus sellega, kuid leidis, et mõtlemise 
v a h e t u  objekt on ikkagi IDEE (2. tähenduses) (vt REPRESENTATSIONISM). 
NAIIVREALISMI pooldajad seevastu arvavad, et tunnetuse vahetuks 
objektiks on materiaalsed asjad.  
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subjekt ja predikaat  

Vt OTSUSTUS. 

subjektiivne  

Subjektist (vt SUBJEKT JA OBJEKT) sõltuv. Eristada võiks kahesugust 
sõltuvust subjektist: sõltuvust subjekti e r i p ä r a s t  ja sõltuvust 
subjekti o l e m a s o l u s t .  

1. Arvata võib, et kõik meie arvamused ja hinnangud on subjektiivsed 
selles mõttes, et sõltuvad subjektist, st meist endist. Näib aga, et on 
olemas ka taunitav subjektiivsus.   

Kui ma ütlen, et eesti keel on ilus, siis on see loomulikult subjektiivne 
arvamus, kuid pole põhjust taolist subjektiivsust taunida. Taunimist 
väärib subjektiivsus ehk siis, kui seda surutakse peale ka teistele. Kui 
õppejõud hindab näiteks mingi isikliku vaenu tõttu tudengi teadmisi 
madalalt, siis võib öelda, et tegemist on taunitava subjektiivse 
hinnanguga. Samas on arvamusi, mis on samuti subjektiivsed, kuid 
mida harva taunitakse. Näiteks on subjektiivne inimeste arvamus, et 
nad võivad loomi söömise otstarbel tappa. Selle taga on ju vaid 
inimeste isiklikud huvid. Siin peitubki oht, et kui subjektiivset arvamust 
jagavad paljud, siis hakkab see näima objektiivsena. See juhtus näiteks 
hitlerlikul Saksamaal, kus kellegi subjektiivne arvamus juutide 
alaväärsusest muutus laialt levinuks ning hakkas näima objektiivsena.  

2. Subjektiivsed teises tähenduses on näiteks TAJUMUSED. Ilma minu kui 
tajuva subjektita ei ole ka minu tajumusi. Kas ka maailm on 
subjektiivne selles mõttes?  

IDEALISMI (2. tähenduses) vastus on jaatav: kuna objekt (antud juhul 
maailm) ei saa olemas olla ilma subjektita, siis on maailm selles mõttes 
subjektiivne.  
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REALISMI (1. tähenduses) järgi ei sõltu maailma olemasolu  subjektist. 
Näiteks arvatakse, et Maa oli olemas ammu enne tunnetavat subjekti.   

 ESTEETIKA, INTERSUBJEKTIIVNE, RELATIVISM, KULTUURILINE RELATIVISM 

subjektivism  

Millegi (näiteks tunnetuse, hinnangute) sõltuvust subjektist (vt SUBJEKT 

JA OBJEKT) rõhutav õpetus või seisukoht. Subjektivism kattub 
RELATIVISMIGA, kui jutt on subjektist sõltuvusest; relativism aga viitab ka 
muudele suhtelisust tingivatele teguritele ning läheb selles mõttes 
kaugemale.   

 ESTEETIKA, RELATIVISM, KULTUURILINE RELATIVISM 

substants  

(ld substantia ‘olemasolu, olemus’). 1. ASI 2. tähenduses, st miski, mida 
vastandatakse omadustele, suhetele ja sündmustele. Eeldades 
substantsi olemasolu võime näiteks öelda, et konkreetne inimene 
muutub omadustelt, kuid substantsina jääb muutumatuks. Niimoodi 
käsitasid substantsi Aristoteles ja John Locke.  

2. See, mille olemasolu ei sõltu millestki muust. Taolises mõttes on 
substants vaid Jumal. Substantsi mõistet avardades väitis Rene 
Descartes, et on olemas mõtlev ja materiaalne substants – nende 
olemasolu sõltub ainult Jumalast ja ei millestki muust.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 313–320. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 138–145. 

 Wright, G. H. Asi ja kvaliteet. Substants. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 
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 ISIKSUSE IDENTSUS, KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

suhted ideede vahel  

Vt IDEEDEVAHELISED SUHTED JA FAKTID.  

suhteotsustus  

Vt OTSUSTUS.  

surematus  

(ingl immortality). Kas surm tähendab täielikku hävimist ja kas sellisel 
juhul pole ka elu kujundlikult öeldes vaid virvendus veepinnal, mis 
hetke pärast täielikult kaob?  

Usklikud leiavad, et maisele elule järgneb veel mingi igavene elu. 
Arvatakse, et ilma surematuseta kaotaks MORAAL mõtte. Me ju 
täheldame, et n-ö siinilmas jäävad head inimesed sageli eluvõitluses 
alla ning selle eest oodatakse mingit kompensatsiooni. Kui seda 
kompensatsiooni ei oleks, poleks üldse mingit mõtet olla hea 
(moraalne). Sellist arutlust nimetatakse moraalseks argumendiks 
surematuse poolt.  

Lihtne võimalus on laste näol ennast jäädvustada ning saavutada 
mingis mõttes surematus, sest arvatakse, et inimene elab edasi oma 
lastes. Võimalik on jäädvustada end surematute teoste näol 
(arhitektuur sobib selles mõttes hästi).  

Raske on leida enese jäädvustamise viise. Aga võib-olla ei peakski see 
meid häirima? 

Arthur Schopenhauer (lähtudes Platonist) leidis, et ükski indiviid 
tõeliselt ei eksisteerigi, sest tõeline olemasolu tähendab muutumatust 
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ja hävimatust. Platoni järgi on vaid IDEED (1. tähenduses) tõeliselt 
olemas, indiviidid aga ainult varjud. Schopenhauer leidis, et tõeliselt on 
olemas ainult Tahe ning indiviidid, asjad jm nähtused on tegelikult 
ILLUSIOON. Siis tuleb välja, et indiviide rangelt võttes ei olegi olemas ning 
surematusetaotlus muutub alusetuks (vt PALINGENEES).  

 Masing, U. Surma metateooriat. – Masing, U. Vaatlusi maailmale 
teoloogia seisukohalt. Tartu, 1993.  

 ELU MÕTE; SURMAHIRM, ARGUMENDID SELLE VASTU 

surmahirm, argumendid selle vastu  

Filosoofid on mitut moodi argumenteerinud, et surma pole tarvis 
karta. Kuid need argumendid ei veena ehk kõiki inimesi.  

Tavaliselt saab inimene hirmust üle näiliselt hirmuäratava asjaga kokku 
puutes ning kogedes, et selles polegi midagi hirmsat. Nii saadakse üle 
näiteks hirmust hambaarsti ees, avaliku esinemise ees jne. Surmaga on 
asi teisiti – seda saab kogeda vaid üks kord. Kui keegi arvab, et on seda 
juba kogenud, siis võib arvata, et see polnud surm. Seetõttu on ka 
surmahirmust ülesaamine raskem – vaatamata kõigile argumentidele.  

S o k r a t e s  arvas, et surm on üks kahest: kas muutumine 
mittemillekski või hinge ümberasumine n-ö surnute riiki. Kumbki 
variant polnud tema arvates halb. Esimese võimaluse selgituseks ütles 
Sokrates:   

“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.” (Platon, Sokratese apoloogia. Tallinn, 1985, lk 186) 

E p i k u r o s  oli atomistina (vt ATOMISM) veendunud, et surm on 
mittemillekski muutumine. Seetõttu pole surm tõelise filosoofi jaoks 
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pole üldse probleem, sest surmaga me ei puutu ju kunagi kokku: surm 
tuleb alles siis, kui meid enam ei ole.   

A r t h u r  S c h o p e n h a u e r  lisas sellele tuntud argumendile veel 
kaks.  

E s i t e k s , kui see, mis meid surmas hirmutab, on mõte 
mitteolemisele, siis peaksime õudust tundma ka mõeldes ajale, mil 
meid veel ei olnud. Mitteolemine pärast surma ei erine mitteolemisest 
enne sündi. Möödus terve igavik, enne kui me sündisime, aga see ei 
häiri meid. Miks peaks meid siis häirima mõte, et meie olemasolule 
järgneb jällegi terve igavik, mil meid ei ole? Aga võib-olla tekkis soov 
olemas olla sellest, et saime näha, mis see on? Kindlasti mitte, arvas 
kuulus pessimist (vt PESSIMISM) Schopenhauer – pigem tekitas see 
tülgastust olemasolu vastu. Isegi lootus surematusele seostub ju alati 
lootusega mingile paremale maailmale (seega pole nn maine maailm 
küllalt hea). 

T e i s e k s , tõmmanud paralleeli Platoni õpetusega IDEEDEST (1. 
tähenduses), väitis Schopenhauer, et iga indiviid jätkab olemasolu oma 
liigis. Inimene sureb, kuid inimeseidee ei kao. Tõeliselt on ju olemas 
vaid see, mis on muutumatu, st ideed, nagu väitis Platon. Järelikult 
pole ükski indiviid kunagi tõeliselt olemas olnudki. Kõik indiviidid 
väljendavad vaid teatavat muutumatut liigiideed. Schopenhauer 
selgitas oma võrdluse abil. Kose veevool ja tekkiv vaht muutuvad 
pidevalt, kuid vikerkaar selle kohal ei muutu. Nii jääb muutumatuks ka 
idee, st elusolendite liik. Schopenhauer nimetas oma arusaama 
sellisest taassündimisest PALINGENEESIKS.  

 Holbach, P. Surmahirm. – Usk ja mõistus. Tallinn, 1970.  

 Montaigne, M. Sellest, et filosofeerimine on surema õppimine. – 
Loomingu Raamatukogu, 1988, nr 51/52. 
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 Platon, Sokratese apoloogia. Tallinn, 1985. 

 Sootak, J. Surm kui kokkulepe: Surma mõiste õiguslikke ja eetilisi 
probleeme. – Akadeemia, 1996, nr 9. 

 SUREMATUS 

surmanuhtlus  

(ingl capital punishment). Surmanuhtluse õigustatuse üle KARISTUSENA 
on filosoofid, ühiskonnateadlased ja poliitikud diskuteerinud alates 18. 
sajandi keskpaigast. Surmanuhtluse pooldajad põhjendavad oma 
seisukohta tavaliselt viitega 

o ÕIGLUSELE (teatud kuritegude eest lihtsalt pole muud adekvaatset 
karistust kui surmanuhtlus),  

o võimalusele kurjategija lõplikult kahjutuks teha,  

o võimalusele ähvardada potentsiaalseid kurjategijaid, 

o sellele, et eluaegne vanglakaristus kui surmanuhtlusele pakutav 
alternatiiv on oma kulukusega mõnitamine maksumaksjate üle, 
kelle seas võib olla ka selle kurjategija otsene või kaudne ohver.  

Surmanuhtluse vastaste argumendid on sellised:   

o Surmanuhtlus on pöördumatu karistus; puudub kohtuvigade 
parandamise võimalus ning seega võib hukkuda süütu inimene.  

o Surmanuhtlus on barbaarne karistusviis, mis seab ühiskonna 
samale tasemele kurjategijaga. 

o Statistika näitab, et mitte karistuse karmus, vaid vältimatus 
vähendab kuritegevust riigis.  

o Kuna ühiskond on süüdi selles, et inimesest on saanud ohtlik 
kurjategija, siis pole ühiskonnal õigust nii karmilt teda karistada.  
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 Saar, J. Surmanuhtlus kui karistus. – Akadeemia, 1996, nr 9. 

suurima õnne printsiip  

(ingl greatest happiness principle). UTILITARISMI põhimõte, mille järgi 
moraalselt hea/õige on teguviis, mille tulemuseks on suurim võimalik 
ÕNN suurimale võimalikule hulgale.  

suurkuju roll ajaloos  

Kas suurkuju suunab ajaloo kulgu või on suurkuju ise ajaloo saadus? 
Inglise ajaloolane ja ühiskonnateoreetik Thomas Carlyle (1795–1881) 
on öelnud, et ajalugu on suurkuju elulugu. See on äärmuslik seisukoht, 
mille järgi suurkuju kujundab ajalugu oma suva järgi. Stalini 
isikukultuse ajal usuti muidugi ka, et Jossif Stalin kujundab oma raudse 
käega Nõukogudemaa tulevikku. Sellist arusaama võiks nimetada 
VOLUNTARISMIKS (2. tähenduses). Filosoofilisema lähenemisviisi puhul 
selline arusaam hajub.  

Kuivõrd vaba (vt VABADUS) on suurkuju? Kas ajaloos mängivad rolli ka 
juhused (vt JUHUS JA PARATAMATUS)? Karl Marx kirjutas: 

“Maailma ajalugu oleks muidugi väga mugav teha, kui võitlust 
alustataks ainult absoluutselt soodsate võimaluste korral. Teiselt 
poolt oleks ajalool väga müstiline iseloom, kui “juhuslikkused” 
mingisugust osa ei etendaks. Need juhuslikkused ise kuuluvad 
muidugi üldisse arenemiskäiku ja teised juhuslikkused 
kompenseerivad jälle neid. Kuid kiirenemine või aeglustumine 
oleneb väga suurel määral niisugustest “juhuslikkustest”, mille 
hulgas figureerib ka selline “juhus” nagu esialgu liikumise eesotsas 
seisvate inimeste iseloom”. (Marx – Ludwig Kugelmannile. 17. aprill 
1871. – Marx, K. Engels, F. Valitud kirjad. Tallinn, 1977, lk 271–272.) 
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Ajalool on arvatavasti oma LOOGIKA ning see n-ö rajab teed läbi paljude 
juhuste. Paralleeli võib ehk tõmmata malemänguga, kus meister 
võidab alati algajat, kuid kuidas täpselt, sõltub juhusest.  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nimetas suurkujusid maailmavaimu 
asjaajajateks. Loomulikult ei pälvi sellist n-ö usaldust igaüks. See, kes 
püüab vastu astuda ajaloo loogikale, jääb kõrvale. Suurkuju pole 
asendamatu – alati leiduks keegi teine, kes sama töö ära teeks. 
Friedrich Engels arvas nii:  

“Asjaolu, et antud maal ilmub teatud ajal niisugune ning just nimelt 
see ja mitte teine suur inimene, on muidugi puhas juhus. Aga kui 
me selle inimese kõrvaldame, tekib tema asendamise vajadus, ja 
niisugune asendaja leidub – kas parem või halvem, kuid aja jooksul 
leidub. Et Napoleon, just nimelt see korsiklane, oli see sõjaväeline 
diktaator, kes sõjast kurnatud Prantsuse vabariigile hädavajalikuks 
sai, – see oli juhus. Kui aga Napoleoni poleks olnud, siis oleks tema 
osa täitnud keegi teine.” (Engels – W. Borgiusele. 25. jaanuar 1894. 
– Marx, K. Engels, F. Valitud kirjad. Tallinn, 1977, lk 471. ) 

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 53–57. 

südametunnistus  

Isiksuse kõlbelise enesekontrolli võime. Südametunnistus võib 
käitumise heaks kiita (süda on rahul) või hukka mõista 
(südametunnistus piinab).  

L e v  T o l s t o i  arvas, et tihti kiitlevad inimesed puhta 
südametunnistuga vaid seetõttu, et neil on lühike mälu. A l b e r t  
S c h w e i t z e r  väitis koguni, et puhas südametunnistus on saatana 
väljamõeldis. Sellise arusaama kohaselt on arenenud isiksus enda 
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suhtes nõudlik ning kunagi ei teki südametunnistuse rahulolu, sest 
enesetäiustamiseks on alati ruumi.  

K a r l  M a r x  väitis, et südametunnistus sõltub teadmistest (sks 
Gewissen ‘südametunnistus’, Wissen ‘teadmine’) ja eluviisist. 
Vabariiklase ja rojalisti, kerjuse ja jõuka inimese, mõtleva ja 
mõtlemisvõimetu inimese südametunnistus on väga erinev.  

Kujundlikult on südametunnistust võrreldud teravatipulise kiviga, mis 
on meie hinges. Kui me ei käitu õigesti, hakkab see kivi veerema ning 
hingel on valus. Kuid veeredes kivi servad kuluvad ning mida rohkem ta 
veereb, seda vähem ta hingele haiget teeb. See tähendabki, et 
südametunnistus ei reageeri enam.  

Erinevalt häbitundest (vt HÄBI) ei sõltu südametunnistus teiste 
arvamusest ning on selles mõttes n-ö sisemine moraalne kohtumõistja.  

Südametunnistuse allikas on arvatavasti moraalse KOHUSE ja VASTUTUSE 
mõistmine teiste inimeste ja ühiskonna ees, kuid sellest saab inimese 
kohus ja vastutus iseenda ees. Arenenud südametunnistus annab 
tunnistust kõlbeliselt arenenud isiksusest.  

Inimesed, kes käituvad ühiskonnale vastuvõetaval viisil, võiks liigitada 
kaheks – need, kes lähtuvad peamiselt südametunnistusest (häbi 
mängib tähtsusetut rolli) ning need, keda juhib häbitunne 
(südametunnistus on teisejärguline). Kõlbeliselt arenenumad on 
kindlasti esimesed. Tõsi, mõnikord võib südametunnistuse järgimine 
viia inimese ühiskonnaga koguni vastuollu. Meenutagem Martin 
Lutheri ütlust “Siin ma seisan ja teisiti ma ei saa”. Sellise konflikti korral 
tunneb inimene, et peab järgima oma südant (südametunnistust).  

 Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn, 1997. 

 AU, UHKUS, VÄÄRIKUS 
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süllogism  

(kr syllogismos ‘järeldus’). Süllogism on deduktiivne arutlus ehk 
DEDUKTSIOON, mille eeldused on kaks ATRIBUTIIVSET OTSUSTUST, millel on 
üks ühine termin (nn keskmine termin). Kokku on süllogismis kolm 
terminit. Neid  termineid, mis on  ka JÄRELDUSES, nimetatakse 
äärmisteks, kolmandat aga, mis  on ainult eeldustes – keskmiseks. 
Keskmist terminit tähistatakse tähega M (ld terminus medius 
‘keskmine termin’). Terminit, mis on  järelduse subjekt (S) (vt SUBJEKT JA 

PREDIKAAT),  nimetatakse väiksemaks  terminiks ning  eeldust, milles ta 
esineb – väiksemaks eelduseks. Terminit, mis on järelduse predikaat 
(P), nimetatakse suuremaks terminiks ning eeldust, milles ta esineb – 
suuremaks eelduseks. Traditsiooniliselt kirjutatakse kõigepealt  välja  
suurem eeldus  ning siis  väiksem eeldus. Vastavalt  sellele, kuidas 
paiknevad  terminid eeldustes, eristatakse süllogismi  nelja figuuri  (ld 
figūra ‘kuju, välimus’). Toome ühe näite iga figuuri kohta.  

1.figuur  

Kõik ristkülikud on rööpkülikud.     

Kõik ruudud on ristkülikud.    

Kõik ruudud on rööpkülikud. 

 

2.figuur  

Kõik jumalad on surematud.  

Mitte ükski inimene ei ole surematu. 

Mitte ükski inimene ei ole jumal.   
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3 . f i g u u r   

Mõni õun on magus. 

Kõik õunad on puuviljad.   

Mõni puuvili on magus. 

 

4 . f i g u u r   

Mitte ükski usklik ei ole ateist.  

