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Kui heita mõttes pilk üle selle pika ja raske tee, mille inimkond on läbi käinud ürgsetest aegadest alates, saab eriti selgeks meie päevade suurus. Tuhandeid aastaid on rahvahulgad
ekselnud usulise pimeduse riigis. Selle süngust ei suutnud hajutada mineviku vabamõtlejate ja ateistide vaimuvalgus. Alles
kapitalismi kokkuvarisemise ja kommunismi võidunüüd
on ühiskondliku progressi, teaduse ja mõistuse
käigu ajastul
tungal löönud loitma nii heledalt, et mineviku varjud on sunnitud lõplikult taganema.
esimene massilise ateismi
maa maailmas

I. Nõukogude Liit

Sotsialistlikus ühiskonnas on esmakordselt maailma ajaloos
loodud tingimused religiooni kadumiseks. Tootmisvahendite
eraomanduse ja ekspluataatorlike klasside likvideerimisega on
murtud usu sotsiaalsed juured, hävitatud see klassialus, millele
kirik varem tugines. Kogu meie nõukogude tegelikkus, igapäevane loov töö aitab inimestel vabaneda usulistest eelarvamustest. «Reaalse maailma usuline peegeldus võib üldse
kaduda alles siis, kui inimeste tegeliku igapäevase elu suhted
kujunevad neil selgeteks mõistlikeks suheteks üksteisega ja
loodusega,» kirjutas K. Marx. «Ühiskondliku elu protsessi, s. o.
materiaalse tootmisprotsessi vorm vabaneb oma müstilisest
uduloorist alles siis, kui ta hakkab alluma inimeste teadlikule
plaanipärasele kontrollile kui inimeste vaba ühiskondliku liidu
produkt.»
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Tänu ühiskonna elu põhjalikule ümberkujundamisele, tänu
kultuurirevolutsioonile ja Kommunistliku Partei poolt tehta’ Tallinna Polütehnilise Instituudi XVII teaduslikul konverentsil 18. aprillil 1962. aastal peetud ettekanne.
2
K. Marx. «Kapital», I kd., Tallinn, 1953, lk. 77
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vale suurele kasvatustööle on rõhuv enamik nõukogude inimesi
alatiseks vabanenud usukammitsaist. Nõukogude Liit on esimene massilise ateistliku maailmavaatega riik maailmas. See
on sotsialismi suur võit, võit rahvahulkade teadvust aastatuhandeid tumestanud vaimupimeduse üle.
Sellele vaatamata on ka sotsialismi ajal osal inimestel säilinud mineviku igandina usulised eelarvamused. Nii on see ka
meie vabariigis, mida kodanlikust minevikust lahutab vaevu
kaks aastakümmet. Tõsi küll, seni veel usu ja kiriku mõju all
olevad inimesed erinevad möödunud aegade usklikest. Tänapäeval kohtab vähe fanaatiliselt usklikke inimesi. Suuremale
osale usklikest ei ole usk jumalasse enam kõikehõlmavaks maailmavaateks ega elujuhendiks, mida igal sammul oleks vaja
arvestada.
Usulised eelarvamused, mida inimeste teadvusse on sisendatud sadade ja tuhandete aastate jooksul, on visad kaduma.
Sageli vanemad inimesed, kelle maailmavaade kujunes kodanluse diktatuuri või fašistliku okupatsiooni tingimustes, kannavad usulise ideoloogia kahjulikku mõju edasi ka oma perekondadesse.
Üheks põhjuseks, miks religioossed igandid on tänapäeval
veel säilinud, olid Suure Isamaasõja ja saksa fašistliku okupatsiooni aja raskused ja kannatused. Fašistide metsik omavoli,
näilik jõuetus võõra sõjamasina raskuse all, millele inimelud
kõik
midagi ei maksnud, perekondade ootamatu lahutamine
see lõi ajuti vaenlase poolt anastatud Nõukogude territooriumil
soodsa pinna usuliste pessimismimeeleolude elavnemiseks. Kirik
haaras ahnelt kinni võimalusest suurendada oma mõju elanikkonna hulgas. Eesti evangeeliumi luteriusu kiriku tolleaegne
«ülemkarjane» Kõpp õhutas ja noomis pastoreid, et need liiga
loiult kasutavat rahvale väljakannatamatuid, kuid kirikule
soodsaid olusid usu-uima tugevdamiseks. Ning pastorid ja
lahkuskude jutlustajad tegid kõik, et inimesi oma võrku mässida, mis okupatsiooniaastail, samuti ka sõjajärgse taastamisperioodi raskuste tõttu nii mõnigi kord õnnestus.
Usu mõju meie ühiskonnas püüab säilitada ka imperialistlik
propaganda. Iseloomulik on selles suhtes USA endise presidendi Eisenhoweri programmiline avaldus 6. jaanuarist 1960,
milles manitsetakse ameeriklasi mitte sattuma hüsteerikasse
«ateistliku kommunismi.., tõesti efektiivsete saavutuste»
pärast kosmose vallutamisel. President kutsus ameerika propaganda-aparaati üles vastandama religioosse ideoloogia «saavutusi» venelaste edusammudele kosmoses. Välismaise raadio,
televisiooni, kodanliku kirjanduse ja isikliku kirjavahetuse
kaudu avaldab usupropaganda mõju mõnedele vähemteadlikele
inimestele.
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Tuleb märkida, et kiriku ja vaimulike mõju usklike ning
mõningate usu suhtes neutraalsete inimeste hulgas on seotud
kiriku osavõtuga võitlusest rahu eest sõjajärgsel perioodil.
Religiooni visaduse üks põhjusi on mitteküllaldane usuvastane selgitustöö elanikkonna, eriti usklike hulgas. Teaduslik-ateistliku propaganda puudustest kõneldes ei saa minna
mööda kahjulikust mõjust, mida sellele kasvatustöö lõigule
avaldas Stalini isiku kultus. Teooria irdumine praktikast, mis
võttis maad isikukultuse ajal, halvas ateistliku propaganda
_

mõjujõudu.
Isikukultuse perioodil suleti ateistlik massiorganisatsioon
«NSV Liidu Võitlevate Usuvastaste Liit», pandi seisma ateistliku ajakirjanduse väljaandmine. Usuvastase selgitustöö soikumine ja mitmete kvalifitseeritud ateistide represseerimine
laostas ateistide-propagandistide kaadrit. Stalini isiku ülespuhumine, partei ja rahvahulkade osatähtsuse alahindamine,
sotsialistliku seaduslikkuse rikkumine
kõik see õõnestas
vähemteadlike inimeste seas usku oma jõududesse ja soodustas
sellega teataval määral usuliste eelarvamuste säilimist.
Samal ajal ei peetud järjekindlalt kinni leninlikest seadustest usukultuste kohta. Kirik sai endale mõningaid eesõigusi,
mis võimaldasid tal kindlustada oma positsioone ja suurendada usklikele avaldatavat mõju.
Kommunistlik partei on võtnud tarvitusele otsustavad abinõud isikukultuse kahjulike tagajärgede väljajuurimiseks kõigil
meie elu aladel, sealhulgas ateistliku kasvatustöö alal. Täielikult on taastatud usukultuste kohta käiva nõukogude seadusandluse leninlikud printsiibid. Teaduslik-ateistlik propaganda
on pärast isikukultuse paljastamist muutunud elavamaks ja
sisukamaks.

2. Kõik töötajad peavad vabanema religioossetest iganditest
NLKP XXII kongress rõhutas, et kommunismi materiaal-

tehnilise baasi loomise ja kommunistlike ühiskondlike suhete
kujunemise kõrval omandab kommunismi laiahaardelise ehitamise perioodil erilise tähtsuse töötajate kommunistlik kasvatamine. Kommunismi ehitamisest osavõtu, majanduslikus ja
ühiskondlikus elus kommunistlike põhimõtete arenemise protsessis, kogu kasvatustöö süsteemi mõjul arenevad sel perioodil
välja kommunistliku ühiskonna inimese jooned, kes harmooniliselt ühendab endas vaimse rikkuse, moraalse puhtuse ja füüsilise täiuslikkuse.
Mida kõrgem on ühiskonnaliikmete teadlikkus, seda täielikumalt ja laialdasemalt areneb nende loominguline aktiivsus,
ning seda kiiremini ja edukamalt toimub kommunismi ehitamise ülesannete täitmine.
5

NLKP XXII kongress pööras suurt tähelepanu nõukogude
inimeste eesrindliku materialistliku maailmavaate edasisele
süvendamisele ja osa elanikkonna teadvuses veel säilinud usuliste igandite likvideerimisele.
Kõiki kongressi materjale
NLKP uut programmi ja põhikirja, NLKP Keskkomitee aruannet kongressile ja N. S. Hruštšovi ettekannet partei programmist
läbib hoolitsus uue
inimese kasvatamise eest.
Inimeste kommunistliku teadvuse kujunemise seaduspärasuste ja teede sügav marksistlik analüüs, mis sisaldub kõigis
kongressi materjalides, omab hindamatut tähtsust teaduslikateistliku kasvatustöö korraldamisel.
N. S. Hruštšovi aruandekõnes NLKP XXII kongressile on
esitatud nõue, et «vajame läbimõeldud ja harmoonilist teadusUk-ateistliku kasvatuse süsteemi»; NLKP programmis öeldakse,
et «on tarvis süstemaatiliselt teha laialdast teaduslik-ateistlikku propagandat», partei põhikirjas rõhutatakse, et iga parteiliikme kohuseks on leppimatult võidelda usuliste eelarvamuste
vastu.

