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 Kui muutuda alustuseks pateetiliseks, siis võiks ütelda, et Gadameri surmaga 

2002. aasta märtsis lõppes meistermõtlejate ajastu Euroopa filosoofias. Tegemist ei 

ole filosoofia lõpuga, mille Heidegger sidus juba Nietzsche ja Marxi nimedega, vaid 

universaalsete teadmistega autoriteetse filosoof-õpetaja tegelaskuju kadumisega 

ajaloo näitelavalt. Enam ei saa rääkida suurest filosoofist ilma iroonilise alatoonita — 

paratamatult peitub "suuruse" taga kas kitsas valdkonnas töötav spetsialist või osavalt 

kuulsust koguv skandaalitseja-literaat. Gadamer ei olnud kumbagi.  

 Kuid mida saab 21. sajandi fragmentaarses reaalsuskogemuses elavale 

inimesele öelda üks meistermõtleja? Kas pole mitte ainus võimalus kõnelda 

filosoofiast kui tervikust ilkumine ja lammutamine — destruktsiooni ja 

dekonstruktsiooni tee? Tõepoolest elab kogu 20. sajandi filosoofia üha uuesti läbi 

metafüüsika langust, kui just selle asemel ei kasutata filosoofiat argiste probleemide 

lahendamiseks. Kuid paradoks seisneb selles, et erinevalt mõne moodsa erifilosoofia 

raames nokitsemisest on meil metafüüsika kui terviku mõistmiseks — isegi 

lammutamiseks — vaja teda süvitsi tunda, orienteeruda terves traditsioonis. See 

ülesanne, mis oli jõukohane veel Heideggerile ja Gadamerile, on moodsa, spetsialiste 

vorpiva "akadeemilise" hariduse taustal võimatu. Kui me soovime metafüüsika 

mõtestamisel ninakatest klišeedest kaugemale jõuda, läheb meil paratamatult vaja 

Gadameri taoliste meistermõtlejate abi. Mahukas kogumik "Hermeneutika 

universaalsus" ei aita meil küll tingimata filosoofiat mõista, kuid suudab ehk meid 

mõistmise lõputu tee algusse tuua. 

 Gadameri mõõtu mõtleja puhul võib julgelt väljaandjat solvamata küsida, kas 

pole esseevalimiku üllitamine isegi liiga tagasihoidlik mälestusmärk meistri jaoks. 

Ehk vajaksime esmalt tema peateose "Tõde ja meetod" tõlget, või koguni kõiki 

"Kogutud teoste" kümmet köidet? Paraku on säärased mõlgutused täiesti ajakohatud: 

ma ei mäleta, et viimase 10 aasta jooksul oleks Eestis üldse kellegi kogutud teoseid 

välja antud, peale mõne kodumaise kirjandusklassiku. Ka filosoofide mahukate 

peateoste tõlkimist oleks patt nõuda, kuna puudub meil ju igasugune püsiv süsteem 

filosoofia tõlkimiseks, rääkimata professionaalsetest tõlkidest. Kogu tõlkimine sõltub 



tõlkijate ja kirjastuste entusiasmist. Seda arvestades tuleb nõustuda, et viimastel 

aastatel on isegi palju filosoofiat tõlgitud, kuigi asjal on ka oma varjuküljed. Nii see, 

keda tõlgitakse, kui ka see, kuidas tõlgitakse sõltub enamasti ainuüksi 

entusiastlikust "maaletoojast". Kuid hea tõlke jaoks läheb vaja nii teravat keelevaistu 

kui ka laialdasi teadmisi filosoofiast: arvestades meie filosoofiakultuuri hõredust on 

mõistetav, et sääraste võimetega inimesi napib.  