Mõni ateist on fanaatik.  

Mõni fanaatik ei ole usklik.  

 

Selleks, et järeldus oleks õige, tuleb järgida seitset süllogismi üldreeglit.  

S ü l l o g i s m i  ü l d r e e g l i d   

1. Vähemalt üks eeldus peab olema üldotsustus.  

2. Vähemalt üks eeldus peab olema jaatav.  

3. Kui üks eeldus on osaotsustus,  siis peab ka järeldus olema 
osaotsustus.  

4. Kui üks eeldus on eitav, peab ka järeldus eitav olema.  

5. Kui  mõlemad eeldused  on jaatavad,  siis peab ka järeldus olema 
jaatav.  

6. Keskmine termin peab olema piiritletud vähemalt ühes eelduses (vt 
TERMINITE PIIRITLETUS). 

7. Termin, mis ei ole piiritletud  eelduses, ei tohi olla piiritletud ka 
järelduses.  
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Kuna süllogismi eeldused on atributiivsed otsustused ning neist on 
võimalik teha järeldusi ümberpööramise teel (vt OTSESED JÄRELDUSED), siis 
on võimalik muuta süllogismi figuuri. Seda nimetatakse 
s ü l l o g i s m i  t a a n d a m i s e k s . Näiteks saab neljanda figuuri 
süllogismist teha esimese figuuri süllogismi, asendades kummagi 
eelduse neist ümberpööramise teel tehtud järeldusega. Toodud näite 
puhul näeks näiteks toodud 4. figuuri süllogism välja nii: 

 

Mitte ükski ateist ei ole usklik. 

Mõni fanaatik on ateist.  

Mõni fanaatik ei ole usklik. 

 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

 ENTÜMEEM, LOOGILINE ÕIGSUS, ARGUMENTATSIOON 

sünnipäraste ehk kaasasündinud ideede teooria 

(ingl theory of innate ideas). Arusaam, mille järgi teatud IDEED (2. 
tähenduses) on inimese mõistuses juba sündides olemas ning selles 
mõttes sünnipärased. Selline seisukoht on tüüpiline RATSIONALISMI (1. 
tähenduses) pooldajate seas, kuigi nad ei tarvitsenud sellele just taolist 
nime anda. Sünnipäraste ideede teooriat kritiseeris näiteks John Locke. 
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süntaks  

(kr syntaxis ‘korraldamine’). 1. SEMIOOTIKA osa, lauseõpetus, märkide 
omavaheliste suhete uurimine.  

2. FORMAALSES LOOGIKAS nimetatakse süntaksiks (näiteks LAUSEARVUTUSE) 
tähestiku määramist, VALEMI defineerimist ja valemite 
teisendamisreeglite kehtestamist.  

 SEMANTIKA, PRAGMAATIKA 

süntees  

(kr synthesis ‘ühendamine’). Komponentide mõtteline või tegelik 
taasühendamine tervikuks, nende omavaheliste seoste uurimine 
terviku raames. Süntees on ANALÜÜSI vastand. 

sünteetiline aprioorne teadmine  

TEADMINE tegeliku maailma kohta, mis ei põhine KOGEMUSEL.  

EMPIRISM eitab sünteetilise aprioorse teadmise võimalikkust, väites, et 
aprioorne teadmine on alati analüütiline (vt ANALÜÜTILISED JA 

SÜNTEETILISED OTSUSTUSED) ning teadmine tegeliku maailma kohta 
põhineb kogemusel.  

I m m a n u e l  K a n t  pidas taolist teadmist võimalikuks. 
Sünteetilised aprioorsed otsustused (otsustus väljendab siin teadmist 
ning saab olla ainult tõene) on Kanti sõnul näiteks Sirge on lühim 
vahemaa kahe punkti vahel, Kõigis kehalistes muutumistes jääb 
mateeria hulk muutumatuks, 7 + 5 = 12, Igal sündmusel on põhjus. 
Tarvis oli vaid jõuda selgusele, k u i d a s  on selline teadmine võimalik. 
Kanti tunnetusteooria põhiküsimus oligi seetõttu Kuidas on võimalikud 
sünteetilised aprioorsed otsustused (sks synthetische Urteile a priori)? 
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Eristades asja iseeneses asjast meie jaoks (vt ASI ISEENESES JA ASI MEIE 

JAOKS) leidis Kant, et tunnetus saab küll alguse kogemusest, kuid ei 
tulene täielikult kogemusest. Mõistus on aktiivne, mõistus teatud 
mõttes konstrueerib tunnetuse produkti – teadmise (mida Kanti 
terminoloogias väljendab otsustus).  

 PUHAS JA FÜÜSIKALINE GEOMEETRIA, RATSIONALISM 

 Carnap, R. Füüsika filosoofilised alused. – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998, lk 83–86. 

 Vt ka artikli KANT kirjandust. 
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Z 

Zenon Eleast  

(490–430 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, ELEAAT.  

 Zenon. Elu. Fragmendid.  
http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/zenon/zenon.shtml 

 APOORIA, EELSOKRAATIKUD, NÄILISUS JA TEGELIKKUS 

Zenon Kitionist  

(u 336–264 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, STOIK.  
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T 

tabula abrasa  

Vt SILE TAHVEL. 

tabula rasa  

Vt PUHAS TAHVEL. 

tagajärje-eetika  

ehk konsekventsialism (ld cōnsequentia ‘järgnemine, tulemus’). 
Seisukoht, mille järgi käitumise moraalne headus/õigsus või 
halbus/ebaõigsus tuleneb selle tagajärgedest.. Tagajärje-eetika 
teooriatest on kõige tuntum UTILITARISM.  

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Tallinn, 1996. 

 KOHUSE-EETIKA 

tahtevabaduse probleem  

(ingl free will problem). Kui VABADUSENA mõistame võimalust käituda 
vastavalt oma tahtele, siis tahtevabadusena tuleks mõista võimalust 
valida oma tahtmisi. Kuid kas inimese tahe ikka on vaba? Kas me pole 
mitte orjuses oma tahtmiste käes?  

Näib, et meie tahtmisi kujundavad pärilikkus, looduslik keskkond, 
kasvatus, haridus, reklaam ja konkreetne olukord. Siit tulenebki 
tahtevabaduse probleem, mis sõnastatakse mõnikord nii: kas 
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DETERMINISM või vabadus? Kui me nõustume, et kõik sündmused on 
determineeritud, kas ei muutu siis inimese vabadus ILLUSIOONIKS ning 
kas inimene vastutab (vt VASTUTUS) siis oma tegude eest? 

Tahtevabaduse probleemi suhtes on välja kujunenud kolm seisukohta: 
JÄIK DETERMINISM, INDETERMINISM ja NÕRK DETERMINISM. (Sellised nimetused 
võttis kasutusele William James, kes ise pooldas indeterminismi.) 
Võrdleme neid tabeli abil, pannes kirja väited ning kas nimetatud 
seisukoht nõustub nendega või mitte.   

Väide  
Jäik  
determinism 

Indeter-
minism 

Nõrk  
determinism 

Iga sündmus on 
determineeritud.  

Jah Ei  Jah  

Tahtevabadus on 
võimalik.  

Ei  Jah  Ei  

Vabadus eeldab 
tahtevabadust.  

Jah Jah Ei 

Vabadus on illusioon Jah  Ei  Ei  

 

 Frankfurt, H. Tahtevabadus ja isiku mõiste. – Akadeemia  2011, nr 
5. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 203–217 

 Kaplinski, J. Miks me ei näe tulevikku. – Akadeemia, 1991, nr 9. 

 Koort, A. Tahtevabadus. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Libet, B. Kas meil on vaba tahe? - Akadeemia, 2011, nr 5. 

 Loone, E. Sissejuhatus materialistlikusse ühiskonnafilosoofiasse. 
Tallinn, 1989, lk 65–85. 
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 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Reiland, I. Tegutsemisvabadus, tahtevabadus, valikuvabadus. – 
Akadeemia, 2011, nr 5.  

 Sootak, J. Eetiline või normatiivne etteheide?: Süü mõistest 
kriminaalõiguses. – Akadeemia, 1998, nr 2.  

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 64–71. 

 Uus, U. Libertaarimperatiiv. – Akadeemia, 1997, nr 10. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 256–260. 

 Wright, G. H. Tegevuse seletamine ja mõistmine. – Wright, G. H. 
Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 ETTENÄGEMINE, MOTIIV, SELETAMINE 

tajumus  

Vt AISTING, TAJUMUS, KUJUTLUS. 

taksonoomiline liigitus  

(kr taxis ‘kordaseadmine’, nomos ‘seadus’). Vt LIIGITUS.  

talioon  

(ld tālio ‘kättetasumine’). Põhimõte Silm silma, hammas hamba vastu. 
Sellest räägitakse ka Vanas Testamendis (3. Mo, 24, 17–20). Taoline 
põhimõte väljendas ürgühiskonna arusaama ÕIGLUSEST. Inimohvrite 
korral oli õigus kätte tasuda lähimal meessoost sugulasel. Riigi 
tekkimisega hakkasid inimestevahelised suhted tuginema rohkem 
seadustele ning vähem sellisele põhimõttele. Ka Uue Testamendi 
kristlik MORAAL vastandub vanatestamentlikule nn veretasu 
põhimõttele:  
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“Te olete kuulnud, et on öeldus: silm silma vastu ja hammas hamba 
vastu. Aga mina ütlen teile: ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi 
sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine..” (Mt, 
5, 38–39) 

Tarski, Alfred  

(1902–1983). Poola loogik.  

 Tarski, A. Semantiline tõekontseptsioon ja semantika alused.– 
Tähendus, tõde, meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 
1999. 

 Tarski, A. Tõde ja tõestamine. – Akadeemia, 2000, nr 3. 

 KORRESPONDENTSITEOORIA 

tautoloogia  

(kr tauto ‘sama’, logos ‘mõiste’). 1. LAUSEARVUTUSE VALEM, mis on tõene 
(vt TÕDE) tema komponentide TÕEVÄÄRTUSTE kõigi kombinatsioonide 

korral. Taoline (samaselt tõene) valem on näiteks p V p. Koostame 
tema TÕEVÄÄRTUSTABELI ning näemegi, et valem on alati tõene. 

p p V p 

t t   t   v 

v v   t   t 

Paksus kirjas on valemi tõeväärtus ning see on tõesti mõlemal juhul 
tõene. 

2. Analüütiliselt tõene väide (vt ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED) 

(näiteks Kõik ristkülikud on nelinurgad).  
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 KONTINGENTNE TÕESUS JA VÄÄRUS  

tautoloogiline  

Tautoloogiliseks nimetatakse argumentatsiooni, definitsiooni või 
seletust, milles on ring (vt ring argumentatsioonis, ring definitsioonis, 
ring seletuses). 

teadlaskond  

(ingl scientific community). Thomas Kuhn nimetas teadlaskonnaks 
teadlasi, kes mingit PARADIGMA pooldavad ning selle raames töötavad. 
Teadustöö on Kuhni arust alati kollektiivne. Ei ole võimalik olla 
erakteadlane.  

 Vt artikli KUHN kirjandust. 

 TEADUSFILOSOOFIA 

teadmatuse loor  

(ingl veil of ignorance). Vt ÕIGLUS 

teadmine  

(ingl knowledge). Eristada võiksime sõna teadmine kolme tähendust.  

1. Teadmine kui tuttavolek (ingl knowledge by acquaintance). Selles 
tähenduses omandame teadmisi kellegagi või millegagi kokku 
puutudes. Näiteks Ma tean, mis on hambavalu (st ma olen 
hambavalu tundnud).  

2. Teadmine kui oskus midagi teha ehk teadmine-kuidas (ingl knowing 
how). Selles tähenduses ilmnevad teadmised tegevuses ning neid 
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omandatakse samuti vaid tegevuse kaudu. Näiteks Ma tean, kuidas 
seda inimest rõõmustada (st ma oskan teda rõõmustada).  

3. Teadmine kui informatsiooni omamine ehk teadmine-et (ingl 
knowing that). Selles tähenduses teadmised sõnastatakse ning neid 
saab omandada lugedes või kuulates. Näiteks Ma tean, et päike 
tõuseb idast.  

Kas oskused taanduvad lõppkokkuvõttes teadmisele kui info 
omamisele? Kas ei seisne näiteks teadmine, kuidas toitu valmistada 
mitte vastava retsepti teadmises? Aga oskus olla viisakas? Jaatav 
vastus ei ole siin ilmne. Michael Polanyi arvas, et on olemas 
väljendatav teadmine ning v ä l j e n d a m a t u  (vaikiv) teadmine (ingl 
tacit knowledge), mis ilmneb vilumustes, oskustes ja meisterlikkuses 
ning mida ei saa omandada raamatutest. Selline teadmine antakse 
edasi vahetult õpetajalt õpilasele.  

T e a d m i s e  d e f i n i t s i o o n . Alates Platonist (dialoogis 
“Theaitetos”, 201d) on tunnustust leidnud DEFINITSIOON, et teadmine on 
põhjendatud ehk õigustatud tõene (vt TÕDE) USKUMUS (veendumus, 
tõekspidamine).  

Sellist definitsiooni kommenteerides võiks tähelepanu juhtida kolmele 
asjaolule.  

E s i t e k s , teadmine on uskumuse liik, st iga teadmine on uskumus, 
kuid mitte iga uskumus ei ole teadmine. Näiteks on telefoniraamat vaid 
infokandja. Ka tudeng on vaid infokandja, kui ta ei usu seda, mida 
eksamil räägib. Ka papagoi on vaid infokandja, kui õpetada ta mingeid 
tõeseid väiteid esitama.  

T e i s e k s , teadmine on tõene. See tähendab, et  pole teadmist, mis 
osutuks vääraks. Kui miski osutub vääraks, siis oli see vaid 
tõekspidamine.  
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K o l m a n d a k s , teadmine on (korrektselt ja piisavalt) põhjendatud. 
Aprioorset ja empiirilist teadmist (vt APRIOORNE TEADMINE, EMPIIRILINE 

TEADMINE) põhjendatakse erinevalt. Mis on korrektne ja küllaldane 
põhjendus, on vaieldav. Kindlasti ei tohi aga põhjenduseks olla ilmselt 
ekslikud väited, väljamõeldised vms. Põhjendatuse nõuet esitades 
tuleb välja, et kooliharidusest jääb meil küllaltki vähe teadmisi, küll aga 
palju tõeseid uskumusi.  

 Davidson, D. Tõe ja teadmise koherentsusteooria. – Akadeemia, 
1995, nr 9. 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 207–217. 

 Foucault, M. Teadmine, võim, subjekt. 2011. 

 Gettier, E. L. Kas õigustatud tõene uskumus on teadmine? – 
Akadeemia, 1998, nr 4. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Popper, K. Teadmised ilma autoriteedita. – Akadeemia, 1990, nr 9. 

 Rosentau, M. Internet ja teadmine. – Akadeemia, 2001, nr 7. 

 Russell, B. Teadmised ja tarkus. – B. Russell, Valik esseid. Tallinn, 
1994. 

 Russell, B. Kasutud teadmised. – Sealsamas. 

 Sturgeon, S. Teadmine. – Akadeemia, 1998, nr 4.  

 ARVAMUS JA TEADMINE,  EMPIRISM, GETTIERI PROBLEEM, KAHTLUS, 
RATSIONAALSUS, RATSIONALISM, SELETAMINE, SKEPTITSISM, SÜNTEETILINE 

APRIOORNE TEADMINE, TUTTAVOLEK JA KIRJELDUS 
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teadusfilosoofia  

(ingl philosophy of science). Teaduse filosoofiline uurimine – nii 
teadusliku TEADMISE (tulemuse) kui ka teadlaste tegevuse (protsessi) 
uurimine. Loetleme mõningaid selle valdkonna PROBLEEME:  

o Mis eristab teadust PSEUDOTEADUSEST ja EELTEADUSEST? (Vt 
VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP, FALSIFIKATSIOONIPRINTSIIP, MÕTESTATUD JA MÕTTETA 

LAUSED.) 

o Kas teaduse meetod on üks ja ainusvõi on olemas loodusteaduse ja 
humanitaarteaduse meetod? (Vt IDIOGRAAFILINE JA NOMOTEETILINE 

MEETOD, MÕISTMINE, SELETAMINE.) 

o Kas üldse on olemas teaduslik meetod või on see vaid 
väljamõeldis? (Vt EPISTEMOLOOGILINE ANARHISM.) 

o Kas teaduse tulemuseks on tõsikindel teadmine või ainult 
oletused? (Vt FALLIBILISM.) 

o Milles seisneb teaduslik seletus (vt SELETAMINE)? 

o Kas on võimalik OTSUSTAV EKSPERIMENT? Milline on üldse teadusliku 
teooria seos FAKTIDEGA? Kas faktid määravad ühemõtteliselt teooria 
saatuse? (Vt DUHEM-QUINE’I ALAMÄÄRATUSE TEES.) 

o Kas teadus areneb sujuvalt, üha uute teadmiste lisandumise teel, 
või leiavad aset TEADUSREVOLUTSIOONID? 

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998. 

 Danin, D. Kummalise maailma paratamatus. Tallinn, 1966. 

 Einstein, A., Infeld, L. Füüsika evolutsioon. Tallinn, 1962.  

 Engelbrecht, J. Dünaamika ilu. – Akadeemia, 1997, nr 4.  
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 Hoyningen-Huene, P. Teaduse süstemaatilisus. – Akadeemia, 2002, 
nr 2. 

 Kuhn, T. Teadusrevolutsioonide struktuur. 2003. 

 Lõhkivi, E. Kas teadlased mõtlevad realistlikult? – Teaduslugu ja 
nüüdisaeg. IX. Tallinn, 1994. 

 Meos, I. Katse piiritleda mõiste teaduslik mõtlemine. – Tallinna 
Pedagoogikaülikooli Toimetised. A 8. Humaniora. Teadusfilosoofia. 
Tallinn, 1998. 

 Mägi, V. Ainus ehtne münt. Tallinn, 1984.  

 Männik, H. Teaduse olemusest ja autonoomsest väärtusest. – 
Akadeemia, 1998, nr 9.  

 Näpinen, L. Filosoofia ja täppisteaduse vahekord ning Ilya 
Prigogine’i programm. – Akadeemia, 1997, nr 6.  

 Palm, V. Mõnedest teadusliku meetodi põhikriteeriumidest ja 
teaduse sisemisest struktuurist. – Teaduslugu ja nüüdisaeg. IX. 
Tallinn, 1994. 

 Planck, M. Usk ja loodusteadus. – Akadeemia, 1993, nr 1.  

 Popper, K. Teadmised ilma autoriteedita. – Akadeemia, 1990, nr 9. 

 Radunskaja, I. Pöörased ideed. Tallinn, 1984.  

 Raukas, M. Mis teeb teadusfilosoofist filosoofi? – Teaduslugu ja 
nüüdisaeg. IX. Tallinn, 1994. 

 Soonpää, H. Tähelepanekuid füüsikute mõtlemisviisidest. – 
Akadeemia, 1989, nr 7 

 Teaduse metodoloogia [kogumik]. Tallinn, 1979. 