NLKP XXII kongressi otsused tähistavad uut etappi ateistlikus selgitustöös. Kongress seadis ülesandeks kasvatada
KOGU elanikkonda teadusliku kommunismi vaimus, taotleda
KÕIKIDE töötajate vabanemist kapitalismi igandeist, sealhulgas religioosseist igandeist.
Kommunismi laiahaardelise ehitamise perioodil kujunevad
välja üha soodsamad objektiivsed tingimused religioossete
igandite lõplikuks ja täielikuks väljajuurimiseks kõikide inimeste teadvusest. Kommunismi materiaal-tehnilise baasi loomise käigus üha enam kasvab inimese võim loodusjõudude üle.
Tehniline progress ja tööviljakuse kasv võimaldavad kiiresti
tõsta kogu elanikkonna heaolu. Juba lähemal aastakümnel
jõuab Nõukogude Liit ette Ameerika Ühendriikidest toodangu
valmistamises ühe elaniku kohta. Meie maal tagatakse kõrgem
elatustase kui mistahes kapitalismimaal. Märksa tõuseb kõikide
töötajate kultuuriline ja tehniline tase. Kõik see on võimsaks
hoobiks religioossete eelarvamuste pihta.
Ükskõik kui soodsad aga oleksidki materiaalsed elutingimused, ei hääbu usulised igandid iseenesest. Ei tohi hetkekski
unustada, et arvukas usukultuste teenrite hulk ja kirikute ning
usuühingute aktiiv teevad pidevalt jõupingutusi usuliste eelarvamuste säilitamiseks ja elavdamiseks. Nad korraldavad
rohkem jumalateenistusi ja palvetunde kui varem, eriti usupühade ajal. Ning kuigi sellele vaatamata kirikuskäiiate arv
on vähenenud, ei tohi kirikutegelaste palavikulisele aktiivsusele
käega lüüa.
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Ülesanne seisab mitte üksi selles, et paralüseerida kirikute
ja usulahkude tegevuse mõju. Peamine ülesanne seisab selles,
et kasvatada kõiki inimesi teadusliku maailmavaate vaimus,
juba lapse- ja koolipõlvest alates kujundada neis välja ateistlike vaadete ja veendumuste süsteem, mis ei võimaldagi usu-

liste eelarvamuste tekkimist. Samaaegselt tuleb kasutada olemasolevaid ja kommunismi ehitamise käigus üha soodsamaks
muutuvaid reaalseid võimalusi religioossetest iganditest jagusaamiseks. See aga nõuab kogu ateistliku kasvatustöö parandamist nii sisuliselt kui ka organisatsiooniliselt.
NLKP XXII kongressi otsuses rõhutatakse, et praegu on
ideoloogilises töös esikohal ülesanne põhjalikult selgitada töötajatele NLKP programmi, mis relvastab kogu rahvast kommunismi täieliku triumfi eest võitlemise grandioosse plaaniga,
mobiliseerida kõiki töötajaid selle plaani elluviimiseks. See on
täielikult kehtiv ka usuvastase selgitustöö kohta.
NLKP programmi selgitamisel on määratu suur ateistlik
tähtsus. Partei uus programm on rahvahulkade kommunistliku
kasvatamise alus. Kõikidest tema seisukohtadest tulenevad
tähtsad ateistlikud järeldused. Neile järeldustele ongi vaja
koondada peamine tähelepanu ateistlikus selgitustöös.
Senisest tunduvalt enam tähelepanu tuleb pühendada töökasvatusele, millel on suur tähtsus inimeste ateistliku maailmavaate kujunemisel. Töös, elukogemuste najal, mida rahvahulgad omandavad võitluses kommunismi eest, arenevad nõukogude inimese ideelised, moraalsed omadused. Töös tunnetab
inimene kollektiivi jõudu, oma kohta ja osa ühiskonnas. Ega
kirikutegelased viimastel aastatel asjata kurda, et kõige suuremaks ohuks religioonile on inimese enesekindlus, tema veendumus, et ta ise kõike suudab ja ilma jumala abita kõigega hakkama saab.
Usukultuste teenrid püüavad igati külvata usklikesse ebakindlust, teadmatust, kõigutada inimestes usku oma jõududesse. Viimasel ajal sisendavad luteri kiriku vaimulikud usklikele mõtet, et tänapäeva inimesed olevat nagu hulgused, kellel pole õiget kohta «siin maailmas». Ainult usk andvat inimesele koha elus, eesmärgi ja elu mõtte.
Kuidas on see võimalik, et meie sotsialistlikus ühiskonnas,
mille kõrgeimaks eesmärgiks on üles ehitada kommunism, kus
viiakse täielikult ellu partei õilis põhimõte «kõik inimese heaks,
kõik inimese õnne nimel», võidakse väita, et elul pole mõtet?
Kuidas võidakse tänapäeval, kus kommunistliku ühiskonna
ülesehitamine on saanud nõukogude rahva vahetuks praktiliseks ülesandeks, asendada see üllas eesmärk illusoorse religioosse elu sihiga? See on võimalik sellepärast, et meie ühiskonnas leidub veel inimesi, kes ei näe kaugemale igapäevastest
7

askeldustest, kes ei ole endale selgeks teinud, milles seisab elu
tõeline mõte. Kirikutegelased kasutavad seda ning pakuvad
neile oma usulis-fantastilist «selgitust».
Ateistliku propaganda ülesandeks on koos NLKP programmi sügava selgitamisega paljastada konkreetsete faktide
najal religioosse maailmakäsituse kahjulikkus ning aidata töötajatel tunnetada nende igapäevaste, esimesel pilgul isegi tähtsusetuna näivate tööpingutuste osa kommunistliku ühiskonna
loomise maailma-ajaloolises protsessis, avada neile elu tõeline
mõte ühiskonna heaks tehtavas loovas töös. Vaja on aidata
töötajatel nende eneste elu- ja töökogemusi ateistlikult lahti
mõtestada, kasutades positiivse eeskuju kasvatavat jõudu.
Tööprotsess omab suurt tähtsust teadusliku, materialistliku
maailmavaate kujundamisel ka seetõttu, et ta seob inimesi kollektiivi kasvatava mõjuga. Kirikutes ja palvemajades käijate
tuumiku moodustavad just need vanemad inimesed ja naised,
kes ei tööta. Inimesed, kelle elu ja huvid on seotud oma ülesannete ja kohustuste eest võitleva, elujaatava töökollektiiviga,
mõistavad peaaegu alati oma osa ja kohta tõelises elus. Neid
ei meelita usu hauatagused ideaalid.
Kahjuks ei haara töö ja töökohtade kaudu tehtav selgitustöö kogu elanikkonda. Tema mõjupiirkonnast jääb välja suur
osa usklikke. Usuvastase selgitustöö mõjuvõimsuse tõstmiseks
on vaja kõiki elanikkonna kihte hõlmavat, läbimõeldud ja harmoonilist teaduslik-ateistliku kasvatustöö süsteemi. See süsteem peab hõlmama nii ateistliku selgitustöö organisatsioonilisi vorme, kui ka tema ideelist sisu. Ideoloogiline ja organisatsiooniline töö on teaduslik-ateistliku kasvatuse kaks omavahel orgaaniliselt ühendatud külge.

3. Täiustada teaduslik-ateistliku kasvatustöö ideelist sisu
Usuvastase kasvatuse süsteem nõuab eelkõige vabanemist
ateistliku propaganda senisest peapuudusest
šabloonilisusest, üksluisusest. «Usuvastase propaganda peamine puudus,»
ütles NLKP Keskkomitee sekretär sm. L. F. Iljitšov 1961. aasta
lõpul Moskvas toimunud ideoloogilise rinde töötajate nõupidamisel, «seisab selles, et see toimub šablooniliselt, läbimõtlematult, ühekülgselt, pahatihti ei too see esile kahju, mida tekitab
religioon kui ebateaduslik, reaktsiooniline õpetus, kui rumal
eelarvamus, mis ei lase inimestel edukalt võidelda õnneliku
tuleviku eest.» 3
Religioossed eelarvamused ja meeleolud ei väljendu kõigil
usklikel ühtmoodi. Vanemad inimesed loodavad peamiselt
3 L F. Iljitšov,
NLKP XXII kongress ja ideoloogilise
Tallinn, 1962, lk. 36.
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töö ülesanded