 Seda enam on põhjust rõõmustada, et Gadameri tutvustamise on enda peale 

võtnud Andrus Tool, keda iseloomustab suisa saksalik põhjalikkus ja täpsus. Kuigi 

eesti keele puhtuse eest võitlejad leiaksid kindlasti põhjust süüdistada tõlkijat 

bukvalismis (vt. nt. väljendit "karakteerne" lk. 196) ja saksa lauseehituse liigses 

säilitamises, ei domineeri säärased nähtused siiski liigselt: kokkuvõttes on raamat 

igati loetav ja jälgitav ka nende jaoks, kellel puuduvad laiemad eelteadmised 

hermeneutilisest filosoofiast. Gadamer on ka oma esseedes ennekõike õpetaja, 

seletades kannatlikult lugejale üldarusaadavas keeles üha uuesti oma filosoofia 

aluseid — voorus, mida tema õpetajale Heideggerile küll omistada ei saa. Kõige 

raskemaks võib osutuda 20. sajandi alguse filosoofilise konteksti mõistmine, mille 

kohta Gadamer oma esseedes tagasivaatavalt viitab. Selles osas tuleb lugejale taas 

appi tõlkija, kes on kirjutanud kõigi oluliste ajalooliste isikute ja koolkondade kohta 

joonealused kommentaarid. Kui lisada siia veel ligi 70-leheküljeline järelsõna, kus 

Tool üritab Gadameri vabas vormis lausutut metoodiliselt kokku võtta, siis tuleb teha 

ainuvõimalik järeldus: "Hermeneutika universaalsus" on kõrgetasemeliselt koostatud 

kogumik, mille väärtus potentsiaalse õppematerjalina on hindamatu.  

 Kuigi 500-leheküljeline köide mõjub iseenesest aukartustäratavalt, on 

"Hermeneutika universaalsus" Gadameri "Kogutud teoste" kümne köite taustal siiski 

vaid piisk meres. Huvitaval kombel ei tutvusta tõlkija oma mahukas järelsõnas 

sõnagagi tekstivaliku põhimõtteid. Kui enamasti tingib sedalaadi kogumike puhul just 

maht tekstivaliku, siis Gadameri puhul see nii ei ole: valdav enamik tema loomingust 

koosnebki just lühematest artiklitest, nii et valik on väga suur.  Kuid nii kogumiku 

pealkiri kui ka seal leiduvad esseed räägivad enda eest: raamatu rõhuasetus on 

hermeneutilise filosoofia põhiteeside tutvustamisel, Gadameri universaalhermeneutika 

kui terviku mõtestamisel, ajaloolisse konteksti asetamisel. Kogumikus leiduvast 17st 

Gadameri tekstist koguni 7 on võetud "Kogutud teoste" teisest köitest, mis kannab 

pealkirja "Tõde ja meetod. Täiendused". Pärast "Tõe ja meetodi" ilmumist (1960) 

koges Gadamer pidevalt, kuidas tema hermeneutilist filosoofiat kahes sihis vääriti 



mõisteti. Ühed nägid hermeneutikas igasugust lahtiütlemist metoodilisest 

ratsionaalsusest, teised aga üht uut meetodiõpetust (vt. lk. 33jj). Kuid Gadameri 

mõtlemise põhipaatoseks on just paradoksis püsimine, mõistmise-vääritimõistmise 

dialektika: 

Kui ma kirjutasin lause "Olemine, mis võib saada mõistetud, on keel", siis oli 

sellesse kätketud mõte, et see, mis on, ei saa kunagi täielikult mõistetud (lk. 

246) 

 Niisiis ei ole kõnealuse teose näol tegemist tekstivalimikuga, vaid just 

kogumikuga — kõik esseed on omavahel seotud, avavad erineval moel paradoksi, 

mille poolusteks on hermeneutika kui tõlgitsusõpetuse universaalsus ning tõlgitsuse 

päästmatu perspektiivsus. Üldistavalt võiks tekste liigitada nii: 5 artiklit tegelevad 

otseselt hermeneutika põhiteeside seletamisega; 4 hermeneutika üldfilosoofilise 

taustaga ning võimalike seostega teiste mõttesuundadega (eelkõige just 

dekonstruktsiooniga); 4 teksti avavad hermeneutilise filosoofia praktilisi 

rakendusvõimalusi ning veel 4 on intervjuud ning eneserefleksioonid. Üritamegi 

järgnevalt võtta toodud tingliku liigituse alusel kõne alla teose erinevaid sisulisi 

aspekte. 