 Vihalemm, R. Klassikalised ja mitteklassikalised teadusteooriad: 
filosoofilised eelduse ja teaduspoliitilised järeldused. – Mõistlike 
valikute õigustamise filosoofilised eeldused. Tartu, 1995.  
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 Vihalemm, R. Kas teaduse piirid või tegelik algus? Ilya Prigogine’i 
teadusekäsitusest. – Akadeemia, 1995, nr 12. 

 Vihalemm, R. Teadusfilosoofia ilma filosoofiata? – Akadeemia, 
1993, nr 9. 

 Vihalemm, R. Teadusfilosoofia staatusest nüüdisajal ning selle 
eripärast ja perspektiividest Eestis. – Teaduslugu ja nüüdisaeg. IX. 
Tallinn, 1994.  

 Vihalemm, R. Ühe teaduse kujunemislugu. Keemia arenguteest. 
Tallinn, 1981.  

 Weber, M. Teadus kui elukutse ja kutsumus. – Akadeemia, 1999, nr 
8–9. 

 BIOLOOGIA FILOSOOFILISED PROBLEEMID, PARADIGMA, PSEUDOTEADUS, PUHAS JA 

FÜÜSIKALINE GEOMEETRIA, TEHNIKAFILOSOOFIA 

teadusrevolutsioon  

(ingl scientific revolution). Thomas Kuhni arvates ei arene teadus ainult 
sujuvalt üha uute teadmiste lisamise teel, teaduses toimub ka 
revolutsioone. Teadusrevolutsioon seisneb PARADIGMA vahetuses, mis 
on Kuhni arvates nagu usuvahetus. Teadusrevolutsioon kestab 
senikaua, kuni pole enam ühtegi vana paradigma pooldajat. Sellises 
valikusituatsioonis mängib olulist rolli oskus veenda. Mõju võivad 
avaldada ka usulised, rahvuslikud vms eelarvamused, mõnikord aga 
esteetilised eelistused. Tavaliselt eeldatakse, et uus paradigma suudab 
lahendada rohkem PROBLEEME kui vana.  

Lähtudes arusaamast, et FAKTID on TEOORIAST KOORMATUD, väitis Kuhn, et 
pärast teadusrevolutsiooni elab teadlane nagu uues maailmas.  

Kuhni arvates ei muuda teadusrevolutsioonid meie ettekujutusi 
maailmast sugugi tõesemaks. Terminit TÕDE püüdis ta üldse vältida. 
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Teaduse areng ei ole millegi poole suunatud; üksteisele järgnevaid 
staadiume iseloomustab vaid detailsem ja täielikum ARUSAAMINE 
loodusest.  

 Vt artikli KUHN kirjandust. 

 TEADUSFILOSOOFIA 

tees  

(kr thesis ‘väide’). Vt ARGUMENTATSIOON.  

tegelikkus ja võimalikkus  

Aristoteles eristas kahesugust olemasolu: tegelikkusena (energeia 
‘tegevus, tegelikkus’) ja võimalikkusena (kr dynamis ‘võime, 
võimalikkus’). Keskaja filosoofid nimetasid tegelikkust ja võimalikkust 
vastavalt a k t i k s  j a  p o t e n t s i k s (ld āctus et potentia).  

Tekkimine on üleminek võimalikkuselt tegelikkusele ehk võimalikkuse 
teostumine. Tegelikkuseks võib saada ainult see, mis võimalikkusena 
juba olemas on. Kõik tekib seega võimalikkusena olemasolevast.  

Eristada võime kolme liiki võimalikkust:  

1. Loogiliselt on võimalik see, mille kirjeldus ei sisalda VASTURÄÄKIVUST. 
Näiteks on loogiliselt võimalik, et keegi laps kasvab päevas 5 m 
pikemaks, et Päike tõuseb homme läänest, et konnast saab prints 
jne. Bertrand Russel tõi sellise näite:  

“Me võiksime elada ka maailmas, kus pole seaduspärasusi, kus täna 
sööme leiba, aga homme kive, kus Niagara joa veed voolavad 
mõnikord üles, mõnikord alla, vesi teekannus hoopis külmub selle 
asemel et keema hakata. Kõik see oleks muidugi keeruline, kuid 
selline maailm ei ole loogiliselt võimatu.” (Б. Рaссeл, Искусствo 
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филoсoфствoвaния. – Б. Рaссeл, Искусствo мыслить. Мoсквa, 
1999, lk 23.) 

2. Teoreetiliselt on võimalik see, mis pole vastuolus LOODUSSEADUSE või 
muu seaduspärasusega. Näiteks on teoreetiliselt võimalik 
kosmoselennud Marsile jt planeetidele, termotuumareaktsiooni 
energia kasutamine elektrienergia tootmiseks jne. 

3. Reaalselt on võimalik see, mis on antud hetkel praktiliselt 
teostatav. Näiteks on praegu reaalselt võimalikud kosmoselennud 
Kuule, kiirrongide ja lennukitega reisimine (kiirused aina kasvavad) 
jne. Samas pole veel reaalselt võimalik kasutada termotuuma-
reaktsiooni energiat elektrienergia tootmiseks. 

 Makarov, M. Materialistliku dialektika kategooriad. Tallinn, 1963. 

 JUHUS JA PARATAMATUS, LOOGILINE MODAALSUS, VÕIMALIKUD MAAILMAD 

tehiskeel  

Eristatakse loomulikke ja tehiskeeli. Esimesed kujunevad ise, teised aga 
luuakse teatud eesmärkidel. Loomulikud keeled on näiteks eesti, 
inglise, vene, saksa keel. Tehiskeeled on näiteks teaduskeeled 
(kasutatakse sümboleid ja valemeid), lauseloogika (vt  LAUSEARVUTUS) ja 
predikaatloogika (vt PREDIKAATARVUTUS) keel. Tehiskeeli on võimalik 
täpsemalt määratleda, kehtestades tähestiku ning reeglid väljendite 
(VALEMITE) moodustamiseks ja teisendamiseks. Loomulikes keeltes on 
see küllaltki keeruline, sest keelekasutajaid on tohutu palju ning 
toimub pidevalt keeleuuendamine näiteks argooväljendite ja 
võõrsõnade kasutuselevõtmise teel.  

 Rebane, J. Teaduskeel. – Teaduse metodoloogia. Tallinn, 1979. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986, lk 189–
197. 
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 KEEL 

tehnikafilosoofia  

(sks Technikphilosophie, ingl philosophy of technology). Inimese ja 
tehnika, tehnika ja kultuuri ning tehnika ja MORAALI seoste filosoofiline 
uurimine. Tehnikafilosoofia kujunes välja 19. sajandi Saksamaal seoses 
kahe maailmavaate – tehnilise OPTIMISMI ja tehnilise PESSIMISMI – 
tekkimisega. Esimene hindas kõrgelt tehnika rolli inimkonna progressis, 
teine aga nägi tehnika arengus ohtu inimühiskonnale.  

 Allmann, M. Teadus ja inseneritegevus: Nende erinevusest Thomas 
Kuhni teadusfilosoofiast lähtudes. – Akadeemia, 1995, nr 8. 

 Bell, D. Murrangud kolmes maailmavaates ja valdkondade 
segunemine. – Akadeemia, 1990, nr 3–4. 

 Heidegger, M. Küsimus tehnika järele. – Akadeemia, 1989, nr 3. 

 Jaspers, K. Aja vaimne situatsioon. Tartu, 1997, lk 43–47. 

 Madisson, O. Tehnika olemus ja ülesanne. – Akadeemia, 1994, nr 3.  

 Russell, B. Masinad ja tunded. – Russell, B. Valik esseid. Tallinn, 
1994. 

 PROGRESS, TEADUSFILOSOOFIA 

Teilhard de Chardin, Pierre  

(1881–1955). Prantsuse paleontoloog, filosoof ja teoloog.  

 Plužanski, T. Teilhard de Chardini vaadete mõningaid jooni. – 
Rotterdami Erasmusest Bertrand Russellini. Tallinn, 1972. 
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teism  

(kr theos ‘jumal’). Seisukoht, et on olemas üksainus isikuline JUMAL, kes 
on loonud maailma ning ilmutab end ajaloos. 

 Sire, J. W. Universumi uksel. XX sajandi maailmavaated. Tallinn, 
1997. 

 AGNOSTITSISM, ATEISM, DEISM, JUMALATÕESTUSED, KURJUSE PROBLEEM, 
PANTEISM, SKEPTITSISM 

teiste vaimude probleem  

(ingl problem of other minds). Ma olen teadlik oma mõtetest, 
tunnetest jt vaimuseisunditest. Kas on olemas veel teisi vaimusid 
(hingesid, mõistuseid, teadvusi)?  

SOLIPSISMI vastus on eitav: olen ainult mina.  

Teiste vaimude olemasolu saaks argumenteerida (vt ARGUMENTATSIOON) 

ANALOOGIAJÄRELDUSEGA, arutledes nii: on olemas minuga väliselt väga 
sarnaseid olendeid ning võib arvata, et nad on minuga sarnased ka ka 
vaimu (hinge) olemasolu poolest.  

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

teleoloogiline jumalatõestus  

(kr teleos ‘eesmärki saavutav’). Vt JUMALATÕESTUSED.  

teleoloogiline seletus  

Millegi seletamine SIHTPÕHJUSEGA.  

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 159–173. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 204–210. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

490 

 

 BIOLOOGIA FILOSOOFILISED PROBLEEMID 

teodiike  

(kr theos ‘jumal’, dikē ‘õigus’, ‘õiglus’). Sõnasõnalt ‘jumala õigustamine’ 
maailmas asetleidva kurjuse eest. Vajadus teodiike järele tekib KURJUSE 

PROBLEEMI tõttu.  

Nimetuse teodiike võttis kasutusele Gottfried Leibniz, kuid jumala 
õigustamisega tegelesid juba STOIKUD, kes nimetasid jumalaks maailma 
mõistuspärasust. Stoikutel oli kolm selgitust kurjuse olemasolule:  

1. Miski ei saa olemas olla ilma oma vastandita. Seega ei saaks ka 
headust olemas olla ilma kurjuseta. Kurjus on nagu taust, tänu 
millele headus silma paistab.  

2. Mis on maailma mingi osa jaoks (näiteks mõne inimese või 
perekonna jaoks) kurjus, ei ole seda maailma kui terviku jaoks. 
Inimene ei suuda otsustada, mis on hea maailma kui terviku jaoks – 
seda suudab ainult jumal.  

3. Kurjuse olemasolu aitab arendada inimese voorusi (muuhulgas ka 
meelekindlust) ning karastuda eluraskustes.  

 Tärk. O. Jumal. Tallinn, 1995. 

 Vt ka artikli LEIBNIZ kirjandust. 

teooriast koormatus  

(ingl theory-laden). Tänapäeva TEADUSFILOSOOFIAS tunnustust leidnud 
arusaama järgi ei ole n-ö puhtaid fakte – kõik FAKTID on teooriast 
koormatud, st neid tõlgendatakse lähtudes mingist teooriast. Selline 
tõlgendamine leiab aset automaatselt ning tuleb ilmsiks alles siis, kui 
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kohatakse täiesti teistsugust (samuti automaatset) faktide 
tõlgendamist.  

Faktide teooriast koormatuse arusaama võime kohata juba Oswald 
Spengleri AJALOOFILOSOOFIAS. Tema meelest sisaldab iga fakt – ka kõige 
lihtsam – endas teooriat. Ta kutsus üles mõtlema näiteks sellele, millise 
mulje jätab välk varblasele ja millise teda jälgivale loodusteadlasele 
ning mille poolest on ühe fakti sisu rikkam teise fakti sisust. 

Thomas Kuhn viitas faktide teooriast koormatusest rääkides 
kahetähenduslikele kujunditele (vt PART-KÜÜLIK). Need tõendavad, et 
kaks inimest võivad näha erinevaid asju, kuigi silma võrkkestal tekivad 
ühesugused kujutised. Me näeme maailma alati läbi n-ö teoreetiliste 
prillide, vaatlus ja EKSPERIMENT on alati teooriast koormatud. Teadlane ei 
näe sõna otseses mõttes mitte elektrone, vaid ainult jälgi, mis need 
oletatavad elektronid võiksid jätta; samuti ei näe me sõna otseses 
mõttes mitte laetud osakeste liikumist, vaid ampermeetri osuti näitu.  

Kuhni arvates tuleneb faktide teooriast koormatusest, et pärast 
PARADIGMA vahetumist elab teadlane kujundlikult öeldes uues 
maailmas. Viidates jällegi tuntud kahetähenduslike kujundite 
eksperimendile, väitis Kuhn, et see, mis oli teadlase jaoks part enne 
revolutsiooni, osutus küülikuks pärast teadusrevolutsiooni (vt PART-
KÜÜLIK).  

Faktide teooriast koormatusest järeldub ka teooriate ÜHISMÕÕDUTUS.  

Paul Feyerabendi järeldas faktide teooriast koormatusest, et kui 
teooria satub vaatlusandmetega vastuollu, siis ei tarvitse viga olla 
teoorias, vaid vaatluse tõlgenduses. Galileo Galilei tuli edukalt toime 
tähtsa vastuargumendiga, mille esitasid need, kes väitsid, et Maa on 
liikumatu. Fakti, et kehad kukuvad maapinnale otse mööda sirgjoont, 
tõlgendati tollal tõendusena, et Maa on liikumatu. Nimelt arvati, et 
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muidu langeksid kehad maapinnale mööda kõverjoont (maapind liiguks 
ju alt ära). Mikolaj Koperniku teooria (mille järgi Maa liigub ümber 
Päikese) pooldajate ülesanne oli kaotada vastuolu teooria ja 
vaatlusandmete vahel, kõrvaldamata seejuures teooriat. Galileo Galilei 
sõnastas inertsiseaduse ning sellest lähtudes ei olnud nimetatud fakt 
enam vastuolus Maa liikumise oletusega.  

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 48–66. 

 INTUITSIOON, PROTOKOLL-LAUSE, TEOREETILINE ENTITEET 

teoreetiline entiteet  

(ingl theoretical entity). ENTITEET, mis ei ole vahetult meeltega tajutav, 
kuid mille olemasolu teooria eeldab, seletades (vt SELETAMINE) teatud 
nähtusi. Teoreetilised entiteedid on näiteks aatom, elektron ja 
magnetväli. INSTRUMENTALISMI ja FIKTSIONALISMI seisukohalt on 
teoreetilised entiteedid vaid kasulikud fiktsioonid, st väljamõeldised, 
REALISMI järgi aga täiesti reaalselt olemas (kuigi ei ole vahetult meeltega 
tajutavad).   

 TEOORIAST KOORMATUS 

teo-utilitarism  

Vt UTILITARISM.  

teraapiline filosoofia  

Vt FILOSOOFIA KUI TERAAPIA. 
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terminite piiritletus  

ATRIBUTIIVSE OTSUSTUSE termin on piiritletud, kui otsustuses räägitakse 
kogu tema mahust. Järgneval joonisel on viirutatud see osa termini 
mahust, mida antud otsustuses silmas peetakse. Termin on piiritletud 
siis, kui ta on piiritletud otsustuse tõesuse kõigil juhtudel. Täies mahus 
võetud (st piiritletud) terminid tähistame +-ga, ülejäänud aga --ga. 

Kõik S+ on P– 

 

 

Mitte ükski S+ ei ole P+ 

 

 

Mõni S– on P– 

 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

494 

 

Mõni S– ei ole P+ 

 

 SÜLLOGISM 

Tertullianus  

(u 160–220). Kristlik kirjanik. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

 ABSURD, FIDEISM, IRRATSIONALISM, JUMALATÕESTUSED, USUN, SEST ON 

ABSURDNE  

terve mõistus  

(ingl common sense). Nende arusaamade kogum, mida keegi 
loomulikuks ja enesestmõistetavaks peab. Kuna alati leidub ühiskonnas 
palju inimesi, kes mõtlevad enam-vähem ühtmoodi, siis on igal ajastul 
teatud veendumused väga laialt levinud ning terve mõistuse nimesilt 
kinnistub just nimelt nende külge.  

FILOSOOFID on taolise terve mõistusega sageli vastuollu läinud. Näiteks 
kirjutas Georg Wilhelm Friedrich Hegel Gorgiase kohta nii:   

“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 
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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 Päikese ja kuni Ameerika avastamiseni oli vastuolus 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, G. W. F. Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie. Teil I. – Hegel, G. W. F. Werke in 20 Bd. 
Band 18. Frankfurt am Main, 1989, lk 435) 

Friedrich Engels oli sama meelt:  

“Terve inimmõistus, olles üsna auväärne kaaslane igapäevaelu nelja 
seina vahel, elab üle kõige imelisemaid seiklusi, kui söandab astuda 
teadusliku uurimistöö avarustesse.” (Tsiteeritud: Грязнов, 
A. Ф. Философия Шотлaндской школы. Москвa, 1979, lk 27.) 

Imestama paneb, et George Berkeley – väites näiliselt täiesti terve 
mõistuse vastaselt, et materiaalset maailma pole olemas (vt 
IMMATERIALISM) – leidis, et tema arusaam on täiesti kooskõlas 
tavaarusaamaga asjade olemasolust; vahe olevat ainult väljendusviisis.  

ANALÜÜTILISE FILOSOOFIA raames on terve mõistus leidnud tunnustust 
selles mõttes, et püütakse analüüsida sõnade ja väljendite tavapärast 
kasutusviisi ning teha sellest filosoofilisi järeldusi. Viidet mingi sõna või 
väljendi tavapärasele kasutusviisile nimetatakse PARADIGMAARGUMENDIKS.  

 Moore, G. E. Terve mõistuse kaitseks. – Akadeemia, 1995, nr 3–4. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 363–365. 
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terve mõistuse filosoofia  

(ingl common sense philosophy). Thomas Reidi loodud šoti koolkonna 
filosoofia, mille pooldajad olid veendunud, et inimmõistuses on teatud 
sünnipärased TERVE MÕISTUSE printsiibid, mis on intuitiivselt (vt 
INTUITSIOON) ilmselged. Terve mõistuse filosoofia oli suunatud peamiselt 
George Berkeley ja David Hume’i õpetuste vastu. Esimene väitis 
teatavasti, et materiaalset maailma ei ole (vt IMMATERIALISM), teine aga 
kahtles (vt KAHTLUS) materiaalse maailma ja hinge olemasolus ning 
leidis, et usk PÕHJUSLIKE SEOSTE olemasolusse on vaid harjumus mõttes 
seostada teatud sündmusi.  

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000. 

Thales Mileetosest  

(u 624–547 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, MILEETOSE KOOLKONNA esindaja.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 28–35.  

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
13–14. 

 EELSOKRAATIKUD, HÜLOSOISM, KÕLBLUSE KULDREEGEL, ÜRGALGE 

Thomas Aquinost  

(1225–1274). Keskaja filosoof.  

 Aquino Thomas, Summa paganate vastu: Esimene raamat, peatükid 
X–XIII, XV [Jumalatõestused]. – Akadeemia, 1994, nr 7. 

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 563–569. 
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 Piclin, M. Filosoofide jumal: Aquino Thomase jumalatõestustest. – 
Akadeemia, 1994, nr 7. 

 Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. 
Tallinn, 1996. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 

totalitaarne  

(ld tōtum ‘kõik, tervik’, uusld totaliter ‘täielikult’). Totalitaarne (või 
totaalne) on riik, kus inimelu kõik (poliitikaga vähegi seostatavad) 
aspektid on võimude kontrolli all ning inimene on vaid vahend, kuna 
eesmärk on riigi kui terviku heaolu. Näiteks oli selline fašistlik 
Saksamaa ja stalinlik Venemaa. Karl Popper väitis teoses “Avatud 
ühiskond ja selle vaenlased”, et ka Platoni kirjeldatud ideaalne riik on 
totalitaarne.  

 Coudenhove-Kalergi, R. N. Totaalne riik – totaalne inimene. – 
Loomingu Raamatukogu, 1988, nr 39. 

 Ruus, J. Poliitilised režiimid. – Akadeemia, 1995, nr 9. 

 INDIVIDUALISM 

Toynbee, Arnold  

(1889–1975). Inglise ajaloolane, AJALOOFILOSOOFIA klassik.  

 Wright, G. H. Spengler ja Toynbee. – Wright, G. H. Minerva öökull. 
Tallinn, 1996. 

traditsiooniline loogika  

Vt MATEMAATILINE EHK SÜMBOLLOOGIKA JA TRADITSIOONILINE LOOGIKA.  
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transtsendentaalne  

(ld trānscendere ‘teisele poole minema, üle astuma’). Immanuel Kant 
nimetas transtsendentaalseks kõike seda, mis on seotud KOGEMUSE 
aprioorsete vormidega (vt ASI ISEENESES JA ASI MEIE JAOKS). 
Transtsendentaalsed on tema arvates näiteks aeg ja ruum kui 
meelelisuse APRIOORSED vormid ning SUBSTANTSI, põhjuslikkuse (vt 
PÕHJUSLIK SEOS) jt aru KATEGOORIAD.  

Enne Kanti ei eristatud transtsendentaalset ja TRANSTSENDENTSEST 

transtsendentne  

(ld trānscendere ‘teisele poole minema, üle astuma’). See, mis ületab 
võimaliku KOGEMUSE piirid (asub n-ö teispool neid piire). Need, kes 
väidavad, et JUMAL lõi maailma ning vastandavad seega Jumalat 
maailmale, ütlevad, et Jumal on transtsendente, teispoolne ning 
seetõttu ületab ka võimaliku kogemuse piirid. 

Immanuel Kanti jaoks oli ASI ISEENESES transtsendentne, st tunnetamatu. 
Ta väitis, et igasugune tunnetus saab alguse kogemusest (kuigi 
TEADMINE ei tulene tervenisti kogemusest) ning transtsendentne on 
seega tunnetamatu.  

POSITIVISTLIKULT meelestatud filosoofid on seadnud KAHTLUSE alla, kas on 
üldse olemas midagi trantstsendentset. Järjekindel EMPIRISMI pooldaja 

peaks hoiduma midagi väitmast transtsendentse kohta, sest 
kogemusest pärinev teadmine transtsendentse kohta on ju 
DEFINITSIOONI järgi välistatud.  

Enne positivistliku mõtteviisi levimist arvati tavaliselt, et kõike 
transtsendentset uurib METAFÜÜSIKA. 
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 Helstein, A. Meie ühine universum: Kristlik loomiskäsitlus ja 
eshataoloogia kui maailmatervikut mõtestavad õpetused. – 
Akadeemia, 1998, nr 10.  

 AGNOSTITSISM, MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED, VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP. 

troobid  

(kr tropos ‘kõnekujund’). Argumendid, millega SKEPTIKUD põhjendasid 
KAHTLUST ehk otsustusest hoidumist asjade loomuse kohta (vt EPOCHĒ). 
Ainesidemos sõnastas kümme troopi. Nimetame kahte neist.  

1. Erinevad elusolendid tajuvad maailma erinevalt; mis ühele 
meeldib, võib teisele olla ebameeldiv; sead eelistavad näiteks pori 
puhtale veel (järelikult ei ole pori oma loomuselt jälk, sest sigadele 
ta ju meeldib), mõni loom sööb värsket toorest liha, mõni 
roiskunud liha jne.  

2. 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 pärast n-ö 
midagi tõsisemat. Värvi ilu sõltub taustast (seega ei saa öelda, et 
see või teine värv on loomult ilus). 

 Vt artikli SKEPTIKUD kirjandust. 

Tunneta iseennast  

(kr gnōthi seauton, ld nosce te ipsum). Selline oli raidkiri jumal Apolloni 
pühamusse sissekäigu sambal. Mõtte päritolu suhtes on kolm 
versiooni. 
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Ühe versiooni järgi annetasid selle tarkusetera Apollonile nn seitse 
tarka (7.–6. saj e.m.a Vana-Kreeka mõttetargad, kelle nimekirja suhtes 
ei olnud juba tollal üksmeelt).  

Teine pärimus omistab selle ütluse esimesele Delfi püütiatest.  

Kolmanda versiooni kohaselt on see püütia vahendatud Apolloni vastus 
Chiloni (ühe seitsmest targast) KÜSIMUSELE Mis on inimesele parim? 
Nimetatud pärimus püüab seega ühitada kaks esimest.  

Algselt võis see mõttetarkus tähendada üleskutset tunda iseennast (kr 
gnōthi tähendab nii ‘tunne’ kui ka ‘tunneta’) ning olla enda peremees.  

S o k r a t e s  andis nimetatud aforismile kaks uut tõlgendust.  

1. FILOSOOF ei pea mitte loodust uurima ja arutlema maailma üle, vaid 
tunnetama iseennast. FILOSOOOFIA olgu 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. 

2. Sokrates arvas, et inimese hinges on palju TEADMISI varjatud kujul 
juba olemas, kuid inimene pole sellest teadlik. Selles mõttes peabki 
inimene “tunnetama iseennast”. Suunavate küsimuste abil oli 
teadmiste ilmaletulek, n-ö vaimne sünnitus kergem ning seetõttu 
Sokrates nimetaski sellist suunamist MAIEUTIKAKS.  

Põhimõtte, et inimene peab ennast tunnetama, võime leida ka 
A r t h u r  S c h o p e n h a u e r i  filosoofias. Ta eristas sünnipärast ja 
omandatud iseloomu. Omandatud iseloom on oma individuaalsuse 
(sünnipärase iseloomu) võimalikult täielik tundmine (sõna omandama 
on samas tähenduses mis näiteks lauses Ta omandas selle tunni 
materjali). Seni, kuni inimene ei tunne iseennast, on tema käitumisjoon 
heitlik ning tihti tuleb kahetseda. Selline inimene kadestab teisi, kuid ei 
mõista, et nende seisund on hea vaid teatava iseloomu puhul. Nii nagu 
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kalal on hea ainult vees, linnul õhus ja mutil maa all, tunneb ka iga 
inimene end hästi ainult sobivas keskkonnas. Kui seda ei mõisteta, 
tehakse ebaõnnestunud katseid vägistada oma sünnipärast iseloomu 
ning see, mis loomuvastaselt võib-olla saavutatakse, ei paku rahuldust. 
Ainult KOGEMUSEST saame teada, mida me tahame ja mida suudame; 
seni, kuni me seda ei tea, oleme iseloomutud ning mitmed rasked 
löögid elult eneselt lükkavad meid selles mõttes õigele teele. Kui me 
lõpuks oleme targemaks saanud, siis tähendabki see, et oleme 
omandanud iseloomu. Siis me tunneme oma sünnipärast iseloomu 
ning see hoiab ära palju kannatusi. 

tunnetus- ja otsustusvõime  

John Locke leidis, et kuna kõike ei ole võimalik tõestada, siis tuleb 
mõnikord piirduda vaid arukate kaalutlustega. Tunnetusvõimet seostas 
ta kõigega, mida saab tõestada, otsustusvõimet (ingl judgement) aga 
ülejäänu seisukohavõtmistega.  

Kes igapäevaelus ei juhindu millestki muust kui ainult sellest, mida 
saab tõestada, see võib Locke’i sõnul olla kindel ainult ühes – oma 
kiires hukus. Inimene, kes nõuaks kõikjal tõestusi, ei saaks üldse elada. 
Näiteks ei ole ju võimalik tõestada, et toit, mida talle pakutakse, ei ole 
mürgine. Me võime võtta proovi sellest toidust ja näidata, et see ei ole 
mürgine, kuid too kõiges tõestuse nõudja küsiks siis, kas toiduproovi 
mittemürgisus tõestab ülejääänud toidu söödavust. Meil tuleks vastata 
eitavalt. Aga nii ta ju ei saakski süüa. Kõikjal vaevaks ta ennast ja teisi 
nõudmisega kõike tõestada ning ta hukkuks arvatavasti õige pea.  

Seal, kus ei ole tõsikindlust, tuleb mängu inimese otsustusvõime. Me 
tugineme seejuures isiklikule KOGEMUSELE ja teiste arvamustele. 
Mõnikord kasutab inimene seda võimet ka siis, kui tegelikult oleks 
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võimalik seisukohta võtta tõestuse tulemusel. Sellisel juhul on tegemist 
laiskuse, oskamatuse või kärsitusega.  

 SKEPTITISM, RATSIONAALSUS, USUTAHE 

tuttavolek ja kirjeldus  

Bertrand Russell eristas ASJADE teadmist (ingl knowledge of things) 

TÕDEDE teadmisest (ingl knowledge of truths). TEADMINE tuttavoleku (st 
isikliku KOGEMUSE) kaudu on asja teadmine. Sellisest teadmisest on jutt, 
kui ütlen: Ma tean seda maja, olen seal käinud. Teadmine kirjelduse 
kaudu on tõe teadmine. Näiteks võib keegi öelda: Ma tean seda 
lahingut. Olen sellest lugenud. See toimus sel-ja-sel aastal ning seal 
hukkus nii-ja-niipalju inimesi. Juhul kui selline kirjeldus on tõene, võibki 
öelda, et see inimene teab tõde (antud sündmuse kohta).  

tõde  

(ingl truth). Kujunenud on neli tõekäsitust: koherentsiteooria, 
korrespondentsiteooria, pragmatismi tõeteooria ja redundantsiteooria. 

Jääb mulje, et meil on tõesti põhjust ettevaatlikult suhtuda 
inimestesse, kes väidavad end kuulutavat tõde. Kirjandusliku näitena 
sobib siia hästi lõik Johannese Evangeeliumist, kus Jeesus väitis:   

“Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele 
tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält! 

Pilaatus ütleb temale: “Mis on tõde?” Kui ta seda oli öelnud, läks ta 
uuesti välja juutide juurde…” (Jh, 18, 37–38.) 

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998. 

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996. 
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 Gadamer, H.-G. Mis on tõde? – Filosoofilise hermeneutika klassikat. 
F. D. E. Schleiermacher. Wilhelm Dilthey. Martin Heidegger. Hans-
Georg Gadamer. Tartu, 1997. 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 423–445. 

 Volt, M. Tõde ja õhk: Sissejuhatus deflatsionismi tõeteooriasse. - 
Akadeemia, 2011, nr 3. 

 TEADMINE 

tõestus  

Vt ARGUMENTATSIOON.  

tõeteooriad  

Vt TÕDE.  

tõeväärtus  

(ingl truth-value). Klassikalises loogikas (vt KLASSIKALINE JA 

MITTEKLASSIKALINE LOOGIKA) on väitel kaks võimalikku tõeväärtust – tõene 
või väär, mitteklassikalistes loogikates võib neid rohkem olla. 

 MITMEVALENTSED LOOGIKAD; TÕEVÄÄRTUSTABEL 

tõeväärtustabel  

Tabel, milles näidatakse, milline on LIITOTSUSTUSE TÕEVÄÄRTUS tema 
komponentide tõeväärtuste erinevate kombinatsioonide korral. 

Näiteks võiks koostada valemi (p  q) &q tõeväärtustabeli. 

Arvestama peame loogiliste tehete n-ö tugevusreaga: , &, V, ,  
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(kõige tugevam tehe on eitus, kõige nõrgem ekvivalents). Nii nagu 
matemaatikaski, tuleb kõigepealt sooritada tugevam tehe või see teha, 

mis on sulgudes. Antud valemi puhul on tehete järjekord selline: , , 
&.  

p q (p  q) & q 

t t      t v   v 

t v      v v   t 

v t      t v   v 

v v      t  t   t 

Paksus kirjas on VALEMI tõeväärtus. Selgus, et valem on tõene vaid siis, 
kui p ja q mõlemad on väärad. 

 DISJUNKTIIVNE OTSUSTUS, EITUS, EKVIVALENTSIOTSUSTUS, IMPLIKATIIVNE 

OTSUSTUS, KONJUNKTIIVNE OTSUSTUS 

tõeõpetus ja arvamuseõpetus  

Parmenidese arvates on kaks arusaama maailmast: tõeõpetuse (kr 
alētheia) järgi on maailm (olemine) ühtne ja liikumatu, arvamuse-
õpetuse (kr doxa) järgi aga on maailmale omased paljusus ja liikumine. 
Tõeõpetus tugineb mõistusele, arvamuseõpetus aga meeltele. 
Maailmapilt, mille loovad meie viis meelt, on ILLUSIOON. Tegelikult on 
maailm muutumatu ja ühtne. Zenoni Eleast vastavad argumendid on 
tuntud APOORIATENA.  

 ARVAMUS JA TEADMINE, NÄILISUS JA TEGELIKKUS 
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tõlke määramatus  

(ingl indeterminacy of translation). Kas on võimalik tõlkida nii, et mõte 
jääb samaks? Tavaliselt puutume kokku olukorraga, kus originaalis 
kõlab kõik paremini, kuid olulist mõtte kaotsiminekut siiski ei ole. Kuid 
oletame, et me satume suguharusse, mille keelt n-ö tsiviliseeritud 
maades üldse ei tunta. Ainuke, mille põhjal me võime midagi aru 
saama hakata, on selle suguharu inimeste kõne (esialgu meie jaoks 
arusaamatud häälitsused) ning nende käitumine. Nüüd tekibki KÜSIMUS, 
kas on võimalik tõlkida nende juttu näiteks eesti keelde.  

Willard Van Orman Quine nimetas sellist tõlget r a d i k a a l s e k s  
ning tõstatas küsimuse, kas radikaalne tõlge üldse on võimalik. Kui 
pärismaalane ütleb gavagai ning näitab seejuures küüliku poole, kas 
siis võime öelda, et gavagai tähendab nende keeles ‘küülik’? Võib-olla 
tähistab see sõna hoopis küüliku ilmumist või teatud küülikuliiki vm? 
Quine’i seisukoht on, et leidub erinevaid tõlkeid, mis kõik on kooskõlas 
antud olukorraga. Seega ei saa öelda, et üks tõlge on õigem kui teine. 
Kuid sellisel juhul ei saagi ju rääkida tõlkest.  

Tõlke määramatuse tees on leidnud tunnustust ka TEADUSFILOSOOFIAS (vt 
ÜHISMÕÕDUTUS). Thomas Kuhni arvates on konkureerivate teooriate 
väited vastastikku tõlkimatud, kuigi isegi sõnad võivad olla samad. 
Näiteks kasutatakse nii klassikalises kui ka relativistlikus mehaanikas 
sõna mass, kuid esimeses tähendab see midagi muutumatut, teises aga 
muutuvat suurust (sõltuvalt liikumiskiirusest). Nimetatud asjaolu tõttu 
ei ole Kuhn nõus arusamaaga, et vana teooria lülitub uude teooriasse 
kui selle erijuhtum.  

 Kangilaski, J. Tõlke ja tõlgenduse probleem analüütilises filosoofias. 
– Vikerkaar, 2000, nr 2–3.  

 KEEL, LINGVISTILINE RELATIIVSUS, TEOORIAST KOORMATUS 
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tõsiasi  

Vt FAKT EHK TÕSIASI. 

tähendus ja osutus  

Vt OSUTUS JA TÄHENDUS.  
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U 

uhkus  

Moraalne tunne, mis lähtub veendumusest, et vääritakse teiste 
tunnustust tegude või omaduste tõttu. Uhkus on HÄBI vastand.  

Uhkustunne vajab välist n-ö kütust. Kui ikka ei leita tunnustust, võib 
uhkusest saada kõrkus (tunne, et teised ei vääri mind). Kui aga 
tunnustust on liiga palju, võib uhkus asenduda enesega rahulolu ja 
suurelisusega.  

Uhke võib olla nii iseenda üle kui ka teiste üle. Viimasel juhul nähakse 
siiski seost iseendaga. Õpetaja võib olla uhke oma õpilase üle, leides, et 
selle saavutused on tema teene. Lapsevanem võib olla uhke oma lapse 
üle, olles veendunud, et mistahes edu on kaudselt ikkagi tema teene. 
Arvatavasti on inimesed lõppkokkuvõttes uhked ikkagi ainult iseenda 
üle – mõnikord otseselt, mõnikord kaudselt.  

 AU, SÜDAMETUNNISTUS, VÄÄRIKUS 

unenäod ja tegelikkus  

Kuidas eristada unenägusid tegelikkusest? Kas ma ei näe mitte hetkel 
und? Mõnikord soovitatakse sellisel juhul näpistada ennast. 
Näpistamine ei anna siiski kindlat vastust, sest ka unes võib näha enda 
näpistamist.  

Võib-olla saab ülesärkamise järgi öelda, et see, mis oli enne, oli vaid 
unenägu? Kuid miks ei võiks unes näha ärkamist? Ka selle järgi ei saa 
kindlalt eristada unenägu tegelikkusest.  

Rene Descartes leidis, et ärkvel olles on TAJUMUSED omavahel kooskõlas 
(me saame seda kontrollida mälu abil), unenäod aga mitte (samuti 
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ILLUSIOONID). Kuid kust me võtame, et just tegelikkus on see, mis tekitab 
kooskõlalisi tajumusi. Äkki on see just unenägu, st miks ei võiks asi 
hoopis vastupidi olla?  

Praegu oletame, et inimene magab ca 1/3 oma elust, und näeb veel 
vähem. Aga mis siis, kui asi on just vastupidi, st et unenägusid näeme 
2/3 oma elust?  

Kumb on inimese jaoks olulisem – kas unenäod või tegelikkus? 
Oletame, et meile antakse valida, kas ilus reaalsus ja õudusunenäod 
või ilusad unenäod ja õudne reaalsus. Vastavalt sellele, kumba 
eelistame, saamegi öelda, kumb on meie jaoks tähtsam. See, mis on 
vähetähtsam, võib olla õudne.  

Blaise Pascal kirjutas:  

“Kui näeksime igal öösel ühte ja sama und, avaldaks see meile sama 
sügavat mõju nagu asjad, mida me näeme iga päev. Ja kui mõni 
käsitööline võiks olla kindel, et ta näeb igal öösel kaksteist tundi 
järjest unes, et ta on kuningas, siis ma usun, ta oleks peaaegu sama 
õnnelik nagu kuningas, kes näeb igal öösel kaksteist tundi järjest 
unes, et ta on käsitööline.  

Kui me näeksime igal öösel unes, et meid jälitavad vaenlased ja 
vaevavad niisugused piinavad viirastused ja et kõik meie päevad 
mööduvad igasugustes askeldustes nagu enne reisile asumist, siis 
kannataksime selle all peaaegu sama palju nagu siis, kui see olekski 
tegelikult nii, ja me kardaksime uinuda, nagu inimene kardab 
ärkamist, kui tal on hirm, et niisugused õnnetused teda tõesti ees 
ootavad. Ja tõepoolest, see vaevakski peaaegu sama moodi nagu 
tegelikkus.  