«hauatagusele elule», keskealised tõstavad esiplaanile usumoraali, nooremad
kombetalituste emotsionaalse külje;
vähese haridusega inimesed usuvad veel imedesse, piiblilugudesse; enamharitud püüavad «kooskõlastada» usku teadusega;
mõned arvavad, et loodus- ja ilmastikunähtused olenevat
«jumala tahtest», teised usuvad saatusesse jne. jne.
Ateistlik propaganda peab arvestama neid erinevusi, mis
olenevad usklike soost, vanusest, tegevusalast, haridustasemest ja usuigandite iseloomust. Ta peab vabanema abstraktsusest ja üldsõnalisusest.
Konkreetsus, diferentseeritud lähenemine elanikkonna erinevatele gruppidele ei ole propaganda- ja agitatsioonitöös uus
nõue. Partei on sellele pidevalt tähelepanu juhtinud. Tuletame
meelde kasvõi viimastel aastatel vastuvõetud NLKP Keskkomitee otsuseid, näiteks otsust «Parteipropaganda ülesandeist
kaasaja tingimustes» (1960. a.). Ateistlikus selgitustöös täideti
seda nõuet aga halvasti, kuna usuvastase kasvatuse kõige
enam levinud vorm
ei võimaldaloenguline propaganda
nud küllaldasel määral arvestada usklike individuaalseid erinevusi ning kuna nende erinevuste väljaselgitamine oli jäetud
peamiselt propagandistide eneste hooleks. Teaduslikus uurimistöös religiooni kriitika ja ateismi alal pöörati niisugustele küsimustele vähe tähelepanu.
On endastmõistetav, et kõik propagandistid ja agitaatorid
peavad eeskätt ise hästi tundma õppima usuigandite iseloomu
piirkonnas, kus neil tuleb teha selgitustööd. Kuid teaduslikel
töötajatel, kes tegelevad religiooni ja ateismi küsimustega,
tuleb propagandiste tunduvalt rohkem abistada. Viimastel aastatel teostatud konkreetsed sotsioloogilised uurimused (Moskva
tehases «Dünamo», Kalinini, Kostroma, Gorki ja Jaroslavli
oblastites, Tambovi oblastis, Lipetski oblastis ja mujal) andsid
väärtuslikku materjali usuliste eelarvamuste kaasaegse seisukorra kohta ning võimaldasid kindlaks määrata ateistliku
propaganda konkreetseid ülesandeid neis piirkondades. Eesti
NSV-s niisuguseid uurimusi seni tehtud ei ole. Teadusliku töö
esmajärguline ülesanne ateismi alal meie vabariigis on konkreetsete sotsioloogiliste uurimistega aidata propagandiste kindlaks teha, kuidas väljenduvad usuigandid tänapäeval erinevate
elanikkonna kategooriate teadvuses, kuidas toimub teaduslikateistliku maailmavaate kujunemine, milline on usuvastase
selgitustöö mitmesuguste vormide ulatus ja mõjuvõime.
Teiseks on tarvis põhjalikult tundma õppida ja paljastada
mitmesuguste usukultuste erinevat kohanemist meie sotsialistliku tegelikkusega. Eesti NSV tingimustes nõuab see evangeeliumi luteriusu kiriku, õigeusu kiriku ja mitmesuguste usulahkude ideoloogia praeguse seisukorra uurimist ning kaas9

aegsel ja kohalikul materjalil põhineva teaduslik-ateistliku kirjanduse senisest tunduvalt ulatuslikumat väljaandmist.
Muidugi on tarvis paljastada ka kiriku ja usulahkude reaktsioonilist minevikku, nende tegevust kodanluse ja mõisnike
võimu päevil. Kuid teaduslik-ateistliku propaganda pealöök
peab olema suunatud tänapäeval levitatava usuideoloogia

vastu.

Võtame näiteks luterluse, mille pooldajaid on meie vabariigis usklike hulgas kõige rohkem. Luteri kiriku jutluste peamiseks suunaks on ristiusu moraali levitamine ja ühiskonnaelu nähtuste moonutatud, usuline tõlgendamine. Ateistlikus
propagandas ei ole aga seni niisuguste vaadete paljastamisele

küllaldaselt tähelepanu pööratud.
Ateistlikus selgitustöös on vaja arvestada, et Eesti luteriusu kirik on loobunud usu «moderniseerimise» katsetest, mida
võeti ette kodanlikus Eestis ning on traditsioonilise luterluse
juurde tagasi pöördunud. 1962. ja 1963. aasta kirikukalendrites
on sõnaselgelt öeldud, et seal soovitatavad piiblitekstid on välja
valitud tsaariaegse Liivimaa konsistooriumi poolt. Muutunud
on ainult nende «õpetuste» esitamise viis ja mõned tähtsusetud
üksikasjad. Kirik vaikib targu «pühakirja» kõige absurdsematest kohtadest, kuigi avalikult pole ta lahti ütelnud ühestki
piibli kirjatähest.
Luteri kirik ei tegele enam oma dogmade korrigeerimisega,
vaid hiilib loodusteaduse ja religiooni vahekorra otsesest käsitlemisest mööda väitega, et usk jä teadus tegelevat erinevate
valdkondadega. See ei takista pastoreid aga sugugi jätkamast
võitlust teaduse vastu, kuigi seda nüüd üha sagedamini tehakse

varjatult ja vihjamisi.

Religioosse ideoloogia kaasaegsete iseärasuste mitteküllaldane arvestamine vähendab ateistliku kasvatustöö mõjujõudu.
Sm. L. F. Iljitšov tõi ideoloogilise töö küsimustes peetud nõupidamisel näiteks ühe Tallinna pastori mõtteavalduse, kes
mõned aastad tagasi ütles; «Kui usuvastane propaganda toimub ka edaspidi neis vormides ja sel tasemel nagu praegu, siis
võib vaimulikkond rahulik olla, sest usklike põhihulka ei ole
see propaganda puudutanud ega puuduta. Võib kindlalt öelda,
et meie eluajaks usklikke jätkub.» 4
Pastor ilmselt liialdas selle avaldusega, esitades oma soovid tegelikkuse pähe. Siiski on see tõsine etteheide meile, ateistidele. Kuigi viimastel aastatel teaduslik-ateistliku propaganda
tase on paranenud, ei vasta ta veel NLKP XXII kongressi poolt
esitatud nõuetele.
4

lk. 36.
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Ateistliku kasvatustöö sisust kõneldes ei tohi unustada, et
usulised igandid esinevad mitte ainult (ja isegi mitte peamiselt) religioosse ideoloogia näol, vaid samuti ebamääraste usulis-müstiliste meeleolude, elamuste ja religioosse psühholoogia
kujul ning harjumuse jõu omandanud usukommete näol. Ateistlik propaganda peab arvestama religioosse teadvuse emotsionaalset külge, vabastama töötajaid usukammitsaist ka kunstivahendite abil.
Usukultuste teenrid pööravad viimasel ajal erilist tähelepanu elanike kirikusse meelitamisele religioossete kombetalituste abil, mis on seotud lapsele nimepanemise, täisealiseks
saamise, abiellumise ja teiste inimese isikliku elu tähtsamate
sündmustega. Nad püüavad luua kirikutes pidulikku õhkkonda,
mõjutada mitte üksi inimeste mõistust, vaid ka tundeid. Sellistest kiriklikest kombetalitustest võtavad peale usklike vahel
veel osa ka usu suhtes indiferentsed inimesed, sealhulgas isegi
noored.
Suur tähtsus kiriklike kombetalitustega seotud vanade eluolustikuliste traditsioonide vastu võitlemisel on kaunite ja
meeldejäävate kaasaegsete traditsioonide kujunemisel, mis
muudavad pidulikuks nõukogude inimese elu tähtsamad sündmused. Kindlalt on juurdunud meie ellu Oktoobrirevolutsiooni
aastapäeva, 1. mai, rahvusvahelise naistepäeva ja teiste nõukogulike tähtpäevade pidulik tähistamine. Meie vabariigis on
omandatud mõningaid häid kogemusi ka inimese isikliku elu
tähtpäevade meeldejäävaks muutmisel. Nii on alates 1957.
uus, nõukogulik
aastast toimunud «noorte suvepäevad»
noorte täisealiseks saamise tähistamise vorm, mis on võitnud
suure populaarsuse ning muutunud traditsiooniks. Juba 1959.
aastal võttis «suvepäevadest» osa üle poole, 1960, aastal —ligi
2 /з, 1961. aastal
üle 2 /з täisealiseks saavatest noortest. Kiriklikus leeris käivate noorte arv aga langes 1962. aastaks 1957.
aastaga võrreldes enam kui 4/s võrra.
Ülesanne seisab selles, et paremini ära kasutada «suvepäevi» noorsoo kommunistliku (sellega ka ateistliku) kasvatustöö vormina ning aktiivsemalt juurutada ka teisi elanikkonna
kihte haaravaid uusi nõukogulikke kombeid, millega tähistada
mitte üksi inimeste isikliku elu, vaid ka ühiskondliku elu sündmusi. Näiteks tegi Tallinna Polütehnilise Instituudi kollektiiv
NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste ajal katse tähistada pidulikult noorte esmakordset valimistest osavõttu. Üritus õnnestus
hästi. On vaja laialdasemalt praktiseerida esimesele töökohale
asumise, eesrindlaste tööjuubelite, pensionile saatmise, ettevõtete ia hoonete ekspluatatsiooni andmise ja teiste sündmuste
meeldeiäävat, pidulikku tähistamist.
Niisiis, teaduslik-ateistlik propaganda peab oma sisult
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olema mitmekülgne, diferentseeritud ja konkreetne, mõjutamanii inimeste mõtteid kui ka tundeid. Ainult sel juhul saame täita
V. I. Lenini juhendi, kes hoiatas ühekülgsuse eest usuvastases
selgitustöös ja kirjutas, et «rahvahulkadele on tarvis anda
kõige mitmekesisemat materjali ateistliku propaganda alalt,
tutvustada neid faktidega kõige mitmekesisemailt elualadelt,
läheneda neile nii ja teisiti, et tekitada neis huvi, äratada neid
religioossest unest, virgutada neid igakülgselt, kõige mitmekesisemal viisil jne.» 5