 Hermeneutika universaalsus. Tegelikult ei saa hermeneutilise filosoofia 

tuuma lahus hoida filosoofia ajaloost ning teiste mõttesuundade interpreteerimisest. 

Kuna hermeneutiline meetod on erinevalt nt. Nietzsche filosoofia ajaloo 

destruktsioonist  traditsiooni tähtsustav, ollakse pidevalt viljakas kõneluses 

traditsiooniga, kuigi seda samas ka pidevalt muutes, ümber tõlgitsedes1 (vt. selle 

kohta tõlkija järelsõna lk. 474-481). Sellest tulenevalt ei asetu hermeneutiline 

filosoofia ka traditsioonilisse eristusse: teoreetiline filosoofia — praktiline filosoofia. 

Hermeneutika ei ole uus alusteadus metafüüsika mõttes, tema universaalsus seisneb 

üksnes tähelepanekus, et igas inimlikus maailmakogemuses on sees mõistmise 

püüdlus, mille algmudeliks on kõnelus (lk. 36). Gadamer rõhutab just hermeneutilise 

filosoofia praktilist aspekti: hermeneutika pole positsioon, vaid kogemuse tee (lk. 50),  

katse anda endale aru oma pedagoogilise tegevuse stiilist (lk. 30) jne. Vaadeldava 

kogumiku kontekstis võib küll jääda kentsakas mulje, nagu reflekteeriks Gadamer 

pidevalt hermeneutika praktilise külje üle, kuid praktiliste tõlgitsuste endi osa kipub 

kesiseks jääma. Kuid see mulje on tingitud tõlkija tekstivalikust — "Kogutud teosed" 
                                                 
1 Gadamer ütleb otsustavalt lahti ka lihtsustavast käsitustest, mis seostab tema traditsiooni-lembust 
konservatiivsusega (vt. lk. 123). 



kõnelevad hoopis muust: 3. köide tõlgitseb uusaja filosoofiat (Hegel-Husserl-

Heidegger), köited 5-7 kreeka filosoofiat ning köited 8-9 sisaldavad esteetika ja 

poeetika alaseid töid.  

 Kõneluse ja mängu mudel on see universaalne keskkond, milles Gadameri 

lootuste kohaselt lahustub kartesiaanlik eneseteadvuse illusioon (lk. 35). Samuti nagu 

on mõttetu metafüüsiline totaalse teadvustamise ideaal (lk. 106), on kogu 

eneseteadvuse eelisasend ontoloogiline eelarvamus (lk. 105). Tunneme siin ära 

metafüüsikakriitilised seisukohad, mida on alates Nietzschest sajandi vältel üha uuesti 

korratud. Gadamer tunnistab Nietzsche perspektivismi olulist tähendust 

universaalhermeneutika kujunemisloos: alles interpretatsioon tabab päristist (lk. 68), 

pole ei puhast taju ega puhast ütlust (lk. 72). Kuid on üks oluline erinevus traagiliste 

metafüüsikakriitikute ning Gadameri vahel — Gadameri filosoofias ei ole 

apokalüptilist alatooni. Kui enamik metafüüsikakriitikuid (nt. Nietzsche, Heidegger, 

Derrida) käsitavad metafüüsikat fataalse eksitusena, mille destruktiivsed tagajärjed on 

veel teadmata, siis Gadamer suhtub kaks aastatuhandet vallanud totaalse teadvustatuse 

ideaali stoilise rahuga, justkui oleks see väike möödalaskmine mõne tema üliõpilase 

eksamitöös. Pessimism on alati vaid avameelsuse puudumine (lk. 404), ütleb 

Gadamer lapseliku rõõmsameelsusega.  