Aga kuna unenäod on kõik erinevad ja isegi üks uni teiseneb 
pidevalt, siis ei avalda see, mida me unes näeme, meile pooltki nii 
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tugevat mõju nagu see, mida näeme ärkvel olles ja mis mõjutab 
meid oma pidevusega..” (Pascal, B. Mõtted. Tallinn, 1998, lk 208–
209.) 

Ärkvelolekut saame pikendada (joome kohvi, käime külma duši all jms), 
kuid unenägu arvatavasti ei saa. Kas see tähendab, et mõttekas oleks 
valida ilus reaalsus? Tegelikult me ju lõpmatuseni ikkagi ei saa oma 
ärkvelolekut pikendada – siis poleks see enam meeldiv.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 218–226. 

 Kołakowski, L. Horror methaphysicus. Tallinn, 2000, lk 30–36. 

 KURI DEEMON, UNENÄOD JA TEGELIKKUS 

universaalide probleem  

Universaalideks (ld universālis ‘üleüldine’) ehk abstraktseteks 
ENTITEETIDEKS nimetatakse omadusi, suhteid ja arve. Universaale 
vastandatakse konkreetsetele objektidele ehk partikulaaridele (ld 
particula ‘osake, tükike’), mis eksisteerivad ajas ja ruumis. 
Universaalidest saame mõtelda, konkreetseid objekte aga meeltega 
tajuda.  

Näiteks on laud klassis konkreetne objekt, mida saame näha ja käega 
katsuda, kuid samas võime ju rääkida lauast üleüldse (lauast kui 
sellisest).  

Inimene, keda näeme, on konkreetne objekt, kuid me võime rääkida ka 
inimesest üleüldse (näiteks defineerides inimese mõistet).  

Kõigil laudadel on midagi ühist, kõigil inimestel on midagi ühist. 
Esimesel juhul ütleksime, et see ühine omadus on n-ö laudsus, teisel 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

510 

 

juhul aga inimsus. Inimene võib käituda mehiselt, kuid kas on olemas 
ka mehisus?  

Universaalide probleemi suhtes kujunesid 11.–12. sajandil kolm 
seisukohta – REALISM, NOMINALISM ja KONTSEPTUALISM.  

 Carnap, R. Empirism, semantika ja ontoloogia. – Akadeemia, 1998, 
nr 6.  

 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 226–236. 

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000, lk 16–17. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986, lk 41–
44. 

 Russell, B. Universaalide ja partikulaaride suhetest. – Akadeemia, 
2007, nr 3.Salumaa, E. Filosoofia ajalugu II. Keskaja filosoofia. 
Tallinn, 1993, lk 85–88. 

universaliseeritavus  

Immanuel Kanti EETIKA printsiip, mida nimetatakse ka KATEGOORILISEKS 
IMPERATIIVIKS. MAKSIIM (MOTIIV, põhimõte), millest lähtun mina, peab 
olema universaliseeritav, st sellest võiksid ja peaksid lähtuma kõik.  

uskumus  

(ingl belief). Uskumusest võib rääkida kahes tähenduses.  

1. Uskumus kui vaimuseisund, mingi väite tõeseks (vt TÕDE) pidamine. 
Näiteks on uskumusest selles tähenduses juttu lausetes Ma usun, et tal 
on õigus ja Ta usub, et asi ei ole nii, nagu valitsus väidab. Samastada ei 
tohiks uskumust ja religioosset usku.  
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2. Uskumus kui OTSUSTUS (väide). Näiteks on uskumusest selles 
tähenduses juttu lausetes Ta püüdis oma uskumust igati põhjendada ja 
Raske on taolise uskumusega nõustuda. 

Tavaliselt selgub kontekstist, millist tähendust silmas peetakse.  

Charles Peirce väitis, et uskumust iseloomustavad k o l m  
t u n n u s t :  

1) uskumus on miski, millest me oleme teadlikud; 

2) uskumus vaigistab ebameeldiva kahtlemisärrituse; 

3) uskumus mõjutab meie käitumist, igasugune tegevus lähtub 
teatavatest uskumustest. 

Lähtudes kolmandast omadusest sõnastas Peirce PRAGMATISMI printsiibi: 
uskumuse sisu (tähenduse) selgitamiseks tuleb uurida teguviisi, mida ta 
esile kutsub. Uskumuste võrdlemiseks tuleb kõrvutada neist lähtuvaid 
teguviise. Mis vahe on näiteks inimesel, kes usub, et jõuab enne autot 
üle tee lipsata ja inimesel, kes seda ei usu?  

Kas me oleme ikka kõigist oma uskumustest t e a d l i k u d ? Kui 
võrrelda inimvaimu arvutiga, siis võiksime küsida, kas kõik meie 
uskumused on operatiivmälus või on osa neist ka kõvakettal? Arvata 
võib, et kõik meie uskumused ikkagi n-ö ei mahu operatiivmällu. 
Korraga ei ole võimalik olla teadlik kõigist oma uskumustest. Kui 
inimest näiteks paluda panna kirja kõik oma uskumused, siis see 
nimekiri ei tuleks kuigi pikk – võrreldes sellega, kui pikaks ta veniks, kui 
esitada suunavaid KÜSIMUSI. Kas oma uskumuste nimekirja koostajal 
oleks pähe tulnud panna kirja oma uskumus, et lehtpuud on talvel ilma 
lehtedeta, et kilpkonn ei ole konna sarnane, et Eestis on parempoolne 
liiklus, et 4 + 7 = 11 jne?  
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Kas inimene usub seda, m i d a  r ä ä g i b ? Kuna võib esineda 
VALETAMIST, silmakirjalikkust, IROONIAT, siis ei saa alati sõnade järgi 
otsustada. Endagi puhul on mõnikord raske kindlaks teha, kas usun 
midagi või ei usu; näiteks küsigem endalt, kas usun, et mul on kõrge 
enesehinnang?  

Mõnikord (kui sõnu ei usaldata) võib uskumusi kindlaks teha inimese 
käitumist jälgides. Kui keegi näiteks ütleb, et ta ei taha olla pealetükkiv, 
kuid tegelikult ikkagi on, siis tekib küsimus, kas ta mõistab 
pealetükkivusena midagi muud või ta lihtsalt ei mõtlegi sellele, mida 
räägib (rääkimine toimub automaatselt) ning seega ei usu öeldut. 
Biheivioristlikult (vt BIHEIVIORISM) käsitatuna seisnebki uskumus teatud 
käitumisviisis. Sellisel juhul saab rääkida ka loomade uskumustest. 
Bertrand Russell, kes ise küll ei olnud biheiviorist, selgitas seda mõtet 
nii:  

“Igas harjumuses sisaldub miski, mida biheivioristlikust vaatekohast 
võiks pidada usuks üldisesse seadusse või isegi (teatud mõttes) 
sellise seaduse teadmiseks, kui usk juhtub olema õige. Näiteks 
koera kohta, kes on õppinud süüa küsima, võiks biheiviorist öelda, 
et koer usub üldisesse seadusse: “toidu lõhnale pluss küsimisele 
järgneb toit; toidu lõhnale üksi ei järgne”.” (Russell, B. Uurimus 
tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 4.) 

Arvatavasti saab kõiki uskumusi (vaimuseisundi tähenduses) 
psühholoogiliselt s e l e t a d a  (vt SELETAMINE). Kui ma usun näiteks, et 
olen lillkapsas, siis kindlasti leiduks psühholoog, kes minu iseäraliku 
uskumuse edukalt ära seletaks. Kuid sellist uskumust (Olen lillkapsas) 
kui otsustust p õ h j e n d a d a  on küll tunduvalt raskem.  

Kas inimesel mõistusega olendina on õigus uskuda mida iganes või on 
õigus uskuda ainult seda, mis on põhjendatud? William James leidis, et 
tegelikult me usume valdavalt ilma igasuguste põhjendusteta ning meil 
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on koguni õigus sellisteks uskumusteks, kui puudub põhjendamise 
võimalus. Selline õigus teostub USUTAHTE abil.  

 Wright, G. H. Subjektiivse tõenäosuse epistemoloogia. – Wright, G. 
H. Filosoofia, loogika ja normid. Tallinn, 2001. 

 PROPOSITSIONAALSED HOIAKUD, RATSIONAALSUS, TEADMINE, USU JA MÕISTUSE 

VAHEKORD 

usu ja mõistuse vahekord  

KÜSIMUSES, kas religioosne usk ja mõistus on ühitamatud või mitte ning 
kumb on olulisem, kujunes keskaja filosoofias kolm seisukohta: USUN, 
SEST ON ABSURDNE; USUN, SELLEKS ET ARU SAADA; MÕISTAN, SELLEKS ET USKUDA.  

 Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 
2000, lk 11. 

 Rebane, J. Tunnetusteooria põhiprobleemid. Tallinn, 1986. 

 FIDEISM, RATSIONAALSUS 

Usun, selleks et aru saada  

(ld Credo, ut intellegam). Seisukoht, et ainult usu läbi valgustatud 
inimmõistus on suuteline aru saama usutõdedest. Usk peab juhtima 
mõistust, siis on religiooon mõistusega kooskõlas. Mõni usutõde ületab 
sellegipoolest inimliku arusaamisvõime – näiteks JUMALA kolmainsus, 
liha ülestõusmine ja Kristuse ihuline ligiolemine altarisakramendis. 
Neid saab vaid kaudselt selgitada, ilma et nad päris arusaadavad 
oleksid. Nii arvasid Anselm Canterburyst ja Thomas Aquinost. 

 USU JA MÕISTUSE VAHEKORD 
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Usun, sest on absurdne  

(ld Credo quia absurdum). Tertullianusele omistatud väide. Tegelik 
Tertullianuse tsitaat on Credible est quia ineptum (‘usutav, sest on 
mõistetamatu’). Taolise arusaama kohaselt on inimmõistuse võimed 
piiratud ning ei küündi n-ö kõrgemate usutõdedeni. Neid tõdesid ei 
saagi mõistusega võtta. Mida absurdsemana (vt ABSURD) nad piiratud 
inimmõistusele näivad, seda enam nad selle arusaamisvõimet ületavad 
ning seda kõrgemad nad on. Seetõttu nad väärivadki suuremat usku. 

 USU JA MÕISTUSE VAHEKORD 

usutahe  

(ingl will to believe). William James nimetas usutahteks 
emotsionaalsete (mitteintellektuaalsete) tegurite võimet kujundada 
meie USKUMUSI. Tahe ei antud juhul olla teadvustatud, pigem on jutt n-ö 
loomupärasest kalduvusest uskuma jääda. 

Sellise mõtte on välja öelnud juba Blaise Pascal, kellele ka James viitab:  

“Südamel on omad arusaamad, millest mõistus ei saa aru.” 
(Pascal, B. Mõtted. Tallinn 1998, lk 157.) 

Jamesi meelest ei suuda mõistus paljudele KÜSIMUSTELE vastata – seda 
tõendab arvamuste mitmekesisus. Erand on siiski näiteks aritmeetika. 
Keegi ei vaidlusta väidet, et 2 + 2 = 4, kuid see on APRIOORNE TEADMINE. 

Uskumused sõltuvad suurelt jaolt mitteintellektuaalsetest teguritest 
ning sellest tulenevalt on nad väga mitmekesised. Sellest tegi James 
järelduse,et  

“Meil on õigus valida omal riisikol ükskõik milline uskumus, mis on 
piisavalt elav, et mõjutada meie tahet.” (James, W. The Will to 
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believe. – Human Knowledge. Classical and Contemporary 
Approaches. New York, Oxford, 1995, lk 213.) 

Võime uskuda (usutahe) pole selleks, et jagada inimesi õigeusklikeks ja 
ketseriteks – ta on selleks, et inimesed elaksid oma usule tuginedes. 
James leidis, et ühtki uskumust ei tohi kellelegi peale suruda ning ühtki 
uskumust ei tohi halvustada.  

 RATSIONAALSUS, PASCALI KIHLVEDU 

utilitarism  

(ld ūtilitās ‘kasu’). TAGAJÄRJE-EETIKA teooria, mille järgi mitmest 
võimalikust käitumisviisist on moraalselt õige see, mille tulemuseks on 
suurim võimalik ÕNN/ HÜVE suurimale võimalikule hulgale.  

Utilitarismi rajaja J e r e m y  B e n t h a m  (kes mõistis hüvena 
naudinguid) kirjutas:  

“Loodus on andnud inimese kahe isanda võimu alla – need on 
nauding ja kannatus. Ja ainuüksi nende määrata on see, mida me 
teeme ja mida me peaksime tegema.” (Tsiteeritud: Gräzin, I. 
Jeremy Bentham. Tallinn, 1990, lk 73.) 

 Sellise arusaama pärast on utilitarismi süüdistatud naturalistlikus veas 
(vt LAHTISE KÜSIMUSE ARGUMENT).  

Naudingute võrdlemisel tuleb Benthami arvates arvestada järgmisi 
omadusi:  

1. Intensiivsus (ingl intensity): intensiivsemad naudingud on 
väärtuslikumad. 

2. Kestvus (ingl duration): kauemkestvad naudingud on 
väärtuslikumad. 
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3. Tõenäosus (ingl certainty): tegusid planeerides tuleb eelistada 
tõenäolisemaid naudinguid. 

4. Lähedus (ingl propinquity): eelistada tuleb ajaliselt lähemaid 
naudinguid.  

5. Viljakus (ingl fecundity): nauding on viljakas siis, kui ta arendab 
nautimisvõimet. Näiteks ilukirjanduse lugemine on selles mõttes 
viljakas: lugemisega kaasneb nauding (kui kaasneb – oleneb ju 
inimesest) ning samuti areneb võime veel suuremat 
lugemisnaudingut saada.  

6. Puhtus (ingl purity): nauding on puhas, kui ta ei põhjusta mingeid 
kannatusi. Nauding söömisest ja alkoholi tarbimisest võib osutuda 
n-ö mittepuhtaks. Muusika kuulamisega kaasnev nauding on jällegi 
puhtam kui lugemisega kaasnev nauding, sest lugemisel võib 
silmade väsimine ja vaimne pingutus põhjustada peavalu. (Sellele 
vaatamata võib lugemisel olla siiski muid eeliseid.) 

7. Ulatus (ingl extent): kui mingi teguviis puudutab ka teiste inimeste 
huve, siis tuleb arvesse võtta inimeste arvu, kellele saavad osaks 
naudingud. 

Kannatuste võrdlemisel on kalkulatsioon analoogne – muidugi selle 
erinevusega, et kui kannatused näivad olevat vältimatud, siis tuleb 
eelistada käitumisviisi, millega kaasnevad kannatused oleksid 
vähemintensiivsed, vähemkestvad jne.  

J o h n  S t u a r t  M i l l  arvas siiski, et Bentham alahindas 
intellektuaalseid naudinguid (vt NÖÖPNÕELAMÄNG JA LUULEKUNST). 
Viimased on Milli sõnul kõrgema kvaliteediga. Kvaliteedi üle saab 
otsustada ainult asjatundja. Kui kõik või enamik “kvalifitseeritud ja 
kompetentseid kohtunikke” eelistab teatud naudingut teisele, siis 
eelistatu ongi kõrgema kvaliteediga. 
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Tänapäeval eristatakse t e o - u t i l i t a r i s m i  ja r e e g l i -
u t i l i t a r i s m i  ehk n o r m i - u t i l i t a r i s m i . Esimesel juhul 
hinnatakse iga teo moraalselt õigsust, teisel juhul aga käitumisreegli, -
normi või põhimõtte moraalset õigsust. Normi-utilitarism püüab seega 
välja selgitada, mis juhtuks, kui kõik inimesed lähtuksid teatud 
käitumisreeglist.  

 Gräzin, I. Jeremy Bentham. Tallinn, 1990 

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Palviste J. – Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. 
Tallinn, 1996. 
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V 

vaba tahe  

Vt TAHTEVABADUSE PROBLEEM.  

vabadus  

Võimalus teostada oma ja ainult oma tahtmist. Vabaduse (ingl 
freedom) välistab s u n d u s . Sundust on kahte liiki: 

1) sundus, mille tõttu me ei saa teha seda, mida tahame 

2) sundus, mille tõttu oleme sunnitud tegema seda, mida ei taha teha. 

Sundust võib liigitada veel teistmoodi:  

1) looduslik sundus (näiteks piiravad mõne inimese  vabadust 

LOODUSSEADUSED)  

2) ühiskondlik sundus (näiteks piiravad mõne inimese vabadust 
Liikluseeskiri ja teiste arvamus). 

Vabadus eeldab arvatavasti maailma korrapärasust, loodusseaduste 
olemasolu, sest ilma nendeta pole võimalik oma tegusid planeerida 
ning saavutada soovitud tulemust. Samas tekib aga TAHTEVABADUSE 

PROBLEEM, st KÜSIMUS, kas DETERMINISM mitte ei välista vabadust.  

T e a d m a t u s  välistab vabaduse. Teadmatusest tuleneb, et minu 
tegude tagajärg ei ole kavatsustekohane. Näiteks võib taimetoitlane 
solvuda, kui pakun talle singivõileibu. Ma ei kavatsenud teda solvata 
ning seetõttu polnud see minu vabatahtlik tegu. Mõnikord on 
teadmatus vabandatav, mõnikord mitte. Ka purjusolekuga kaasneb 
teadmatus, kuid see ei võta inimeselt VASTUTUST sooritatud tegude eest.  
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Kuna inimesed elavad ühiskonnas, siis on alati olnud tähtis küsimus, 
kuivõrd vaba võib ja peab inimene ühiskonnas olema. Jutt on 
s o t s i a a l s e s t  v a b a d u s e s t  (ingl liberty). John Stuart Mill 
eristas mõtte- ja tegevusvabadust. Mõttevabadus peab tema arvates 
olema täielik, tegevusvabadust aga tuleb piirata põhimõtte järgi Keegi 
ei tohi olla teisele kahjulik.  

 Arendt, H. Mis on vabadus? – Akadeemia, 1991, nr 3–4. 

 Berlin, I. Vabaduse kaks mõistet. – Berlin I., Valik esseid. Tallinn, 
1998. 

 Berlin, I. Vabana lootusest ja hirmust. – Sealsamas. 

 Lotman, M. Struktuur ja vabadus: Märkmeid Tartu 
semiootikakoolkonna filosoofilistest alustest. – Akadeemia, 1996, 
nr 9.  

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Mill, J. S. Vabadusest. Tallinn, 1996. 

 Mises, L. Liberalism. 2007. 

 Pipes, R. Elu, vabadus, omand. – Akadeemia, 2000, nr 1. 

 Russell, B. Vabadus ühiskonnas. – B. Russell, Valik esseid. Tallinn, 
1994 

 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 256–265. 

 INIMENE ON MÄÄRATUD OLEMA VABA, JUHUS JA PARATAMATUS, NEGATIIVNE JA 

POSITIIVNE VABADUS, PATERNALISM, VÕRDSUS 

vabadus ja determinism  

Vt TAHTEVABADUSE PROBLEEM.  
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Vabadus on tunnetatud paramatus  

Taoline arusaam sai alguse stoitsismist (vt STOIKUD). Sellega nõustusid 
ka Benedictus Spinoza, Georg Wilhelm Friedrich Hegel ning MARKSISMI 

pooldajad.  