4. Ateistlik selgitustöö olgu süstemaatiline ja
kogu elanikkonda hõlmav

Usuvastase selgitustöö organisatsiooniline süsteem peab
tagama kõikide elanikkonna kihtide ja gruppide ateistliku kasvatamise, ateistliku propaganda mitmekesiste vormide kõige
efektiivsema kasutamise.
Praegu teeb usuvastast selgitustööd suhteliselt väiksearvuline ateistide ringkond. Loenguid, vestlusi, küsimuste-vastuste
õhtuid ja teisi üritusi teaduslik-ateistlikel teemadel korraldatakse sageli süsteemitult ja juhuslikult. Ülesanne seisab
selles, et tõstes kommunismi ehitamise perioodi nõuete kõrgusele partei ja kommunistliku noorsooühingu, poliitiliste ja teadusalaste teadmiste levitamise ühingu ning kultuuriasutuste,
ajakirjanduse, raadio ja televisiooni poolt tehtava ateistliku
kasvatustöö, tõmmata sellesse töösse laiemalt kaasa ametiühingud, kõrgemad õppeasutused, koolid, teadusliku uurimise
instituudid ja loomingulised organisatsioonid.
Kõikehõlmava ja mõjuvõimsa ateistliku kasvatuse süsteemi
loomisel, ja tegevusse rakendamisel on tähtsaim osa täita
parteiorganisatsioonidel. Võitlus teadusliku, ateistliku maailmavaate kujundamise eest on parteiorganisatsioonide ideoloogilise töö lahutamatu koostisosa. Nende tegevusest oleneb suurel määral teiste organisatsioonide ja asutuste kaasatõmbamine usuvastasesse selgitustöösse, selle töö süstemaatilisus ja
järjekindlus. Parteiorganisatsioonide ülesanne on pidevalt juhtida elanikkonna hulgas tehtavat ateistlikku propagandat, analüüsida kommunistliku kasvatustöö, sealhulgas ateistliku kasvatuse olukorda, pidades silmas, et leppimatu võitlus usuliste
eelarvamuste vastu on iga- kommunisti kohus.
Eriti tähtsaks peab Kommunistlik Partei sirguva põlvkonna kasvatamist, mille pearaskus langeb kommunistliku
noorsooühingu ja nõukogude kooli õlgadele. Nõukogude kool,
olles viimastel aastatel rakendatud abinõude tulemusel tugevdanud oma sidemeid eluga, varustab õpilasi sügavate ja kind5
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late teadmistega. Meie noorsugu, peale mõnede üksikute erandite, on töökas, elurõõmus,, moraalselt terve ja piiritult ustav
kodumaale. Harva kohtab noori, kes on sattunud usu mõju alla.
Kuid pahatihti puuduvad noortel ateismialased teadmised.
Küsimus näib neile olevat elementaarselt lihtne
jumalat pole
olemas ja kõik. Oma veendumust põhjendada, vähegi keerulisemat usumeeste «argumentatsiooni» ümber lükata nad sageli ei
suuda. See on kasvatustöö tõsine puudus. Kool peab andma
õpilastele mitte üksi teaduste aluseid, vaid ka neist tulenevaid
maailmavaatelisi, ateistlikke järeldusi, kujundama. neis kindla
materialistlike vaadete süsteemi, mida saab kasutada usu-

ideoloogia paljastamiseks.
Väga palju oleneb siin õpetajatest, kellel on suured võimalused ateistliku selgitustöö tegemiseks nii koolis kui ka elanikkonna, eeskätt lastevanemate hulgas. Neid võimalusi kasutatakse seni halvasti. Praegu puudub enamikul õpetajatel ateismialane ettevalmistus. ENSV Haridusministeeriumil tuleks tunduvalt rohkem abistada õpetajaskonda teadusliku ateismi
aluste omandamisel, korraldada vastavaid lektooriume õpetajatele, anda metoodilisi juhendeid ateistliku kasvatustöö tegemiseks koolis. Senisest enam on tarvis selgitada vanemaile
laste ateistliku kasvatuse küsimusi perekonnas.
Tähtsaks lüliks usuvastase kasvatustöö süsteemis on teadusliku ateismi aluste õpetamine kõrgemates õppeasutistes.' Kuid
üliõpilaste ateistliku kasvatamise osas on veel palju vaja ära
teha. Kuigi üliõpilaste hulgas kohtab usklikke väga harva, on
üliõpilasnoorsoo mõningase osa hulgas levinud leplik, erapooletu suhtumine religiooni. Seni on üliõpilaste ateistlik kasvatamine jäänud peamiselt ühiskonnateaduste kateedrite hooleks. Tungivalt on tarvis, et ka üldhariduslikud ja erialased
kateedrid mõtleksid läbi ja seostaksid oma distsipliinide õpetamist teaduslik-ateistlike ideedega. Tänased üliõpilased on
homsed spetsalistid, õpetajad, tootmiskomandörid, kes peavad
ise töötajaid kasvatama. Ülikool ja instituudid peavad andma
neile soliidsed teadmised teadusliku ateismi alalt, kasvatama
nad passiivsetest, stiihilistest ateistidest veendunud, võitlevateks ateistideks, kes tunnevad usuvastase töö metoodikat ega
lähe religioossetest iganditest erapooletult mööda.
Ülalöeldu määrab ära ka meie instituudi koha teaduslikateistliku kasvatuse süsteemis.'
Vahel kuuldub arvamusi, et kõrgemas tehnilises õppeasutuses, kus esikohal on tootmise ja tehnika erialased probleemid,
ei ole ateismi küsimustele vaja pöörata erilist tähelepanu. Niisuguste arvamustega ei saa nõustuda.
Tulevaste spetsialistide kasvatamine toimub teadusliku,
marksistlik-leninliku maailmavaate vaimus. Teaduslik ateism
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on marksismileninismi lahutamatu koostisosa ning järelikult

vajalik tervikliku, teadusliku maailmavaate kujunemiseks.
Tulevastele tootmisjuhtidele ei piisa sügavatest erialastest

teadmistest. Nad vajavad kindlaid, õigeid maailmavaatelisi
veendumusi, mida nad rakendaks igapäevases töös ning suudaks edasi anda oma alluvatele.
«On tarvis nõuda partei-, nõukogude, ma
jandusala ja teistelt juhtivatelt töötajatelt
vastutust nende poolt juhitavatekollektiivide
poliitilise ja moraalse seisundi eest mitte
väiksemal määral кui tootmisplaanide täitmise eest,» ütles sm. L. F. Iljitšov, kõneldes NLKP XXII
kongressi poolt ideoloogilisele tööle esitatud nõudmistest. 6
Religioossed eelarvamused on kapitalismi igandeist ühed
kõige levinenumad. Nendega tuleb kokku puutuda tulevases
töös paljudel praegustel üliõpilastel. Selleks aga on tarvis mitmekülgseid, sügavaid, teaduslikke teadmisi religiooni ja ateismi
-

kohta.

Võidakse väita, et ei ole vajadust rõhutada ateismi tähtsust,
korraldada üliõpilastele ateistlikke üritusi, kuna nad. niikuinii
õpivad tundma marksistlik-leninlikku teooriat ning kuulavad
teadusliku ateismi aluste kursust. See on tõepoolest tõsiseks
panuseks usuvastasesse kasvatusse. Kuid teadusliku ateismi
aluste õpetamises esines seni tõsiseid puudusi. Teadusliku
ateismi kursust loeti alles viimasel kursusel, kus üliõpilased on
koormatud pakiliste erialaste ülesannetega. Üliõpilaste osavõtt fakultatiivsest kursusest oli seetõttu ebarahuldav. Kursus koosneb ainult loengutest, pole seminaritunde, kus saaks
arutada aktuaalseid, üliõpilasi huvitavaid probleeme. Selle kõige
tulemusel ei oma paljud üliõpilased kuni V kursuseni vajalikke ateismialaseid teadmisi. Näiteks väitis keemia-mäeteaduskonna neljanda kursuse üliõpilane M. dialektilise ja ajaloolise materialismi seminaris koguni, et Kristus olevat elanud
ning olnud filosoof {???), rühmakaaslased aga ei suutnud seda
jämedat väärvaadet argumenteeritult ümber lükata. Kui veel
lisada, et TPI seinte vahel on töötanud metodisti presbüüter
Oengo, õppinud luteri kiriku pastor Rätsep, siis ei saa senise
ateistliku kasvatustööga rahule jääda.
Instituudi rohkearvuline professorite ja õppejõudude kollektiiv omab suuri võimalusi usuvastase selgitustöö tegemiseks
üliõpilaste ja ka elanikkonna hulgas. Tungivalt on tarvis, et
instituudis endas kujuneks välja teadusliku, ateistliku maailmavaate kasvatamise süsteem. See nõuab esiteks, et kõik kateedrid lülituks ateistlikku kasvatustöösse. Teiseks, et instituudi
6
L. F. Iljitšov.
anded, lk. 24.
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ühiskondlikud organisatsioonid pööraks enam tähelepanu usuvastase selgitustöö küsimustele ja korraldaks huvitavaid ateismialaseid üritusi. Kolmandaks, et teaduslikust ateismist huvitatud üliõpilased koondataks vastavasse ringi Üliõpilaste Teadusliku Ühingu juurde. Selle ringi eduka tegevuse puhul võiks
temast edaspidi kujuneda võitlevate ateistide klubi, mis muudaks tõhusamaks ka instituudi kollektiivi osavõtu usuvastasest selgitustööst elanikkonna hulgas. Ülesanne seisab selles,
et tõsta ateismialase kasvatuse taset, äratada üliõpilastes huvi
usuvastase selgitustöö vastu, kasutada paremaid neist ateistliku
propaganda tegemiseks elanikkonna hulgas juba õppeasutuses
viibimise ajal ja saavutada, et nad ei kaotaks huvi selle töö
vastu ka pärast diplomi saamist.
Instituudi ühiskonnateaduste kateedritel on suured võimalused ja kohustused ateismi ja religiooni teadusliku uurimise
alal. Meie vabariigis võib ateismialase teadusliku tööga tegelevaid uurijaid lugeda üles sõrmedel. Mitmed neist on aga
koondunud just TPI-sse.
Need mõningad mõtted TPI kohast ja ülesannetest usuvastase kasvatuse süsteemis näitavad, et teaduslik ateism ei ole
tehnilises kõrgemas õppeasutuses võõrkehaks. Ta kuulub orgaaniliselt kogu õppe-, kasvatus- ja uurimistöö protsessi ning õigusega nõuab endale senisest enam tähelepanu.
NLKP XXII kongressi poolt antud kõrge hinnang leninliku
komsomoli tegevusele innustab kommunistlikke noori uutele
saavutustele õppiva ja töötava noorsoo kasvatamisel. Komsomoliorganisatsioonide ülesanne on tagada propaganda ja agitatsiooni vormide ning meetodite edasine täiustamine ja haarata oma ideelise mõju sfääri iga noor inimene. ÜLKNÜ XIV
kongress ngudis, et «noortele tuleb anda teadusalaseid-ateistlikke teadmisi ja oskusi töötada usu mõju alla sattunud noortega, hoida lapsi ja noorukeid kirikutegelaste püünistesse sat-

tumast.