 Tasub rõhutada, et see optimism ei ole tingitud usust hermeneutika 

kõikvõimsusse filosoofia  seniste probleemide lahendamisel. Kui võrrelda Gadameri 

teise kuulsa eneseteadvuse lõhustaja Freudiga, siis viimane läheneb küsimusele 

teadusliku meetodi kõikvõimsuse eelduselt, Gadamer aga arvab, et vaimuteadusi ei 

saa kunagi metoodiliselt formaliseerida. Selle asemel avaneb meile vaimuteadustes 

alati midagi uut, mille kohta me üldse ei teadnud, et seda teada tahtsime (lk. 367). 

Gadameri optimismi aluseks on soov mõista, teisi ära kuulata. Interpretatiivse kaose 

jutlustajatel pole ometi iseenda suhtes õigus: nad kirjutavad ju ikka selleks, et 

mõistetud saada (lk. 292). Dialoogivõimelisus on filosoofi juures kõige raskemini 

saavutatav omadus, Gadameri sõnutsi: "Alles siis, kui ma rohkem teadsin, õppisin ma 

vaikima" (lk. 16).  

 Hermeneutika positsioon filosoofia ajaloos. Me ei jõua siinkohal laskuda 

hermeneutika ajaloolise arengu kirjeldusse, pealegi teeb Gadamer ise mitmeid olulisi 

tagasivaateid.2 Olgu vaid öeldud, et lisaks Heideggerile kuuluvad Gadameri lähemate 

                                                 
2 Lisaks võib veel vaadata kogumikku Filosoofilise hermeneutika klassikat. — Tartu: Ilmamaa, 1997 



mõjutajate hulka dialektilisse traditsiooni kuuluvad mõtlejad (eelkõige Platon ja 

Hegel). Tuleb ka meeles pidada, et Gadamer õppis lisaks filosoofiale ka klassikalist 

filoloogiat, kuna pidas ennast vahepeal Heideggeriga võrreldes filosoofiliselt 

andetuks. Kõnealuse kogumiku sisu silmas pidades tasuks esile tõsta kahte 

intrigeerivat teemat: hermeneutika suhe Heideggeri mõtlemisse ning 

dekonstruktsiooni. 

 Gadamer on ise väitnud, et näeb kolme võimalust metafüüsika keelest 

loobumiseks: Heideggeri kahekõne luulega, Gadameri enda filosoofiline 

hermeneutika kui tagasiminek dialektikalt dialoogi juurde ning Derrida 

dekonstruktsioon (lk. 304). 1981. aastal toimus ka debatt Gadameri ja Derrida vahel, 

mis küll ei viinud kahe mõtteviisi lähenemiseni (vt. lk. 239-293). Ometi kirjutas 

Gadamer pärast seda mitu artiklit dekonstruktsiooni kohta (vt. nt. lk. 294-311), mis 

näitab, et ta suhtus Derrida ettevõtmistesse tõsiselt (nt. moodsast praktilisest 

filosoofiast kirjutamise peale ta oma energiat ei raisanud). Lühidalt öeldes omistab 

Gadamer Derridale ebasiirust, poseerimist: antikommunikatiivsust jutlustades eeldab 

ta, et teda mõistetakse või vähemalt püütakse mõista.  

 Hoopis mitmekesisem on Gadameri suhe Heideggeri mõtlemisse. Ühelt poolt 

tunnistab Gadamer igati Heideggeri suurust, tema mõttejõu intensiivsust, mis pani 

isegi Gadameri endas sügavalt kahtlema: 

Muidu jäi kirjutamine mulle kauaks ajaks üheks tõeliseks piinaks. Ikka oli mul 

see neetud tunne, et Heidegger vaatab sealjuures üle minu õla (lk. 28). 

Heideggeri eluajal avaldaski Gadamer peamiselt tänulikke kiidukõnesid  

õpetajale. Kuid peale õpetaja surma on õpilase suust kuulda ka julgemaid avaldusi. 