VABADUSE tingimuseks on PARATAMATUSE tunnetamine. Vabadus ja 
paratamatus ei välista seega teineteist, nagu tavaliselt arvatakse. 
Friedrich Engels kirjutas: 

“Hegel oli esimene, kes kujutas õigesti vabaduse ja paratamatuse 
vahekorda. Vabadus on tema jaoks paratamatuse tunnetamine. 
“Paratamatus on p i m e  ainult sel määral, k u i v õ r d  t e m a s t  
p o l e  a r u  s a a d u d .” Vabadus ei seisa mitte kujuteldavas 
sõltumatuses loodusseadustest, vaid nende seaduste tunnetamises 
ja sellele teadmusele rajatud võimaluses plaanikindlalt sundida 
loodusseadusi toimima teatavate eesmärkide huvides.” (F. Engels, 
Anti-Dühring. Tallinn, 1954, lk 101.) 

Nõukogudeaegses marksistlikus filosoofiaõpikus  selgitatakse vabaduse 
mõistet nii: 

“Vabadus on tunnetatud paratamatus ja tegutsemine seda 
paratamatust arvestades. Elu ei luba meil rikkuda ühtki oma 
seadustest, kuid jätab meile vaba valiku nende piirides.” (Spirkin A. 
Marksistliku filosoofia kursus. Tallinn 1966, lk 321.) 

Kas see väide ikka sobib vabaduse DEFINITSIOONIKS? Sobivam oleks ehk 
vabadust määratleda võimalusena teostada oma tahtmisi. Kui nüüd 
küsitakse, millistel tingimustel see võimalus saab olema, siis sobikski 
vastuseks hästi: vabaduseni viib (paratamatuse) tunnetamine. Väide 
Vabadus on tunnetatud paratamatus sobib ehk paremini vabaduse 
vajaliku tingimuse (vt VAJALIK JA KÜLLALDANE TINGIMUS) sõnastuseks, mitte 
aga definitsiooniks.  
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Vaihinger, Hans  

(1852–1933). Saksa filosoof.  

 FIKTSIONALISM 

vaim  

Vt KEHA JA VAIMU PROBLEEM.  

vajalik ja küllaldane tingimus  

(ingl necessary and sufficient conditions). A on B jaoks vajalik tingimus, 
kui ilma A-ta B-d ei ole. Näiteks on keskkooli või gümnaasiumi 
lõpetamine (A) vajalik tingimus kõrgkooli astumiseks (B), sest ilma 
selleta kõrgkooli ei saa. Selleks, et kujund oleks ruut (B), on vajalik 
tingimus, et ta oleks nelinurk (A), sest kui ta poleks nelinurk, ei saaks ta 
olla ka ruut.  

A on B jaoks küllaldane tingimus, kui A olemasolul on (alati) ka B. 
Näiteks on kahe kolmnurga sarnasuse (B) küllaldaseks tingimuseks see, 
et ühe kolmnurga kaks nurka on vastavalt võrdsed teise kolmnurga 
kahe nurgaga (A). Vee keemahakkamise (B) küllaldaseks tingimuseks 
on, et vee temperatuur oleks normaalrõhu korral 100ºC (A).   

 PÕHJUSLIK SEOS 

valem  

(ingl formula). TEHISKEELE reeglite järgi moodustatud väljend.  

 LAUSEARVUTUS, PREDIKAATARVUTUS  
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valetaja paradoks  

(kr paradoxos ‘ootamatu, imelik’). Nimetatud PARADOKSI on erinevalt 
sõnastatud. Üks variant on selline: kui inimene ütleb Ma valetan, siis 
tuleb välja, et kui ta tegelikult valetab, siis ta räägib tõtt, ning kui ta 
tegelikult räägib tõtt, siis ta valetab.  

Sellise paradoksi avastas arvatavasti vanakreeka filosoof Eubulides (4. 
saj e.m.a). Alfred Tarski arvates saab (tõe KORRESPONDENTSITEOORIAT 

ohustava) valetaja paradoksi lahendada OBJEKT- JA METAKEELT eristades.  

 Tarski, A. Semantiline tõekontseptsioon ja semantika alused. – 
Tähendus, tõde, meetod. Tekste analüütilisest filosoofiast. Tartu, 
1999, lk 152–155. 

 Wright, G. H. Valetaja paradoks. – Wright, G. H. Filosoofia, loogika 
ja normid. Tallinn, 2001. 

 VALETAMINE 

valetamine  

TÕDE teades teadlik väära seisukoha esitamine.  

Aga mis siis, kui inimesel on vilets mälu? Ta ei mäleta tõesti, et tegi 
midagi ning ütleb, et ei teinud. Tegelikult aga tegi. DEFINITSIOONI järgi ei 
ole see valetamine. Kui oleks võimalik konstrueerida valedetektor, siis 
saaksime välja selgitada, kas inimene valetab, kuid mitte seda, mis on 
tõde.  

Mõnikord vale eksitab, mõnikord mitte – olenevalt sellest, kas valet 
jäädakse uskuma või mitte. Vale on efektiivne vaid siis, kui kuulaja 
eeldab, et räägitakse tõtt. Kui keegi seda enam ei eeldaks, lakkaks 
valetamine kedagi eksitamast. Sellise olukorra kohta öeldaksegi: “Kõik 
valetavad, kuid sellel pole tähtsust, sest keegi ei usu.” 
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Teise inimese eksitamine on ehk mõnikord lubatav. Lastele valetatakse 
näiteks olukorras, kus arvatakse, et tõe mõistmiseks ei ole laps veel 
küllalt küps. Sellist olukorda kirjeldab ka anekdoot, kus vihmaussilapse 
KÜSIMUSELE, kus on isa, vastas ema, et isa läks meestega kalale 
(tegelikult küll kalasöödaks).  

Eraldi väärib tähelepanu valetamine hinnangulistes küsimustes. Kas 
miski on ilus või inetu, arukas või arutu jne, sõltub arvatavasti 
hindajast. Me saame rääkida tõtt vaid oma hinnangu kohta. Kui mulle 
ei meeldi miski, aga ütlen, et meeldib, siis ma valetan. Kui ma aiman, et 
inimene tahab mulle kingitust osta ning püüab välja selgitada, mis 
mulle meeldib, siis maksaks taoline valetamine mulle endale valusalt 
kätte. Kui keegi on aga millegi nimel tõsiselt pingutanud ning küsib 
minult, kuidas mulle tulemus meeldib, siis olenemata tegelikust 
arvamusest võiks ehk ikkagi öelda, et meeldib – või leida midagi, mis 
meeldib. On ju olukordi, kus mõistame, et inimene ei tahagi teada 
meie tegelikku arvamust – ta vajab vaid tähelepanu ning julgustust ja 
tunnustust. Sellisel juhul oleks ilustav vale UTILITARISMI seisukohalt 
moraalselt õigustatud. Võiksime arvatavasti nõustuda, et mõnikord, 
nagu on öelnud Puškin, “tuhandeist tõdedest kallim on meile ülendav 
vale”. 

 Tõnissaar, M. “Valedetektor.” – Akadeemia, 2001, nr 4. 

 EKSIMUS, IROONIA, VALETAJA PARADOKS 

Valgustus  

Periood Euroopa kultuuri ajaloos u 1680. aastatest kuni 1780. 
aastateni, mida iseloomustas usk mõistuse võimalustesse ja PROGRESSI 
ning traditsioonide jm autoriteetide hülgamine. Tollal saavutas 
populaarsuse DEISM, mille järgi maailm on palju mõistuspärasem kui 
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TEISMI seisukohalt. Levis ka ATEISM, mida pooldasid näiteks Paul Holbach 
ja Denis Diderot. 

 Berlin, I. Valgustusliikumise vastasleer. – Berlin, I. Valik esseid. 
Tallinn, 1998. 

 Kant, I. Kostmine küsimusele: Mis on Valgustus. – Akadeemia, 
1990, nr 4. 

 Lipping, J. Uus kostmine vanale küsimusele: Kant ja Aufklärung 
Foucault’ vaatepunktist. – Akadeemia, 1999, nr 4. 

 Sutrop, M. Valgustuse moraali- ja poliitikafilosoofia inimloomusest. 
– Vikerkaar, 1999, nr 11–12.  

vastandite ühtsus ja võitlus  

Vt DIALEKTILINE MATERIALISM. 

vastupidised mõisted  

Vt EULERI RINGID.  

vasturääkivad mõisted  

Vt EULERI RINGID.  

vasturääkivus ehk kontradiktsioon  

(ld contrādictio ‘vasturääkimine’). 1. LAUSEARVUTUSE VALEM, mis on väär 
tema komponentide TÕEVÄÄRTUSTE kõigi kombinatsioonide korral.  

Taoline (samaselt väär) valem on näiteks p & p. Koostame tema 
TÕEVÄÄRTUSTABELI ning näemegi, et valem on alati väär. 
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p p & p 

t t   v   v 

v v   v   t 

Paksus kirjas on valemi tõeväärtus ning see on tõesti mõlemal juhul 
väär. 

2. Analüütiliselt (vt ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED) väär väide, 
näiteks Mõni kolmnurk on nelinurkne.  

3. Arutluses tekib vasturääkivus siis, kui arutleja pooldab nii väidet kui 
ka selle väite EITUST. Selline vasturääkivus esineb tavaliselt varjatud 
kujul. Üks ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLITEST – mittevasturääkivuse reegel – 
keelab sellised vasturääkivused. Vastuväitelise ARGUMENTATSIOONI puhul 
näidatakse, et teatud eeldusele tuginedes tekib arutluses vasturääkivus 
ning sellest tehakse kaudne järeldus, et see eeldus on väär (sest tekitas 
vasturääkivuse).  

4. MÕISTES peitub vasturääkivus, kui ta sisaldab teineteist välistavaid 
tunnuseid. Selline on näiteks ümmarguse ruudu mõiste.  

5. Kahe väite (OTSUSTUSE) vahel on vasturääkivus, kui neil on 
vastupidised tõeväärtused (vt LOOGILINE RUUT). Sellisel juhul on tegemist 
väite ja väite EITUSEGA. Näiteks on sellised väited Kõik inimesed on 
targad ja Mõni inimene ei ole tark.  

 ABSURD, KONTINGENTNE TÕESUS JA VÄÄRUS 

vastutus  

(ingl responsibility). Võime eristada põhjuslikku (vt PÕHJUSLIK SEOS), 
juriidilist ja moraalset (vt MORAAL) vastutust.  
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P õ h j u s l i k u l t  vastutab inimene kõigi oma tegude (otseste ja 
kaudsete) tagajärgede eest. Näiteks vastutavad liiklusõnnetuse 
toimumise eest põhjuslikult mõlemad juhid.  

J u r i i d i l i n e  vastutus tähendab nõuet järgida seaduse ettekirjutusi 
ning kanda KARISTUST nende rikkumise eest. Liiklusõnnetuses on 
tavaliselt vaid üks juht juriidiliselt vastutav (see, kes rikkus 
Liikluseeskirja).  

Juriidiline vastutus eeldab valikuvõimaluse olemaolu ning teadlikkust 
sellest, mida tehakse. Mõnikord püütakse vastutusest vabaneda, 
õigustades end sellega, et puudus valikuvõimalus. Näiteks püüdsid 
Nürnbergi protsessil (pärast Teist maailmasõda) advokaadid mõningaid 
natse õigustada sellega, et käsu täitmise eest kannab vastutust käsu 
andja, mitte selle täitja. Juhtpositsioonil olnud natse aga püüti 
õigustada sellega, et nad olevat väljendanud rahva tahet. Selline jutt 
aga ei veennud kohust. 

M o r a a l n e  vastutus tähendab moraalset KOHUST ning kiituse või 
hukkamõistu väärimist vastavalt teguviisile (moraalse kohuse 
täitmisele või täitmatajätmisele).  

Moraalne vastutus eeldab (nagu juriidilinegi vastutus) valikuvõimaluse 
olemaolu ning teadlikkust sellest, mida tehakse. Siiski jääb vaieldavaks, 
mida tähendab valikuvõimalus. Kas näiteks võimalus valida enesetapu 
ja koostöö vahel KGBga oli ka valikuvõimalus? Jean-Paul Sartre näis küll 
nii arvavat. Kui on valikuvõimalus, siis on tema arvates ka vastutus; 
valikuvõimalus on alati olemas ning järelikult on alati ka vastutus. 
Sartre’i sõnul on inimene see, kelleks ta end ise teeb (vt OLEMINE EELNEB 

OLEMUSELE). Inimene püüab taolise eksistentsiaalse vastutuse eest 
põgeneda, kuid see jääb vaid ENESEPETTUSEKS.  

 Raud, R. Anarhia ja vastutus. – Vikerkaar, 1999, nr 7. 
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 Uri, U. Vabaduse mõistest. Tallinn, 1985, lk 64–71. 

 TAHTEVABADUSE PROBLEEM 

verifikatsioon  

(ld vērus ‘tõene’, ld facio ‘teen’). Väite tõesuse (vt TÕDE) 

kindlakstegemine. Seda terminit kasutatakse üldjuhul vaid väidete 
puhul, mille tõesus tehakse kindlaks KOGEMUSE põhjal. 

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 423–445. 

 ANALÜÜTILISED JA SÜNTEETILISED OTSUSTUSED, FALSIFIKATSIOON, 
VERIFIKATSIOONIPRINTSIIP 

verifikatsiooniprintsiip  

(ingl verification principle). Põhimõte, mille järgi saab LOOGILISE 

POSITIVISMI seisukohalt eristada tunnetuslikult mõtestatud lauseid 
mõtteta lausetest (vt MÕTESTATUD JA MÕTTETA LAUSED) ning ühtlasi teadust 
METAFÜÜSIKAST.  

Tunnetuslikult mõtestatud laused väljendavad OTSUSTUST, mille tõesuse 
või ekslikkuse saab kindlaks teha analüüsi teel (vt ANALÜÜTILISED JA 

SÜNTEETILISED OTSUSTUSED) või KOGEMUSE põhjal. Moritz Schlick selgitas 
verifikatsiooniprintsiipi nii: 

“Kui me küsime: “Mida see tähendab?”, siis me soovime, et 
kirjeldataks, millistes tingimustes kõnesolev väide on tõene, 
millistes väär.” (Schlick, M. Meaning and Verification. – Philosophy 
of Recent Times. Vol. II: Readings in Twentieth-century Philosophy. 
New York etc., 1967, lk 378.) 

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 103–111. 
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 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 449–464. 

 FALSIFITSEERITAVUS, KONTROLLITAVUS 

Viini ring  

(sks Wiener Kreis). Viini ülikoolis tegutsenud grupp teadlasi ja filosoofe, 
kes koondusid induktiivteaduste õppetooli professori Moritz Schlicki 
ümber. Ringi kuulusid näiteks Rudolf Carnap ja Otto Neurath. Nende 
mõttekaaslane Berliinis oli Carl Gustav Hempel ning hiljem Inglismaal 
Alfred Jules Ayer. Carnap ja Hempel emigreerusid enne Teist 
maailmasõda USAsse ning töötasid edasi sealsetes ülikoolides. Viini 
ringis kujunes välja LOOGILINE POSITIVISM.  

viis teed  

Thomas Aquinost esitas viis JUMALATÕESTUST ning neid nimetatakse 
viieks (JUMALA olemasolu tõestamise) teeks. Ta ei pooldanud Anselmi 
Canterburyst ONTOLOOGILIST JUMALATÕESTUST.  

Thomase Aquinost viis jumalatõestust on sellised.  

1. Kõik selle, mis liigub, on miski liikuma pannud. See liigutaja on 
omakorda kas liikuma pandud või liikumatu. Kui ta on liikuma 
pandud, siis tuleks oletada, et ka sellel liikumapanijal on oma 
liikumapanija jne lõpmatuseni. See oleks aga võimatu. Seega peab 
olema mingi esimene liikumatu liikumapanija ning see ongi Jumal. 

2. Kõik maailmas toimuv on omavahel põhjuslikult seotud (vt PÕHJUSLIK 

SEOS). Miski ei saa olla iseenese põhjus, sest siis eelneks ta 
iseendale, mis oleks aga võimatu. Selline põhjuslik ahel ei saa olla 
ka lõputu, sest kui ei oleks esimest põhjust, siis ei oleks ka 
järgnevaid põhjusi. Seega peab olema esimene põhjus, millel ei ole 
enam põhjust, ning see ongi Jumal. 
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3. Looduses leidub asju, mis võivad olla, kuid võivad ka mitte olla, st 
nad ei ole paratamatud (vt JUHUS JA PARATAMATUS). Thomase arvates 
ei saa kõik siiski olla selline, sest siis oleks olnud hetk, kus üldse 
midagi ei olnud. Kui selline hetk oleks olnud, poleks praegugi 
midagi olemas. Aga see pole tõsi. Järelikult on olemas paratamatu 
olev ning see ongi Jumal.  

4. Asjad on siin maailmas erineval määral täiuslikud (ilu, tarkuse, 
ÕIGLUSE jms mõttes). Järelikult peab olema mingi maksimum, tänu 
millele meil on olemas n-ö täiuslikkuse hindamise mõõtkava ning 
see maksimum ongi Jumal.  

5. Kõik maailmas toimuv on otstarbekohane. Selline otstarbekus 
olema tingitud kellegi teise poolt. (Inimese loodud asjade puhul on 
selleks muidugi inimene, kuid loodust inimene loonud ei ole.) 
Selline otstarbekohasus lähtub Jumalast. 

 Aquino Thomas, Summa paganate vastu: Esimene raamat, peatükid 
X–XIII, XV [Jumalatõestused]. – Akadeemia, 1994, nr 7. 

 Piclin, M. Filosoofide jumal: Aquino Thomase jumalatõestustest. – 
Sealsamas. 

Voltaire, François Marie Aruet  

(1694–1778). Prantsuse kirjanik, filosoof ning ajaloolane.  

 Voltaire. Filosoofilised jutustused. Tallinn, 1979. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986. 

 Voltaire. Filosoofilised kirjad. Kahekümne viies kiri hr Pascali 
“Mõtete” kohta. – Vikerkaar, 1999, nr 11–12. 

 Voltaire. Luuletus Lissaboni hävingust ehk väite “Kõik on hea” 
vaatlus. – Sealsamas. 
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 Voltaire – Rousseau. Valik kirju. – Sealsamas. 

 Voltaire. Traktaat metafüüsikast. – Meos, I. Filosoofia 
põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998. 

 DEISM, NÕRK DETERMINISM, PANGLOSS 

voluntarism  

(ld voluntās ‘tahe’). 1. Seisukoht, et see, mis on moraalselt hea/õige ja 
mis on halb/ebaõige, sõltub mingis mõttes meie tahtest. Meie ise 
kehtestame VÄÄRTUSI. Selline on näiteks Friedrich Nietzsche ja Jean-Paul 
Sartre’i arusaam. 

2. Seisukoht, et inimtahe on ajaloo liikumapaneja ning suunaja. Sellist 
inimtahet kehastavad suurkujud (vt SUURKUJU ROLL AJALOOS).  

3. Seisukoht, et maailma OLEMUS on tahe. Selline on näiteks Arthur 
Schopenhaueri ja Friedrich Nietzsche arusaam (viimane rääkis 
võimutahtest).  