Kongress rõhutab, et võitlusele kodanliku
ideoloogia ja moraali mõju ning mineviku
igandite vastu tuleb anda terav, ründav iseloom. Mitte enesekaitse, vaid pealetung ideoloogilisel rindel,
selleks kutsub meid üles
partei», on öeldud kongressi resolutsioonis. 7
Nõukogude ametiühingud teevad suurt tööd'töötajate mobiliseerimisel majandusliku ja kultuurilise ülesehitustöö plaanide
elluviimiseks, kasvatavad töölisi ja teenistujaid töösse ja ühiskondlikku omandisse kommunistliku suhtumise vaimus, süvendavad nende veendumust kommunismiürituse võidus. Töötajate
7

«Üleliidulise

Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu XIV kongressi

materjale». Tallinn. 1962, lk. 169.
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tööalase ja ühiskondliku aktiivsuse tõus loob soodsa pinna
ateistlikuks kasvatustööks, võimaldab avada usklikel silmad
meie suurepärase nõukogude elu nägemiseks, näidata neile,
kuidas inimene on muutunud oma saatuse peremeheks. Kahjuks
ei kasuta ametiühinguorganisatsioonid sageli neid võimalusi,
kuigi eelpooltoodud mõtted töökasvatuse ateistliku tähenduse
kohta puudutavad just eeskätt ametiühinguid. Väga nõrk on
ametiühingute ideoloogilise töö mõju töötajate nendele perekonnaliikmetele, kellede hulgas esineb religioosseid igandeid.
Suured ülesanded seisavad ametiühingute ees võitluses kiriklike kombetalituste vastu. Asutuste ja ettevõtete, kolhooside ja
sovhooside kollektiivid ning ühiskondlikud organisatsioonid
peavad etendama juhtivat osa nii kollektiivi kui ka tema üksikute liikmete tähtsamate elusündmuste pidulikul, meeldejääval
tähistamisel. Ning kui seda ei tehta, siis pole põhjuseks alati
sugugi usuvastase töö alahindamine, vaid tihti, just oskamatus
seda teha. Kas ENSV Ametiühingute Nõukogul ei tuleks mõelda,
oma kaadrile anda rohkem usuvastase kasvatustöö
oskusi ja kogemusi?
Teaduslik-ateistliku propaganda üheks peamiseks vormiks
on seni olnud ühing «Teadus» poolt peetud loengud. Viimastel
aastatel on nende loengute tase mõnevõrra tõusnud. Kui Pärnu
linnas
Kohtla-Järve tööstuspiirkonnas ja
ja rajoonis,
mitmel pool mujal ateismialane loenguline töö on korraldatud
hästi, siis nende kõrval leidub veel rajoone, kus ühingu poolt
tehtava teaduslik-ateistliku propagandaga ei saa kuidagi rahule
jääda.
Ühingul on tarvis tunduvalt laiendada propagandistideateistide kaadrit, tõmmata sellesse töösse rohkem kaasa kooliõpetajaid, arste, põllumajanduse spetsialiste ja insener-tehnilisi
töötajaid. Ühingu juhatus ja rajooniõsakonnad peavad peatähelepanu pöörama loengute kvaliteedi tõstmisele, pidevalt
analüüsima usuvastase propaganda sisu, abistama lektoreid,
korraldama neile süstemaatiliselt õppusi, seminare ja nõupidamisi. Keskustes peetavate loengute ja vestluste kõrval on vaja
sagedamini korraldada neid tsehhides, brigaadides, farmides.
Rohkem tuleks organiseerida küsimuste-vastuste õhtuid, temaatilisi õhtuid, kinolektooriume, elavaid ajalehti ja muid huvitavaid ateismialaseid üritusi.
Usuvastases selgitustöös kuulub tähtis osa kultuuriasutustele. Viimasel ajal on ateistlik propaganda nendes asutustes
paranenud. Häid kogemusi on näiteks Pärnu rajooni klubilistel asutustel.
Kuid vabariigis on veel palju kultuuriasutusi, kes seisavad
usuvastasest selgitustööst kõrval. Paljudel kultuuriasutuste! on
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vaja lahti saada kampaanialikkusest ja juhuslikkusest ateistliku
propaganda korraldamisel. See töö peab olema läbi mõeldud,
järjekindel ja süstemaatiline. Kultuuriasutuste! on suured või-

malused muuta teaduslik-ateistliku propaganda vormid mitmekesisemaks, korraldada ateistlikke üritusi diferentseeritult
(eraldi naistele, noortele jne.), aidata kaasa uute nõukogulike
traditsioonide kujunemisele ja levikule. Eesti NSV Kultuuriministeerium ja ametiühingute vabariiklikud komiteed peaksid
tõhusamalt abistama kultuuriasutusi ateistlike ürituste korraldamisel. Põhjalikult tuleks neid küsimusi käsitleda kultuuritöötajate seminaridel, propageerida paremaid kogemusi, näiteks
raamatukogude individuaalset tööd usklikega jne.
Iga aastaga suureneb ajakirjanduse, raadio ja eriti televisiooni osatähtsus töötajate kommunistlikus kasvatamises.
Vabariigis tuleb 1129 perioodilist väljaannet iga 1000 elaniku
kohta. Raske on leida perekonda, kus ei oleks raadiovastuvõtjat*,
kuuldepunkti või televiisorit. Kokku on neid üle 432 000.
Ajakirjandus, raadio ja televisioon omavad erilist kohta
ateistliku kasvatuse süsteemis. Usklikud inimesed harva võtavad osa avalikest ateistlikest üritustest, kuid paljud neist loevad huvitavat artiklit või kuulavad-vaatavad elavat saadet
omas kodus ka siis, kui see on usuvastase suunaga. Võimalus
teha usuvastast selgitustööd massiliselt usklike perekondades
seab ajakirjanduse, raadio ja televisiooni ette väga suured nõuded
artiklid ja saated peavad olema kõrgel ideelis-teoreetilisel tasemel, huvitavad ja arusaadavad.
Vabariigi ajakirjanduses on ilmunud häid ja sisukaid ateistlikke lehekülgi ja artikleid, mis paljastavad religiooni reaktsioonilist olemust ja kahjulikku mõju. Kuid ajalehtede ja ajakirjade ateistlike materjalide tasemega tervikuna ei saa jääda
rahule. Sageli avaldatakse usuvastaseid materjale juhuslikult.
Religioosse ideoloogia paljastamise asemel on vahel pearõhk
pandud pastorite ja pappide tegevuse ja käitumise kritiseerimisele. Puudulikult üldistatakse ateistliku töö kohalikke kogemusi.
Tallinna Televisioonistuudio ja Eesti Raadio on süstemaatiliselt korraldanud ateistlikke ja populaarteaduslikke saateid.
Väga huvitav oli televisioonisaadete sari noortele teemal «Mitt.e
jumal, vaid inimene». Ateistlikud raadiosaated on seni määratud peamiselt propagandistidele. Vähe on aga olnud saateid,
milles oleks arvestatud eeskätt usklikke kuulajaid ja vaatajaid.
Tarvis on rohkem korraldada huvitavaid, usklikele arusaadavaid vestlusi Kommunistliku Partei ja Nõukogude riigi suhtumisest religioonisse, propageerida kommunismiehitaja moraalikoodeksit ja paljastada usumoraali kahjulikkust, veenvalt näidata usu Seadusevastast olemust.
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Teaduse saavutused on alati olnud võimsaks vahendiks võitluses religioossete eelarvamuste vastu. Eriti on nad seda meie
päevadel, kus nõukogude teadlased avasid inimesele kosmose
väravad, julgelt tungivad maa- ja meresügavustesse, loovad
senitundmatuid aineid, uusi taimeliike ja loomatõuge. Teadlase,
spetsialisti sõnal, kes faktide najal paljastab usulise maailmapildi paikapidamatust, on suur kaal. Kahjuks on seni usu ja
teaduse vastandamine jäänud peamiselt ateistide-popularisaatorite hooleks, kuna aga teadlaste sõnavõttudes pahatihti puuduvad selgepiirilised ateistlikud järeldused. Hoopis tugevamini
peaks kõlama teaduslike töötajate hääl nii loengulises kui trükisõnalises ateistlikus selgitustöös.
Et kindlustada religiooni mõju, kasutasid ekspluataatorlikud klassid minevikus oma aja kõige väljapaistvamate kunstnike ja heliloojate loomingut. Kirik spekuleerib selle asjaoluga
veel tänapäevalgi, viidates sageli religioosse temaatikaga klassikalistele kunstiteostele.
Meie ees seisab ülesanne kunstivahenditega kaasa aidata
inimeste mõtete ja tunnete vabastamiseks usukammitsaist.
Kunstil on selleks kasutada võimsad masside kommunistliku
kasvatamise vahendid (kino, teater, televisioon, raadio, kirjandus jt.). Kunst on saanud kogu rahvale kättesaadavaks. Küsimus ei ole ainult selles, et kirjanikud, kunstnikud, teatri- ja
filmitöötajad looksid spetsiaalseid usuvastaseid teoseid. Ka
neid on vaja rohkem kui seni. Ülesanne seisab eelkõige selles,
et kasutada kunsti- ja kirjandusteoseid ateistlike ideede propageerimiseks kas või ainult mõne ereda usuvastase episoodi abil,
mis sageli avaldab lugejale-kuulajale-vaatajale väga sügavat
mõju.