On selge, et Heideggeri ja Gadameri põhisihid on erinevad, esimese jaoks oli 

faktilisuse hermeneutika üksnes teeks olemisküsimuse esitamisel, teise jaoks aga oli 

tõlgitsus mõtlemise päristine ülesanne. Heideggeril on seega alles üks ja ainumas 

"mõtlemise asi", mille otsimine saab Gadameri sõnutsi viia meid üksnes üha uutele 

eksiteedele, mis juhatavad meid vaid läbipääsmatusse (lk. 296). Niivõrd mastaapse 

mõtteteega käib paratamatult kaasas suutmatus teisi ära kuulata, võimetus kriitikat 

kuulda võtta (lk. 377). "Hölderlin ei olnud talle nii tähtis kui tema enda mõtted" (lk. 

377). Gadameri arvates oli Heidegger eluaegne jumalaotsija, mistõttu tema mõtlemine 

käis mööda radikalisme ega jõudnud kõneluseni (lk. 428). 

 Hermeneutiline pilk praktilistele probleemidele. Eelnevalt sai mainitud 

hermeneutika praktilist kalduvust. Praktikat ei mõista Gadamer mitte vahetult 



toimiva, kasuliku tegevusena, vaid pigem kreeka polise kaudu — üksteisega 

koosolemine ja koostegemine kui inimliku eksistentsi paratamatu osa (vt. lk. 207-

226). Kuid Gadamer kõneleb ka elulistel, filosoofiakaugetel teemadel: eetika, tuleviku 

plaanimine, poliitika. Erinevalt filosoofilisest ideoloogiakriitika koolkonnast loodab 

Gadamer, et ka ühiskondlikus elus on dialoog võimalik (lk. 124). Kuid Gadamer 

paneb tähele, et Lääne tsivilisatsiooni poolt kogu maailmas juurutatav universaalne 

ratsionaalse haldamise ideaal on sisutühi (lk. 185), seega omistatakse talle erinevates 

kultuurides erinev sisu. Ideoloogilised muinasjutud demokraatia eelistest meid ei aita: 

tuleb teadvustada kultuuride erinevusi ja õppida selle kaudu tolerantsust (lk. 203). 

Tänases poliitilises situatsioonis tunduvad prohvetlikud Gadameri sõnad, et 

majanduslik progress ei loo ometi maailma erinevais paikades ühesugust mõtlemist, 

ning ka demokraatlik ideaal saab tundma iseenda eeldusi (lk. 204). Gadameri 

retseptiks on avatus ja tolerantsus: see ei ole ennekõike mitte norm, mida teistele 

peale suruda, vaid just võime kuulata. Ideoloogilis-majanduslik kapseldumine, uute 

"meie"-rühmade tekitamine ei soodusta tolerantsust, nii rahvusriiklikud kui ka 

euroopalikud mõtteraamid on iganenud (lk. 402).  

 Gadamer on otsustavalt selle vastu, et meie tuleviku üle otsustab teaduslik-

tehniline ratsionaliseerimine, ekspertlus. Mitte teadus, vaid inimlik-poliitiline 

võimekus garanteerib meie asjatundlikkusele mõistliku rakenduse (lk. 131). On 

oluline rõhutada, et Gadamer ei loo endale illusioone, nagu suudaks filosoofia 

sootsiumit hallata — ta ei kuku samasse lõksu, kuhu Heidegger.3 Vastupidi — 

Gadamer üritab isegi ümber tõlgitseda tavaarusaama Platoni poliitilisest filosoofiast: 

tema väitel on Platoni "Riik" üksnes poliitiline utoopia, mitte tegevusjuhis. Platoni 

interpreteerimine on veel üks punkt, kus Gadameri arusaam läheb otsustavalt lahku 

Heideggeri omast: Gadamer ei näe Platonis mitte dogmaatilise metafüüsika rajajat, 

vaid hermeneutika eelkäijat, filosoofi, kes põlistas kõneluse mudeli.  

 Sõltumata sellest, kui tõsiselt võtta Gadameri hermeneutika praktilisi 

implikatsioone, on ülimalt kosutav lugeda totaalse müra ajastul filosoofi, kes usub 

mõistmise võimalikkusse. 

 

Leo Luks 

                                                 
3 Gadameri 2001. aastal ilmunud kogumikus "Entwürfe. Vorträge und Aufsätze" leidub essee 
"Filosoofia poliitiline ebakompetentsus". 