4. Seisukoht, et inimese tahe on vaba. Vt INDETERMINISM.  

5. Sellise inimese ellusuhtumine, kes usub, et meie elu on meie endi 
kätes. Selline veendumus ärgitab inimest initsiatiivi ilmutama. 
Arvatavasti ei kesta taoline meeleolu kogu elu ning ei laiene kõigile 
eluvaldkondadele. Vaevalt, et keegi usuks, et näiteks päikesepaisteline 
ilm on inimese enda teha. Taolise ellusuhtumise vastand on FATALISM (3. 
tähenduses). 

 Loone, E. Sissejuhatus materialistlikusse ühiskonnafilosoofiasse. 
Tallinn, 1989, lk 65–85. 
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vorm ja mateeria  

Aristotelese arvates on iga ASJA puhul võimalik mõtteliselt eristada 
tema vormi ehk olemust (kr eidos, morphē) ja mateeriat ehk materjali 
(kr hylē). Meeltega me tajume näiteks konkreetset maja, kuid 
Aristotelese arvates on ka maja olemus, mida ei saa meeltega tajuda, 
kuid mis just teebki majast maja. Olemus ongi Aristotelese sõnul see, 
mis teeb asjast selle, mis ta on (kr to ti ēn einai). Olemusest saab 
mõelda ning seda olemust saab defineerida (vt DEFINITSIOON).Vorm ja 
mateeria on Aristotelese arvates teineteisest lahutamatud: näiteks ei 
saa maja mateeriat eraldada maja vormist (olemusest). Näiteks on 
maja teatud mateeria ja teatud vormi ühtsus.  

 ESIMENE MATEERIA, ESSENTSIALISM, FENOMEN JA NOUMENON, KOLMANDA 

INIMESE ARGUMENT 

vulgaarmaterialism  

(ld vulgāris ‘madal, labane’). 19. sajandi keskpaigas levinud arusaam, et 
n-ö vaimunähtuste seletamiseks (vt SELETAMINE) sobivad füüsika või 
keemia. Sellist arusaama pooldasid näiteks Carl Vogt, Ludwig Büchner 
ja Jakob Moleschott. Carl Vogti sõnul eritab aju mõtteid samamoodi 
kui maks eritab sappi. Friedrich Engels nimetas teoses “Looduse 
dialektika” taolist MATERIALISMI vulgaarmaterialismiks.  

 KEHA JA VAIMU PROBLEEM 

võimalikkus ja tegelikkus  

Vt TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS.  
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võimalikud maailmad  

(ingl possible worlds). Maailmad, mis on loogiliselt võimalikud (vt 
TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS) ning võiksid seega eksisteerida meie tegeliku 
maailma asemel.  

Nicolas Malebranche oli esimene, kes väitis, et meie maailm on üks 
neist võimalikest, mille JUMAL oleks võinud luua. Malebranche’i arvates 
erineb reaalne maailm teistest võimalikest LOODUSSEADUSTE lihtsuse 
poolest.  

Gottfried Leibniz väitis optimistlikult (vt OPTIMISM), et meie reaaalne 
maailm on parim võimalikest, sest muidu poleks Jumal teda loonud.  

Tänapäeval ei pea võimalikest maailmadest kõneldes viitama Jumalale. 
Võimalik maailm on maailm, mida saab kirjeldada ilma 
VASTURÄÄKIVUSTETA. Ka muinasjutt ja kõige fantastilisem ulmejutustus 
kirjeldavad võimalikku maailma. Küll ei ole aga võimalik näiteks 
maailm, kus kiilaspäine inimene kammib oma juukseid, sest see pole 
loogiliselt võimalik: olla kiilaspäine tähendab ju, et juukseid pole. 

Võimalike maailmade MÕISTE abil selgitas Leibniz PARATAMATUSE, 
võimatuse ja juhuse ehk kontingentsuse mõisteid (vt KONTINGENTNE 

TÕESUS JA VÄÄRUS). P a r a t a m a t u  on see, mis on tõsi kõigis 
võimalikes maailmades – näiteks, et 2 + 2 = 4. V õ i m a t u  on see, mis 
ei ole tõsi üheski võimalikus maailmas – näiteks, et mõni ruut on 
ümmargune. J u h u s l i k  ehk kontingentne on see, mis leiab aset vaid 
mõnes võimalikus maailmas – näiteks, et puude lehed on rohelised.  

 Danto, A. C. Ühendused maailmaga. Filosoofia põhimõisted. 
Tallinn, 2000, lk 78–83. 

 Kołakowski, L. Horror methaphysicus. Tallinn, 2000, lk 93–97. 

 ANTROOPSUSPRINTSIIP, FAKTITÕED JA MÕISTUSETÕED, FIKTIIVSED ENTITEEDID, 
JUHUS JA PARATAMATUS, KONTRAFAKTUAALID, TEGELIKKUS JA VÕIMALIKKUS 
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võimutahe  

(sks der Wille zur Macht). Friedrich Nietzsche väitis, et kõige elava 
OLEMUS on võimutahe: 

“Maailm, vaadatuna seestpoolt .. on võimutahe ja ei midagi muud.” 
(F. Nietzsche,  Jenseitz von Gut und Böse. – F. Nietzsche,  Sämtliche 
Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Bd 5. 
München, 1988, lk 55.) 

“Kõigepealt tahab kõik elav väljendada oma jõudu – elu ise ongi 
võimutahe: enese alalhoidmine on vaid üks selle paljudest 
tagajärgedest.” (Sealsamas, lk 27.) 

 Vt artikli NIETZSCHE kirjandust. 

võrdsus  

(ingl equality). Võrdsust saab mõista kahte moodi. 

1. V õ r d s u s  k u i  ü h e s u g u s u s . Võrdsusest kui 
ühesugususest räägitakse inimeste võimeid ja omadusi võrreldes. 
Keegi ei pea muidugi silmas võrdsust kõiges: on ju ilmselge, et kõik 
ei saa olla ühest soost, ühe kehakaaluga, ühesuguste teadmistega 
jne. Igal konkreetsel juhul võrreldakse inimesi teatud mõõdupuu 
järgi. Selles mõttes võrdsusest rääkides ollakse sageli nõus, et 
inimesed on väga erinevad oma võimetelt ja omadustelt ning seega 
ebavõrdsed. Vaieldav on siin muidugi, kas võimete ebavõrdsus on 
sünnipärane või tuleneb kasvatusest.  

2. V õ i m a l u s t e  v õ r d s u s . Võrdsusest räägitakse kui nõudest 
anda kõigile ühesugused (võrdsed) võimalused – näiteks töö 
saamisel, võimuorganisse pääsemisel, oma arvamuse avaldamisel, 
elukoha valimises jne. Poliitikas on see teine võrdsuse mõte 
olulisem kui esimene ning siin ei lepita ebavõrdsusega.  
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Võrdsuse nõudmine võib seada ohtu VABADUSE, sest võrdsust taotledes 
hakatakse arvatavasti püüdma ühetaolisuse poole. Kui kõik inimesed 
oleksid võimalikult ühetaolised, siis oleks võrdsus lihtsamamini 
saavutatav: ühesugused mõtted, vajadused, eluviis jne võimaldaksid 
standardset lähenemist ning tööstuses massitootmist.  

 Meos, I. Filosoofia põhiprobleemid. Tallinn, 1998. 

 Pipes, R. Elu, vabadus, omand. – Akadeemia, 2000, nr 1. 

 Voltaire. Filosoofiline sõnaraamat. Tallinn, 1986, lk 183–187. 

 DEMOKRAATIA 

võõrandumine  

(sks Entfremdung, ingl alienation). Termin võõrandumine esineb Georg 
Wilhelm Friedrich Hegelil, Ludwig Feuerbachil ja Karl Marxil. 1932. a 
ilmusid trükis Marxi “Majandusteaduslikud ja filosoofilised käsikirjad 
1844. aastast” ning termin muutus populaarseks (eriti just 1940. ja 
1970. aastate lõpus).  

Marxi arvates võõrandub tööline kapitalistlikus ühiskonnas o m a  
t ö ö s t . Töö ei paku võimalust eneseteostuseks ning oma võimete 
arendamiseks, vaid hoopis kurnab nii füüsiliselt kui vaimselt. Töö on 
seetõttu vastumeelt ning ei saa juttugi olla töövajaduse rahuldamisest; 
töö on vaid vahend mingite muude vajaduste rahuldamiseks.  

Tööline võõrandub ka oma t ö ö  t u l e m u s e s t , mis ei kuulu 
temale ning mille suhtes ta ei tunne mingit rõõmu – erinevalt näiteks 
käsitöölisest, kes võib olla uhke (vt UHKUS) oma töö üle.   

Tänapäeval räägitakse võõrandumisest sellistes tähendustes:  

o Inimene võõrandub iseenda elust, tundes, et see on väljunud tema 
kontrolli alt.  



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

535 

 

o Inimene võõrandub teistest inimestest, kaotab usu, et inimesed 
hoolivad teineteisest ja täidavad oma kohustusi (vt KOHUS) teiste 
suhtes ning seetõttu tunneb end üksi.  

o Inimene võõrandub iseendast, oma tõelisest minast, kaotab 
AUTENTSUSE.  

 Blum, R. Võõrandumisprobleem marksismis. – Ajalooline 
materialism. Tallinn, 1977. 

 Marx, K. Majandusteaduslikud ja filosoofilised käsikirjad 1844. 
aastast. Tallinn, 1982, lk 46–56. 

vägivallatu vastupanu  

Vt KODANIKUALLUMATUS.  

välismaailm  

(ingl external world). Välismaailmaks nimetatakse kõike seda, mis 
eksisteerib reaalselt, olles seega tunnetava SUBJEKTI suhtes väline. Mis 
sinna välismaailma kuulub, on vaieldav. Välismaailma võivad kuuluda 
näiteks IDEED (Platoni järgi), UNIVERSAALID (REALISMI seisukoht), 
materiaalsed asjad (MATERIALISMI seisukoht).  

R e n e  D e s c a r t e s  väitis, et on olemas hing ja on olemas 
materiaalne maailm – viimane on niisiis välismaailm.  

J o h n  L o c k e  oli samuti seda meelt, kuid arvas, et vahetult saab 
tajuda (vt TAJUMUS) vaid IDEESID (2. tähenduses), mitte aga materiaalset 
maailma, mis tekitab ideesid. See on REPRESENTATSIONISMI seisukoht. 

D a v i d  H u m e  seadis KAHTLUSE alla välismaailma olemasolu, sest 
me ei saa KOGEMUSE põhjal öelda, mis põhjustab tajumusi. Pole alust 
väita, kas üldse on tajumustel mingi põhjus ja kui on, siis milline see on.  
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I m m a n u e l  K a n t i  jaoks oli välismaailm ASI ISEENESES, mille kohta 
ei saa midagi öelda.  

välistatud kolmanda reegel  

Vt ÕIGE MÕTLEMISE PÕHIREEGLID.  

väärikus  

Inimese väärikus on see, kuivõrd ta i s e e n d a  s i l m i s  austamist 
väärib. Selline austus iseenda vastu esitab ühtlasi kõrged nõudmised, 
millele vastavust kontrollib ainult inimene ise. Teiste arvamus ei tule 
väärikuse puhul arvesse ning seetõttu ei ole väärikuses 
silmakirjalikkust. Küll võib aga väärikusega (teiste silmis) üle pingutada. 

Arusaamad selle kohta, mis on väärikas ja mis mitte, on muidugi 
erinevad. Mõne jaoks tähendab väärikus enesevalitsemist, teise jaoks 
alati korrektset riietust, kolmas leiab väärika olevat aeglase kõneviisi 
jne.  

Väärikusest võib rääkida ka UTILITARISMI puhul – kas ÕNN seisneb 
igasugustes naudingutes või on mõned naudingud väärikamad?  

 AU, HÄBI, NÖÖPNÕELAMÄNG JA LUULEKUNST, SÜDAMETUNNISTUS 

väärtus  

(ingl value). Tunnustada midagi väärtusena tähendab arvestada sellega 
valikute tegemisel. Väärtustada võib AU, ilu, TÕDE, RATSIONAALSUST, 
heaolu, raha, teiste inimeste tunnustust, VÄÄRIKUST, puhast 
SÜDAMETUNNISTUST, tarkust jne. Vaieldav on, kas inimesed ise loovad 
endale väärtused või eksisteerivad need objektiivselt (vt OBJEKTIIVNE). 
Friedrich Nietzsche arvates on väärtuste loomiseks võimeline vaid 
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ÜLEINIMENE, teised vajavad aga juba olemasolevaid väärtusi ning n-ö 
näpuganäitamist. 

Eristada võime i n s t r u m e n t a a l s e i d  väärtusi (ingl instrumental 
value) ja i s e v ä ä r t u s i  (ingl intrinsic value). Näiteks kui 
kodutehnikat peetakse vahendiks elu mugavaks tegemisel, siis on 
tehnikal intrumentaalne väärtus; kui aga kodutehnika omamine 
muutub eesmärgiks omaette, siis on kodutehnika iseväärtus. Mida 
tunnistada instrumentaalseks ja mida iseväärtuseks, sõltub inimesest.  

Väärtuste valik on isiklik ning siin tekibki probleem, et mille alusel me 
siis valime endale väärtused. Antud juhul me ei saa ju lähtuda 
väärtustest, sest me pole veel valinudki, mida pidada väärtuseks. 
Arvatavasti kujuneb väärtuste süsteem (inimesele märkamatult) 
kasvatuse tulemusel.  

Väärtuste seas valitseb hierarhia – ühed on inimese jaoks olulisemad 
kui teised ning väärtuste konflikti korral ohverdatakse madalam 
väärtus. Näiteks võib inimene sattuda olukorda, kus tal tuleb valida – 
kas raha või väärikus. Sellisel juhul selgubki, kumb on tema jaoks 
suurem väärtus.  

 Perens, P. Väärtusest. – Akadeemia, 1993, nr 9. 

 AKSIOLOOGIA, FAKT JA VÄÄRTUS,  MORAALNE KONFLIKT 

väärtusfilosoofia  

Vt AKSIOLOOGIA. 
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W 

Weber, Max  

(1864–1920). Saksa sotsioloog.  

 Weber, M. Legitiimse domineerimise kolm puhast tüüpi. – 
Vikerkaar, 1994, nr 9. 

 Weber, M. Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. – Akadeemia, 
1993, nr 9 – 1994, nr 3. 

 Weber, M. Protestantlikud sektid ja kapitalismi vaim. – Akadeemia, 
1997, nr1.  

 Weber, M. Teadus kui elukutse ja kutsumus. – Akadeemia, 1999, nr 
8–9. 

 Weber, M. Võimu ja religiooni sotsioloogiast. Tallinn, 2002. 

 Koort, A. Max Weberi sotsioloogia küsimuseseadest. – Koort, A. 
Inimese meetod. Tartu, 1996. 

 Käärik, H. Max Weber: religioon, teadus ja ratsionaliseerumine. – 
Akadeemia, 1999, nr 9. 

 Käärik, H. Max Weber: võim, domineerimine, autoriteet. – 
Vikerkaar, 1994, nr 9. 

 Meel, M. Rahvas ja tema eetika. – Vikerkaar, 1994, nr 7. 

 LEGITIIMSUS  

Whitehead, Alfred North  

(1861–1947). Inglise loogik, matemaatik ja filosoof.  

 Koort, A. A. N. Whiteheadi organismi-filosoofia. – Koort, A. Inimese 
meetod. Tartu, 1996. 
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 Joad, C. E. M. Sissejuhatus filosoofiasse. Tartu, 1996, lk 489–516. 

Windelband, Wilhelm  

(1848–1915). Saksa filosoof, Immanuel Kanti filosoofia edasiarendaja.  

 Windelband, W. Ajalugu ja loodusteadus. – Akadeemia, 1993, nr 3.  

 Tool, A. Uuskantiaanlus ku teadusajastu kultuurifilosoofia: 
Mõttejaloolisi lisandusi Wilhelm Windelbandi kõnele “Ajalugu ja 
loodusteadus”. – Akadeemia, 1993, nr 4. 

 IDIOGRAAFILINE JA NOMOTEETILINE MEETOD, POSITIVISM 

Wittgenstein, Ludwig  

(1889–1951). Austria filosoof, ANALÜÜTILISE FILOSOOFIA klassik. Eristatakse 
n-ö varasemat ja hilisemat Wittgensteini. Esimesel juhul räägitakse 
tema teosest “Loogilis-filosoofiline traktaat” (1921. a), teisel juhul aga 
peamiselt teostest “Filosoofilised uurimused” (trükis ilmus 1953. a) ja 
“Tõsikindlusest” (trükis ilmus 1969. a). 

 Wittgenstein, L. Filosoofilised uurimused. 2005. 

 Wittgenstein, L. Loeng eetikast. – Looming, 1993, nr 8. 

 Wittgenstein, L. Loogilis-filosoofiline traktaat. Tartu, 1996. 

 Wittgenstein, L. Mõned märkused loogilise vormi kohta. – 
Akadeemia, 2010, nr 6.  

 Wittgenstein, L. Tõsikindlusest. Tallinn, 2000. 

 Wright, G. H. Wittgenstein ja kahekümnes sajand. – Wright, G. H. 
Minerva öökull. Tallinn, 1996. (Ilmunud on ka Akadeemias, 1990, nr 
8.) 

 Wright, G. H. Wittgenstein tõenäosusest. – Wright, G. H. Filosoofia, 
loogika ja normid. Tallinn, 2001. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

540 

 

 Wright, G. H. Wittgenstein tõsikindlusest. – Sealsamas. 

 Wright, G. H. Modaalloogika ja Tractatus. – Sealsamas. 

 ELUVORM, FILOSOOFIA KUI TERAAPIA,  IDENTSUSE PARADOKS, KEEL, KEELEMÄNG,  
KÜSIMUS, LOOGILINE ATOMISM, PARADIGMAARGUMENT, PEREKONDLIK 

SARNASUS, PRIVAATKEEL 

Wright, Georg Henrik  

(1916–2003). Soome filosoof. 

 Wright, G. H. Filosoofia, loogika ja normid [kogumik]. Tallinn, 2001. 

 Wright, G. H. Minerva öökull [kogumik]. Tallinn, 1996. 

 Wright, G. H. Marxist ja marksismist. – Loomingu Raamatukogu, 
1988, nr 51/52. 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

541 

 

Õ 

õige mõtlemise põhireeglid  

Kõige esimene tingimus  selleks, et mõtelda  loogiliselt (korrektselt), on  
järgida õige mõtlemise põhireegleid. Kokku on  neid neli. Kolm esimest  
on  sõnastanud Aristoteles, neljanda Gottfried Leibniz.  

1 .  S a m a s u s e  r e e g e l .  Ühte ja sama väljendit tuleb alati  
kasutada ühes ja samas tähenduses. Selleks tuleb eelkõige muidugi 
selgusele jõuda (üksmeelele jõuda või siis vähemalt  kokku leppida), 
millises tähenduses seda või teist  väljendit kasutada. Sageli seda ei 
tehta ja siis võibki juhtuda, et üks räägib aiast, teine aiaaugust.  

Näiteks on seda reeglit rikutud sellises arutluses.  

Kui sellest, et mõned  õpilased on sportlased, järeldub, et mõned 
sportlased on õpilased, siis järeldub sellest, et mõned raamatud on 
kapsad, et mõned kapsad on raamatud. Tuleb välja, et mõned kapsad 
on raamatud!?  