Seni ei ole suutnud oma võlga tasuda luuletajad ja heliloojad: kaasaegset repertuaari, mida saaks kasutada ühiskondliku ja inimeste isikliku elu tähtsamate sündmuste ilmalikul
tähistamisel, on ikka veel väga vähe.
Peaaegu täiesti puudub kunstiliselt kujundatud usuvastane
näitlik agitatsioon.
Käesolevas artiklis ei ole võimalik peatuda kõikide asutuste
ja organisatsioonide ülesannetel ja kohal, mis neil on teaduslik-ateistliku kasvatustöö süsteemis. Meenutame vaid, et vähemalt oma töötajate kommunistlik, ateismi vaimus kasvatamine
on iga asutuse ja ettevõtte partei-, ametiühingu- ja komsomoliorganisatsiooni, samuti ka selle asutuse või ettevõtte juhtija
otsene ülesanne.
Ateistliku kasvatustöö süsteem nõuab kõikide asutuste ja
organisatsioonide koordineeritud, kooskõlastatud
tegevust.
Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee TT pleenum rõhutas, et NLKP XXII kongressi poolt ideoloogilisele tööle esita18

tud nõuete edukas täitmine oleneb organiseerimistöö tasemest,
ulatusest ja kultuurist. Organiseerimistöö täiustamine on
praegu otsustav lüli ideoloogilise töö edasiviimisel.
Kõikehõlmava teaduslik-ateistliku kasvatuse süsteemi loomine ja juhtimine on vabariigi parteiorganisatsiooni tähtis
ülesanne. Selle ülesande täitmisele aitavad kaasa ateistliku
kasvatustöö komisjon, mis on loodud Eestimaa Kommunistliku
Partei Keskkomitee ideoloogilise töö osakonna juurde, linnade
ning tootmisvalitsuste parteikomiteede ideoloogilise töö komisjonid ning ateistliku kasvatuse sektorid. Nende ülesanne on
ateistliku propaganda koordineerimine ja juhtimine, usuvastase
selgitustöö seisukorra põhjalik tundmaõppimine, positiivsete
kogemuste üldistamine ja levitamine.
Ateistliku propaganda organisatsiooniline süsteem peab
tagama usuvastase selgitustöö tungimise elanikkonna kõikide
kihtideni. Kuid seni domineeriv selgitustöö vorm
ateistlike
ei hõlma sageli usklikke, kes tavaliloengute korraldamine
selt sellistest loengutest osa ei võta. Millistes vormides peaks
siis tegema usuvastast selgitustööd, et hõlmata kogu elanikkonda? Vastus saab olla ainult üks: kõige mitmekesisemates
vormides. Nagu tabavalt ütles üks meie maa teadusliku ateismi
veterane, on usuvastases selgitustöös head kõik töövormid
peale igavate ja selliste, mis solvavad usklike tundeid.
Ateistliku kasvatuse mitmekesistest vormidest tõstab elu
esile individuaalse selgitustöö usklike hulgas. Kogemused näitavad, et kasvatustöö «elanikkonna hulgas üldse» ei avalda
otsest mõju usklikele. Neile on vaja läheneda diferentseeritult,
individuaalselt. See töövorm on kõige keerulisem, kuid kõige
ta võimaldab just nende probleemide teadusmõjuvõimsam
likku seletamist, milles ei orienteeru see või teine usklik, võimaldab kasutada selliseid lähenemisviise ja selgitusvorme,
mis on usklikele inimestele arusaadavad.
Individuaalseks tööks usklikega on vaja väga palju hea ettevalmistusega agitaatoreid ja propagandiste. Praegu ei ole neid
piisavalt.
Ateistide kaadri ettevalmistamine ja nende kvalifikatsiooni
tõstmine on otsustav lüli NLKP XXII kongressi poolt püstitatud usuvastase kasvatuse ülesannete täitmisel. Seni on väga
vähe pööratud tähelepanu ateismialase teadusliku kaadri ettevalmistamisele. Lektorite, propagandistide ettevalmistamiseks
on viimastel aastatel astutud mõningaid samme, kuid puudub
pidevalt töötav ja efektiivne kaadri kasvatamise süsteem. Olemasolevat kaadrit ei kasutata alati kõige otstarbekohasemalt.
Senisest tunduvalt enam on vaia tegelda ateistide kaadri
ettevalmistamisega ja nende kvalifikatsiooni tõstmisega nendes maarajoonides, kus seni propagandistide seminarid toimu19

vad ebaregulaarselt ning kus loodetakse, et ateistide kaadri
ettevalmistamisega tegelevad vabariiklikud organisatsioonid.
Töötajate usuvastase kasvatamise ülesanded nõuavad laialdast teaduslik-ateistlikku selgitustööd. See töö ei ole ainult
ateistide-propagandistide, vaid kogu meie üldsuse kohus. Iga
kommunist, iga haritlane peab alati ja kõikjal leppimatult
võitlema religioossete eelarvamuste ja ebausu vastu, aitama
neil inimestel, kes on veel usuliste igandite küüsis, jõuda ateistlike järelduste ja arusaamadeni.
Kui üldsuse, avaliku arvamuse mõju tungib iga usklikuni,
kui peale propagandistide ka usklike elu- ja töökaaslased neile
kannatlikult selgitavad usuliste vaadete paikapidamatust, siis
oleme suutelised lahendama meie põlvkonna ees seisva suure
vabastama meie ühiskonna lõplikult ja
ajaloolise ülesande
täielikult mineviku religioossest pärandist.

К. Виммсaаре
XXII СЪЕЗД КПСС И ЗАДАЧИ

НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Резюме

Благодаря коренному преобразованию жизни общества,
благодаря культурной революции и огромной воспитательной
работе, проводимой Коммунистической партией, подавляющее большинство советских людей навсегда освободились от
тенет религии. Советский Союз
первая страна в мире с
массовым атеистическим мировоззрением.
Но и три социализме у некоторой части людей сохраняются религиозные предрассудки, как пережитки прошлого.
XXII съезд КПСС подчеркнул, что в период развернутого
строительства коммунизма особое значение приобретает коммунистическое воспитание трудящихся.
Решения XXII съезда знаменуют собой новый этап в
научно-атеистической воспитательной работе.
В период развернутого строительства коммунизма складываются все более благоприятные условия для окончательного
преодоления религиозных пережитков.
XXII съезд КПСС поста;вил задачей воспитания всего населения в духе научного коммунизма, создание продуманной
и стройной системы научно-атеистического воспитания.
Задачи, поставленные XXII съездом КПСС, требуют улучшения всей атеистической работы, как по существу, так и
организационно.; 1
,
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Огромное атеистическое значение имеет разъяснение тру-

дящимся Программы КПСС.

Научно-атеистическое воспитание должно быть многосторонним, дифференцированным, конкретным и воздействовать
как на разум, так и на чувства людей. Необходимо направить главный удар против современной формы религиозной идеологии, учитывая методы приспособления различных
религиозных организаций к условиям жизни социалистического общества.
Организация, научно-атеистического воспитания должна
обеспечить атеистическое воспитание всех слоев и групп населения, наиболее, эффективное использование различных форм

атеистической работы.

В статье рассматривается, какое место занимают в системе научно-атеистического воспитания партийные и комсомольские организации, школы, общество «Знание», профсоюзы,
а также учреждения культуры, печать, радио и телевидение,,
высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и творческие организации.
Особое внимание уделяется индивидуальной работе среди
верующих и подготовке атеистических кадров.
Задачи антирелигиозного воспитания трудящихся требуют широкой научно-атеистической работы. Это является
обязанностью не только атеистов-пропагандистов, но и всей
нашей общественности.
Если влияние общественности, общественного мнения будет доходить до каждого верующего, если, помимо пропагандистов, верующим будут терпеливо разъяснять о несостоятельности религиозных взглядов также и их товарищи по
работе и знакомые, то мы сумеем решить великую историчеокончательно и полностью
скую задачу нашего поколения
наше общество
от религиозного
освободить
наследия
прошлого.

К. Vimmsaare
THE XXII PARTY CONGRESS OF THE SOVIET UNION
AND THE PROBLEMS OF SCIENTIFIC ATHEISTIC

EDUCATION
Summary

Owing to the radical transformation of social life, to the
cultural revolution and extensive educational work carried out
by the Communist Party the overwhelming majority of soviet
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people have been for ever liberated from the entanglement of
religion. The Soviet Union is the first country in the world
with a mass atheistic world outlook.
But even in socialism a certain number of people keep to
religious prejudices as survivals of the past.
The XXII Party Congress underlined that communist education of the working people is of special importance in the
period of wide socialist construction.
In the period of wide socialist construction conditions
become more favourable for the final overcoming of religious
survivals.
The Congress set the task of educating the whole population in the spirit of scientific communism, and creating a har-

monious system of scientific atheistic education.
The tasks set by the XXII Party Congress of the Soviet
Union insist on improvement of atheistic work essentially as
well as in questions of organistion.
In the article on the materials of the Estonian SSR there,
is discussed what the improvement of the ideological substance
of scinetific and atheistic education should be.
Of great atheistic importance is the interpretation of the
Party Programme of the Soviet Union.
Scientific, atheistic education is to be versatile, differentiated, specific and is to influence the mind as well as the feelings of man. It is necessary to deal the main blow against the
present form of religions ideology taking into consideration
methods of adaptation of different religious organisations to
the conditions of life of socialist society. The organisation of
scientific, atheistic education must secure education of all
layers and groups of population and make use of the most
effective forms of atheistic work. Of special importance is individual work among the religious and the training of atheistic
cadres.
The tasks of antireligious education of the working people
require large scale scientific atheistic work. That is the duty
not only of atheists-propagandists but of the general public.
When public influence, public opinion reaches every believer, when besides propagandists, their friends and colleagues
explain to them the absurdity of religious views, we shall be
able to solve the great historic problem of our generation
the final and complete liberation of our society from the religious heritage of the past.
*
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D. Erport
MÕNINGAID

TEADUSE JA RELIGIOONI VAHEKORRA
KÜSIMUSI

Küsimus teaduse ja religiooni vastandlikkusest pole uus.
Religiooni teadusevastase olemuse paljastamine oli ja jääb
marksistliku ateismi üheks tähtsamaks ülesandeks. See tuleneb
teadusliku, materialistliku maailmavaate lepitamatust vastuolust religiooniga, mis pidurdab teaduslike teadmiste levikut
massides. Ekspluataatorliku ühiskonna ideoloogid on aidanud
igati kaasa iga liiki vaimupimeduse levikule, nähes selles vastumürki teaduse ja ateismi mõjule. Kaasaegne kodanlik ideoloogia on valmis ohverdama kõik teaduse saavutused, et vabaneda
teaduse arenemise tagajärgedest ja sealhulgas muidugi ka teaduse ateistlikust sisust. Selle ütles avalikult välja paavst Pius
XII veidi aega enne oma surma, kui ta deklareeris, et ta näeb
tõelist tragöödiat selles, et teaduse saavutused saavad teatavaks paljudele inimestele.
Engels kirjutas, et teadust on kõige enam vaja töölisklassile. Ja seda on veenvalt kinnitanud marksismi arenemine, teaduse arenemine sotsialismileeri maades. Omandamata kõiki
teadmisi, mis on välja töötanud inimkond, ei saa edukalt võidelda ühiskonna põhjaliku ümberkujundamise eest. NLKP programmis kõneldakse teaduse ülisuurest tähtsusest võimu saavutamisel loodusjõudude üle, teaduse igakülgse progressi tähtsusest kommunistliku ühiskonna ehitamisel ja inimeste ateistlikul kasvatamisel. Teaduslik-ateistlikus propagandas «tuleb
tugineda tänapäeva teaduse saavutustele, mis üha täiuslikumalt seletab maailma, suurendab inimese võimu looduse üle ja
ei jäta kivi kivi peale religiooni fantastilistest väljamõeldistest
üleloomulike jõudude olemasolu kohta.» 1
Üldiselt võttes on peaaegu kõik tänapäeva ateismi ideed
suunatud religiooni ja teoloogiliste õpetuste teadusevastase
1

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei

lk. 112.

programm.

Tallinn,

1961,
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sisu vastu. Igas antireligioosses töös rõhutatakse religiooni ja
teaduse vastandlikkust, kuna pole selliseid religioosseid dogmasid ja teoloogilisi teooriaid, mis poleks vaenulikud maailma teaduslikule mõistmisele. Kuid vaatamata sellele on teaduse ja
religiooni vahekorra küsimused eriliseks uurimise objektiks.
Viimasel ajal on avaldatud rohkesti artikleid ning nõukogude ja välismaiste autorite raamatuid, mis on pühendatud
teaduse ja religiooni vastandlikkusele. 1961. aastal avaldas
NSV Liidu Teaduste Akadeemia kirjastus nõukogude teadlaste
artiklite kogumiku «Kaasaegse teaduse saavutused ja religioon». Kõigis nendes töödes kannab religiooni ja teaduse
vahekorra avamine peaasjalikult erinevate teaduste andmete
ja religioossete õpetuste, vaimulikkonna ning teoloogia esindajate esinemiste lepitamatu vastuolu avamise iseloomu. Sellel
kirjandusel on suur tähtsus teadusliku maailmavaate propageerimisel, teaduslike teadmiste populariseerimisel ja töötajate
ateistlikul kasvatamisel.
Käesolev töö kannab mõneti teist iseloomu. Siin tehakse
katset analüüsida teaduse ja religiooni vahekorda üldteoreetilises plaanis. Teadusevastase religioosse maailmavaate vastandlikkus teaduse ja marksistliku filosoofia põhimõtetele avaldub eelkõige religioosse peegelduse iseloomus, paljuski üksteisega vastuolus olevate religioossete õpetuste poolt maailma,
inimese ja tunnetuse käsitluses, tõe mõistmises jne. Probleemide hulgast, mis tulenevad antud teemast, püüab artikli autor
avada ühe küsimuse; religioosse peegelduse ja teadusliku tunnetuse vahekorra, et tõestada, et teoloogide väited sellest, nagu
oleks religioon tunnetuse vahend, on täiesti paikapidamatud.
t. Religiooni absoluutne teadusevaenulikkus
Objektiivselt õige hinnangu erinevusele teaduse ja religiooni vahel võib anda ainult teaduslik-materialistliku maailmavaate, mitte aga usulis-idealistliku maailmavaate posit-

sioonilt. Kõik religioossed kontseptsioonid lähtuvad mitte teaduse ja religiooni tegelikust erinevusest ja vahekorrast, vaid
eelarvamuslikelt positsioonidelt, mis vastavad religiooni kaitsmise sotsiaalsetele nõuetele. See on viinud väljamõeldud teooriate tekkimisele, nagu oleks olemas erilise, mittemateriaalse,
üleloomuliku maailma eriline, religioosne tunnetus.
Religioon on kokkusobimatu teadusega. See on aabitsatõde
igale inimesele, kes tunneb kas või miinimumi teaduslikke teadmisi ja kes on vaba eelarvamustest. See kokkusobimatus avaldub mitte ainult üksikutes teooriates, seisukohtades või järeldustes, mis on vastuolus teaduse andmetega, vaid religioosses
maailmavaates esinevate religioossete ideede kogusummas.
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Religioon on võrreldes ühiskondliku teaduse teiste vormidega ja eelkõige teadusega võrreldes eriline nähtus. See avaldub peaasjalikult religioosse peegelduse iseärasustes ja religioosses fantaasias, mis annab piiramatu tegevusvälja igasugustele valedele ideedele ja teooriatele, see avaldub religioosses konservatismis, lühidalt, kogu religiooni olemuses, mis teeb
ta absoluutselt reaktsiooniliseks jõuks.
Kõik ühiskondliku teadvuse vormid on omavahel seotud ja
vastastikuses toimes. Poliitika ja õigus avaldavad mõju teistele
ühiskondliku teadvuse vormidele, moraal, religioon, teadus ja
filosoofia omakorda mõjutavad poliitikat ja õigust ning üksteist. Teaduse mõju avaldub poliitiliste, kõlbeliste, kunstiliste ja
filosoofiliste ideede sisu teaduslikkuse astmes. Mis puutub teaduse ja religiooni vastastikusse mõjusse, siis on siin oluline
erinevus selles, et nende mõju teineteisele avaldub puht-välisel
kujul ja ei puuduta teaduslike teooriate ega religioossete õpetuste sisu, 2 olgugi et religiooni pretensioon ses suhtes on üpris
suur.

Igas ideoloogilises valdkonnas (peale religiooni) esineb
klassideks jagunenud ühiskonnas tegelikkuse mõistmisele kahesugune lähenemine: poliitilised, õiguslikud, kunstilised ja filosoofilised probleemid tekivad ja lahendatakse kas reaktsioonilise klassi seisukohalt, kelle ideed lõpptulemusena on vastuolus teadusega, või progressiivsetelt positsioonidelt, mis väljendavad eesrindliku klassi (olgu ta või ekspluataatorlik klass)
huve, ja seepärast peegeldavad ühiskonna arenemise vajadusi
ja järelikult teatud määral vastavad teaduse ja tema arenemise
nõudmistele antud ajaloolistes tingimustes. Poliitika, kunst
ja filosoofia, kuni nad väljendavad progressiivse klassi ideid,
aitavad kaasa teaduse arenemisele. Isegi antiikajal, mil näiteks
loodusteadus oli veel äärmiselt primitiivne, vastas ta orjapidajate demokraatliku osa huvidele, kes vastandas teadust religioonile ja müstilistele filosoofilistele õpetustele, mis olid
orjandusliku aristokraatia ideoloogiliseks toeks. Igal juhul,
nagu tõendab seda ajalugu, pole poliitika, kunst ja filosoofia
üldiselt võttes vastuolus teadusega. Nad kas aitavad kaasa teaduse arenemisele või on suunatud teaduse vastu, sõltuvalt sellest, kelle ideoloogiliseks baasiks nad on. Hoopis teises valguses esineb religioosne ideoloogia. Talle pole omane selline
kahesugune suhtumine teadusse, mis on iseloomulik teistele
ühiskondliku teadvuse vormidele ja mis kujuneb antagonistlike
klasside võitluse mõjul. Religiooni vaenulikkus teadusele on
kogu ekspluataatorliku ühiskonna ajaloo vältel üha kasvanud,
2

Religiooni mõjul võltsitud teooriad, kuigi nad pretendeerivad teadusoma midagi ühist teadusega ja on oma olemuselt teaduse-

likkusele, ei

vastased.