Selles arutluses kasutati sõna kapsas kahes eri tähenduses: ülekantud 
tähenduses (raamatute  jms kohta, mis on  kaotanud oma algse 
välimuse) ja otseses tähenduses (kapsas kui taim).  

2 . M i t t e v a s t u r ä ä k i v u s e  r e e g e l . Arutluses ei tohi olla 
VASTURÄÄKIVUSI. Vastase KRIITIKA vaidlustes sageli seisnebki selles,  et 
viidatakse vasturääkivusele tema arutluses. Kui  vaidlus venib  pikale, 
siis  võib  juhtuda, et vaidlejad unustavad oma esialgse seisukoha ning 
hakkavad lõpus kaitsma  hoopis teist väidet – võimalik, et endisele 
vasturääkivat.  Sellele tuleks siiski tähelepanu pöörata.  

3 .  V ä l i s t a t u d  k o l m a n d a  r e e g e l . Emb-kumb, kas tõene 
on väide või  väite EITUS – kolmandat võimalust ei tohi  olla. Seepärast 
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tuleb täpselt  määratleda terminid, mida kasutatakse. Kui me ütleme 
näiteks See inimene on haige, siis tuleb  enne täpsustada,  mida me 
mõistame sõna haige all. Ainult siis saame üheselt hinnata, kas tõene 
on väide või väite eitus. Vastasel juhul võime jääda kahevahele: ühest 
küljest just nagu oleks haige, aga teisest küljest. Sellist kahevahelolekut 
tuleb vältida.  

Mõnikord võib see reegel tekitada arusaamatusi. Näiteks arvatakse 
väite Prantsuse praegune  kuningas on kiilaspäine EITUS olevat väide 
Prantsuse praegune kuningas  ei ole kiilaspäine. Edasi arutletakse: üks  
neist väidetest  peab olema tõene, kuid tegelikult on ju mõlemad 
väärad ning välistatud kolmanda reegel ei kehti!  

Tegelikult erineb väite loogiline struktuur sageli väite grammatilisest 
struktuurist ning antud juhul peitub väites Prantsuse praegune  
kuningas on kiilaspäine koguni kolm OTSUSTUST:  

1. Prantsusmaal on praegu kuningas – tähistame selle p. 

2. See kuningas on ainus – tähistame selle q. 

3. See kuningas on kiilaspäine – tähistame selle r. 

Nii et tegelikult on antud väide KONJUNKTIIVNE OTSUSTUS (p & q & r), mis 
on tõene, kui kõik tema kolm komponenti on tõesed.  

Väite eitus (p V q V r) kõlab aga nii:  

Prantsusmaal pole praegu kuningat ja/või on seal mitu kuningat ja/või 
ei ole see kuningas kiilaspäine. Nüüd on selge, et tõene on esialgse 
väite eitus.  

4 .  K ü l l a l d a s e  a l u s e  r e e g e l . Meie väited peavad olema 
põhjendatud, tuleb näidata, mille alusel seda või teist väidame (vt 
ARGUMENTATSIOON). Ilma selleta pole võimalik ka vaielda. Omaette 
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küsimus on muidugi, kas antud põhjendus ka teiste jaoks veenev 
(küllaldane) on. 

 Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine. Tallinn, 1996, lk 52–56. 

 Meos, I. Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur. Tallinn, 1996. 

 Russell, B. Uurimus tähendusest ja tõest. Tallinn, 1995, lk 399–419. 

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu, 1999. 

 KÜLLALDASE ALUSE PRINTSIIP, LAUSEARVUTUS, LOOGIKA, LOOGILINE ÕIGSUS, 
PREDIKAATARVUTUS 

õiglus  

(ingl justice). Õiglane võib olla poliitiline süsteem, konkreetne tegu ja 
hinnang. Ka mõne inimese kohta öeldakse, et ta on õiglane (tema 
tegude ja hinnangute tõttu). Raske on siiski öelda, milles seisneb 
õiglus.  

P l a t o n i  arvates on riik õiglane siis, kui igaüks teeb oma tööd 
(vastavalt oma soodumustele) ja ei sega teisi. Inimene on õiglane siis, 
kui tema hinge alged täidavad oma loomupärast rolli (mõistus juhib, 
afektiivne alge toetab mõistust ning himustav alge kuuletub).  

Tänapäevasem diskussioon selle üle, mis on õiglus, sai alguse J o h n  
R a w l s i  teosest “Õigluse teooria”, mis ilmus 1971. a ning milles ta 
selgitas õiglust oletatava a l g s i t u a t s i o o n i  (ingl original 
position) kaudu. Algsituatsioon on kujuteldav olukord enne ühiskonna 
loomist. Me ei tea, kes me lepingu teel loodavas ühiskonnas oleme. Me 
ei tea oma tulevast sotsiaalset positsiooni (varandus, võim jms), 
isikuomadusi (sugu, rass, andekus jms), maailmavaadet, temperamenti 
ja vanust. Kõik variandid on meie jaoks võrdselt tõenäolised. Rawlsi 
arvates me valime sellise n-ö teadmatuse loori (ingl veil of ignorance) 
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tagant õiglase ühiskondliku korralduse, st sõlmime õiglase ÜHISKONDLIKU 

LEPINGU.  

 Aristoteles. Nikomachose eetika. Tartu, 1996, lk 97–122. 

 Gräzin, I. Anglo-ameerika õigusfilosoofiast. Tallinn, 1983. 

 Jõgi, P. Kaasaegsed teooriad õiglusest anglo-ameerika 
õigusfilosoofias. Magistritöö. Tartu, 1996. 

 Jõgi, P. Õigus ja eetika: teooriad õigusest ja õiglusest 20. sajandi 
õigusfilosoofias. 2002.Perelman, C. Õigluse teooriast. – Akadeemia, 
1994, nr 2.  

 Schmid, J. Naiivsed kujutlused õiglusest. – Akadeemia, 1999, nr 10. 

 Sutrop, M. Hea elu, moraal ja sotsiaalne õiglus: Aristotelesest 
tänapäevani. – Akadeemia, 2000, nr 8. 

 Tammelo, I. Õiglase valitsemisvormi otsinguil. – Akadeemia, 1991, 
nr 10. 

õnn  

Arvatavasti püüdlevad kõik inimesed õnne poole, kuid milles seisneb 
õnn? A r i s t o t e l e s  võttis 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 meil muidugi vaja hoolitseda ka keha eest, kuid sellega ei 
tohi üle pingutada. Õnn on Aristotelese arvates püsiv seisund. Olles 
õnnelikud, ei vaja me enam midagi. 

Ka E p i k u r o s  seadis õnnest rääkides eeskujuks jumalad, kes tema 
arvates viibivad ülima õnne ja õndsuse seisundis, elades n-ö 
maailmade vahel. Õnn seisneb Epikurose arvates naudingutes. 
Epikuros pooldas seega HEDONISMI. Naudinguks nimetas ta kehaliste 



Meos, I. Filosoofia sõnaraamat. 2013 

545 

 

kannatuste puudumist ja hingerahu (vt ATARAKSIA). Maksimaalsete 
võimalike naudingute saavutamine nõuab inimeselt arukust.  

J o h n  S t u a r t  M i l l  leidis, et õnnel ja õnnel on vahe – sea õnnele 
eelistaks ta pigem inimese õnnetust ning arvas, et nii mõtleb valdav 
enamus inimestest:  

“Parem on olla õnnetu inimene kui õnnelik siga, kannatav Sokrates 
kui rahulolev loll. Ja kui siga ja loll arvavad teisiti, siis ainult selle-
pärast, et neile on teada vaid asja üks pool, nende oponentidele 
aga mõlemad”. (Tsiteeritud: Gräzin, I. Jeremy Bentham. Tallinn, 
1990, lk 91.) 

Arvatavasti tahtis John Stuart Mill öelda, et kui intellektuaalne inimene 
panna õnneliku sea olukorda, siis ta küll õnnelik ei oleks – ta oleks veel 
õnnetum kui lihtsalt õnnetu inimene.  

Kas t a r k  (intellektuaalne) inimene üldse saabki olla õnnelik? Ütleb 
ju Koguja:  

“Ma mõtlesin oma südames ja ütlesin: Mina, vaata, olen hankinud 
suure tarkuse ja olen ületanud kõik need, kes enne mind on 
valitsenud Jeruusalemma üle, ja mu süda on näinud palju tarkust ja 
teadmisi. Ja ma pühendasin oma südame tarkuse mõistmisele, ka 
meeletuse ja sõgeduse mõistmisele: ma mõistsin, et ka see oli 
vaimu närimine! Sest kus on palju tarkust, seal on palju 
meelehärmi, ja kes lisab teadmisi, see lisab valu!” (Kg 1, 16–18.) 

STOIKUD arvasid ikkagi, et õnn eeldab tarkust, soodustades APAATIAT. 
Seneca kirjutas selle kohta:  

“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.” (Сенекa. О Счaстливой жизни – 
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Римские стоики: Сенекa. Эпиктет. Мaрк Aврелий. Москвa 1995, 
lk 172.) 

A r t h u r  S c h o p e n h a u e r  hindas samuti kõrgelt tarkust ning 
arvas, et vähem õnnetu olemiseks peab inimene mõistma, kui palju 
tuleb pöörata tähelepanu oma elu kolmele tahule – sellele, kes ta on, 
mida ta omab ja mida temast arvatakse. Schopenhauer arvas nagu 
Epiktetoski, et esmatähtis on esimene, sest  

“Mitte see ei tee meid õnnelikuks või õnnetuks, mida asjad 
objektiivselt ning tegelikult on, vaid see, mis nad on meie jaoks, 
meie käsituses.” (Schopenhauer, A. Elutarkus. Tallinn, 1994, lk 16.) 

Õnnega ei seostanud Schopenhauer ei pudrumägesid ega piimajõgesid, 
vaid arvas, et  

“Kui valutule seisundile lisandub veel igavuse puudumine, siis on 
maine õnn olulises saavutatud; ülejäänu on petekuju.” (Sealsamas, 
lk 93.) 

B l a i s e  P a s c a l  juhtis tähelepanu sellele, kui hukutav on meie 
õnne jaoks lootuste panemine tulevikule, sest selle tagajärg on, et me 
pole kunagi õnnelikud:  

“Olevik pole kunagi meie eesmärk, nii minevik kui olevik on meile 
vahendid; meie eesmärgiks on tulevik. Sellepärast ei ela me kunagi, 
vaid loodame elada; ja kuna me kogu aeg valmistume õnnelikuks 
saama, tuleb paratamatult välja, et me mitte kunagi õnnelikud 
pole.” (Pascal, B. Mõtted. Tallinn 1998, lk 101.) 

 Aristoteles, Nikomachose eetika. Tartu, 1996, lk 15–29, 225–232 

 Klein, S. Lihtsalt õnnelik. Õnne valem igaks päevaks. 2012. 

 Russell, B. Tee õnnele. – B. Russell, Valik esseid. Tallinn, 1994.  

 Russell, B. Töö. – Sealsamas. 
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 Schmid, W. Õnn. 2008. 

 Schopenhauer, A. Elutarkus. Tallinn, 1994. 

 ASKETISM, EUDAIMONISM, HEDONISM 
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Ä 

ärieetika   

(ingl business ethics). RAKENDUSEETIKA valdkond, mis kujunes välja 1970. 
aastate lõpul USAs. Arutletakse majandussüsteemi moraalse 
õigustatuse üle ning uuritakse äritegevuses tekkivaid kõlbelisi 
probleeme, sh MORAALSEID KONFLIKTE.  

Näiteks tekib reklaami ning müüjatepoolse psühholoogilise surve 
moraalsuse KÜSIMUS. Või peaksid ehk tarbijad muutuma 
paksunahaliseks igasuguse reklaami ja müüjate psühholoogiliste 
trikkide vastu? Isegi VALETAMINE ei oleks arvatavasti enam lubamatu, kui 
keegi niikuinii ei usu.  

 Eintalu, J. Ärieetika kui makjavellism. – Akadeemia, 2011, nr 6.  

 Meel, M. Ärieetika. Tallinn, 2000. 

 Meel, M. Kas üks jalg on moraalsem kui teine?: Uuendusliku 
ettevõtte moraalipoliitikast. – Akadeemia, 1999, nr 5.  
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Ü 

ühiskondlik leping  

(ingl social contract). Oletatav leping, mille inimesed kunagi aegade 
hämaruses riiki luues sõlmisid, et vältida LOODUSLIKU SEISUNDI 
ebameeldivusi. Ühiskondliku lepingu oletatava sõlmimisega võtsid 
inimesed endale kohustuse (vt KOHUS) alluda riigivõimule. Nii arvasid 
näiteks Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. John 
Rawlsi arvates tuleneb ka ÕIGLUS oletatavast ühiskondlikust lepingust 
nn ALGSITUATSIOONIS.  

 Sutrop, M. Valgustuse moraali- ja poliitikafilosoofia inimloomusest. 
– Vikerkaar, 1999, nr 11–12.  

ühismõõdutus  

(ingl incommensurability). Faktide TEOORIAST KOORMATUSE tõttu ei saa 
FAKTIDE alusel erapooletult otsustada, kumb rivaalitsevatest teooriatest 
on parem, sest kumbki teooria viitab enda tõlgendatud faktidele ja 
kritiseerib nende põhjal teist teooriat. Iga teooria kasutab ka erinevaid 
MÕISTEID, kuigi sõnad võivad olla samad. Näiteks räägitakse nii 
klassikalises (Newtoni) mehaanikas kui ka relativistlikus mehaanikas 
massist, kuid massi mõistetakse hoopis erinevalt – esimeses on mass 
muutumatu, teises sõltub mass kiirusest.  

Kujundlikult öeldes ei saa kahte teooriat ühe ja sama mõõdupuuga 
mõõta ning selles mõttes nad ongi ühismõõduta. 

 Chalmers, A. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, 
1998, lk 157–161, 191–194. 

 RELATIVISM 
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üldidee  

Vt ABSTRAKTNE IDEE EHK ÜLDIDEE. 

üldistamine ehk üldistus  

Vt INDUKTSIOON. 

üldisuskvantor  

Vt KVANTOR. 

üleinimene  

(sks Übermensch). Friedrich Nietzsche vastandas üleinimest (järgnevas 
tõlkes nimetatakse teda üliinimeseks) viimsele inimesele: 

“Inimene on köis, mis kinnitatud looma ja üliinimese vahele, – köis 
üle kuristiku. 

Ohtlik üleminek, ohtlik teelolek, ohtlik tagasivaade, ohtlik hirm ja 
seisatus.” (Nietzsche, F.  Nõnda kõneles Zarathustra. Tallinn, 1993, 
lk 7–8.) 

Üleinimene julgeb olla tema ise (vt AUTENTSUS). Viimne inimene on aga 
üks rahva hulgast, kes soovib olla nagu teised. Üleinimesel pole 
rahvahulgaga midagi ühist – ta on hoopis teist tõugu. Seega ei saa 
üleinimene ka rahvajuht olla ning ühtlasi pole kuigi adekvaatne tõlkida  
Übermensch  kui ’üliinimene’, sest ta ju ei ole ülimalt inimlik, vaid 
hoopis midagi muud.  

Viimne inimene kehastab orjamoraali, üleiinimene isandamoraali (vt 
ISANDAMORAAL JA ORJAMORAAL).  

 Vt artikli NIETZSCHE kirjandust. 
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ületamine  

(sks Aufhebung). Georg Wilhelm Friedrich Hegeli filosoofias tähendab 
ületamine hävimise ja säilimise ühtsust muutumises. Selle MÕISTE 
vahendusel saab selgitada seost arengu erinevate astmete vahel. 
Näiteks säilib inimese lapsepõlv täiseas ületatud kujul: kõik me oleme 
pärit lapsepõlvest, kuid samas me ju areneme ja muutume.  

 

ürgalge  

(kr archē). See, millest kõik tekib ja mis on hävimatu. Kõige oleva 
(ürg)alge üle arutleti varases antiikfilosoofias. Thales pidas ürgalgeks 
vett, Herakleitos tuld, Anaximandros nimetas ürgalgeks APEIRONIT (kr 
apeiron ‘piiritu’), Anaximenes arvas, et ürgalge on õhk, Empedokles 
leidis, et kõik olev taandub neljale n-ö juurele (maa, vesi, õhk ja tuli). 
Empedoklese arusaam jäi püsima nii antiik- kui ka keskaja filosoofias 
õpetusena neljast looduse elemendist ehk stiihiast (kr stoicheion 
‘element’). ATOMISMI seisukohalt koosneb kõik hävimatutest 
aatomitest.  
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X 

Xenophanes Kolophonist  

(u 570–480 e.m.a). Vana-Kreeka filosoof, Elea koolkonna (vt ELEAADID) 
rajaja.  

 Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 
1947, lk 71–76. 

 Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992, lk 
21–22. 

 ANTROPOMORFISM, FALLIBILISM 
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Loogika sümbolid  

Süm-
bol 

Sümboli 
nimetus 

Näide lausest, milles 
esineb antud sümbol 

Antud lause 
loogiline vorm 

 
eitus  
(ei ole tõsi, et...) 

Ei ole tõsi, et Maa on 
Universumi 
keskpunktis. 

p  
loetakse: mitte-p 

& 
konjunktsioon  
(... ja ...) 

Mati töötab õpetajana 
ja osaleb 
täienduskoolituses. 

p & q  
loetakse: p ja q 

V 
disjunktsioon  
(... ja/või ...) 

Mari läheb sel nädalal 
kinno ja/või teatrisse. 

p V q  
loetakse: p või q 

V 

range 
disjunktsioon 
(emb-kumb, kas 
… või…) 

Emb-kumb, kas loen 
läbi ühe raamatu või 
ajakirja. 

p V q 
loetakse: emb-
kumb, kas p või q 

 
implikatsioon  
(kui..., siis...) 

Kui vihma sajab, siis 
katused on märjad. 

p  q  
loetakse: kui p, siis q 

≡ 
ekvivalents 
(…siis ja ainult 
siis kui…) 

Romb on ruut siis ja 
ainult siis, kui romb on 
täisnurkne. 

p ≡ q 
loetakse: p siis ja 
ainult siis, kui q 

Järgneb... 
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Süm-
bol 

Sümboli 
nimetus 

Näide lausest, milles 
esineb antud sümbol 

Antud lause 
loogiline vorm 

    

|— järeldumine 

Väitest Kui vihma sajab, 
siis katused on märjad 
järeldub Kui katused ei 
ole märjad, siis vihma ei 
saja. 

p  q |— q  p 
loetakse: valemist 

p  q järeldub 

valem q  p 

 üldisuskvantor Kõik kassid on loomad. 

x (Px  Qx)  
loetakse: iga x-i 
(objekti) korral, kui 
x on P, siis x on ka 
Q 

 
eksistentsikvant
or 

Mõni kass on sõbralik. 

x (Px & Qx) 
loetakse: mõni x 
(objekt) on nii  P 
kui ka Q 

~ 

loogiline 
samasus 
(…on sama 
mis…) 

Valem p & q on 
loogiliselt samaväärne 
valemiga q & p. 

p & q ~ q & p 
loetakse: p ja q on 
sama mis q ja p 

 