25

ainult selle avaldumise vormid on vastavalt teaduse arenemisele ja teaduse mõju kasvule muutunud. Isegi siis, kui toimus
ühiskonna vormide vahetus, mis viis järskudele muudatustele
ühiskonna elus, kui pühiti minema reaktsioonilised klassid, ja
religioon, olles sunnitud kohanema uue korraga, muutis oma
vorme, jäi'tema suhtumine teadusse vaenulikuks. Teaduslikud
ideed, mis tekkisid mõnikord vaimulikkonna , esindajatel ühiskonna elu progressi mõjul, olid religioonile võõrad ja leidsid
hukkamõistu kiriku poolt. Keskajal kiusas katoliiklik kirik taga
nominalismi pooldajaid. Silmapaistvamaid neist, nagu frantsiskaani ordu munk Roger Baconit ja William Occamit, karistati iulmalt. Esimene istus vangis 14 aastat, teine heideti kiriku
põlu alla. Hirm igasuguse ratsionaalse mõtte ees, püüd peatada ühiskondlikku progressi ja aheldada inimmõistust, pole
kaugeltki ainuüksi mineviku religiooni tunnus, vaid on tema
lahutamatu ja oluline joon. Lepitamatus teaduse suhtes pole
tingitud mitte kiriku ja vaimulikkonna positsioonist, kuigi ilma
nendeta poleks loomulikult saadud pidada võitlust teadusega,
vaid on tingitud religiooni loomusest. Võib täie õigusega öelda,
et teaduse tekkimisest peale on religioon, sõltumata tingimustest, kohast ja ajast, olnud teaduslikule tunnetusele vaenulik.
Ent oleks ekslik arvata, nagu ei sõltuks vastuolud religiooni
ja teaduse vahel ajaloolistest tingimustest ja teaduse arenemise
perioodidest. Religiooni ja teaduse vastandlikkusel on olnud erinevatel ajaloolistel epohhidel erinev sisu ja seepärast ka erinevad vormid ning erinev teravuse aste. Vastuolud süvenesid vastavalt teaduslike teadmiste arenemisele ja nende mõju suurenemisele inimeste praktilisele elule. Suurt osa vastuolude teravnemisel religiooni ja teaduse vahel etendas teaduse ja materialistliku filosoofia vastastikuse mõju suurenemine. Ajajärgul
XV—XVIII sajandini, mil toimus teaduse tormiline areng
(loodi Kopernikuse heliotsentriline süsteem, tekkisid üksteise
järele uued loodusteaduse harud), asusid paljud teadlased stiihilise materialismi positsioonidele, kuid teadus polnud veel
kaugeltki vaba teoloogiast. Engels märkis, et teadus otsis tollal kõige algpõhjust välistõukes. Selle aja filosoofia suurimaks
teeneks oli tema metafüüsilisele iseloomule vaatamata püüd
seletada maailma, lähtudes maailmast endast. Kõik see valmistas ette teaduse lahkulöömist teoloogiast. Ühtlasi töötasid mõned filosoofid, nagu Bacon ja Descartes, tunnetusmeetodi kallal. Religioon ja idealism püüdsid ära hoida materialismi mõju
teadusele. Idealismi abiga suunas kirik oma löögid teaduse ja
materialismi pihta,
tunnetuse ja materialismi iga
edusammuga see võitlus teravnes, kusjuures side teaduse ja
materialismi vahel järjest tihenes.
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Kodanlikud religiooni ajaloolased ja filosoofid väidavad, et
kunagi oli ühiskonna ajaloos selline periood, mil religiooni ja
tõeliste teadmiste vahel polnud mingit erinevust, et religioon
oli tollal isegi tegelikkuse tunnetamise vahendiks. Millisel teel
nad sellisele järeldusele tulid, jääb saladuseks, kuna seda pole
kusagil argumenteeritud. Tuntud taani filosoof H. Höffding,
avaldades kahetsust disharmoonia üle kaasaegse ühiskonna
vaimse elu erinevate elementide ja eelkõige teaduse ja religiooni vahel, kirjutas, et «klassikalistel epohhidel rahuldab religioon kõiki inimkonna vaimseid vajadusi, siinhulgas ka püüdu
tunnetusele.» 3
Ajaloo perioodil, millest kõneleb Höffding, oli religioon
valitsevaks ja isegi ainsaks maailmavaateks. Kuid see ei
tähenda, et kõik inimeste vaimsed vajadused tulenevad religioossest usust või taandusid sellele. On teada, et antiikajal
etendas kunst suurt osa, eriti teater ja kujutav kunst, mistõttu
templid kasutasid kunsti ära oma mõju ja võimsuse tugevdamiseks; eksisteerisid kõlbelised ettekujutused, mis peegeldasid
teatud määral tol ajal kujunenud sotsiaalseid suhteid, arenesid filosoofia ja teadus. Tõsi, viimasega tegeles võrdlemisi
kitsas ring inimesi, kes kuulusid peamiselt elanikkonna priviligeeritud kihtidesse, kuid neid ei saa kuidagi kõrvale jätta ühiskonna vaimsest elust ja pealegi selle tähtsaimast valdkonnast.
Ent kõik see ei välista asjaolu, et religioosne usk ja maailma religioosne seletamine valitsesid rõhuva enamiku inimeste
peades, sest teadus oli oma arenemise algastmes ja see, mida
oli saavutanud teadus ja materialistlik filosoofia ning võis teatud määral kõigutada tegelikkuse religioosset mõistmist, oli
inimeste põhimassidele kättesaamatu.
Seepärast tuleb «inimkonna kõigi vaimsete vajaduste
rahuldamist» tol epohhil mõista väga ja väga tinglikult. Lähenemine sellele küsimusele tänapäeva mõõdupuuga võib olla
küll väliselt efektne, kuid see ei aita kaasa küsimuse väljaselgitamisele. Viimane huvitab küll kõige vähem neid filosoofe ja
sotsiolooge, kes on endale võtnud religiooni kaitsmise missiooni, nende endi vaimsetele vajadustele vastaks kõige enam
niisugune religiooni ja teaduse vahekord, mis eksisteeris kõige
kaugemas minevikus. Teaduslik-ateistlikud vaated, mida vastandati tol ajal religioonile, olid ainult teaduse ja religiooni
vastandlikkuse esimeseks avalduseks, kuid see vastuolu eksisteeris juba palju varem. Filosoofia ja kunsti õitseng muistses
Kreekas ja Roomas mõjutas oluliselt tolle aja religiooni.
Antiikse religiooni hukkumine oli muidugi tingitud ühiskondliku korra muutumisest, kuid ega ka teaduse arenemine mänginud siin vähetähtsat osa. Religioon ei saa rahuldada tõelist
3
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püüdu teadmistele. Höffding ise oli sunnitud tunnistama, et
religioossed ettekujutused ei anna seda, mida võiks mingisuguse õigusega nimetada tegelikkuse «mõistmiseks» või «seletamiseks:» 4
Seepärast oi üks loomulik tulla järeldusele, et religioon pole
kunagi suutnud anda õiget vastust ühelegi elu poolt ülestõstetud küsimusele. See oli ainult inimeste illussoorne rahuldamine, kes otsisid religioonis mitte teadmisi, vaid abi, ükskõik
millisel salapärasel teel see ka ei saabuks. Kuid Höffding kui
religiooni kaitsja seda muidugi tunnistada ei võinud. Seepärast
on igasugune katse samastada religioosseid ettekujutusi ratsionaalsete teadmiste elementidega isegi ürgühiskonnas ainult
tõe moonutamine ja taganemine religiooni ees. Ürgühiskonnas
olid religioossed ettekujutused ja õiged teadmised loodusnähtustest omavahel läbi põimunud, segi, kuid mitte ühte liidetud,
nagu seda tihti kujutavad kodanlik filosoofia ja teoloogia.
Nende kooseksisteerimine ei saanud kõrvaldada vastuolu otsiva
mõtte, mis põhineb vaatlustel, praktikal ja viib praktilistele
tegudele, ning religioosse teadvuse vahel, mis mütologiseerib
loodusnähtusi ja piirab inimese loomingulist tegevust. Kasutades Melier’ sõnu võib öelda, et ürgreligioon lõi arvutu hulga
vaime ja fetišeid, kuid ei suutnud aidata inimesel teha sammugi praktilises elus. Kaasaegse arheoloogia ja etnograafia
andmed tõestavad vaieldamatult, et teadmised eelnesid religiooni tekkimisele ja võivad eksisteerida ilma religioonita.
Oma tekkimisest peale muutus religioon valitsevaks teadvuse liigiks, kuid ta polnud võimeline lämmatama tõelisi teadmisi, milleta inimese praktiline elu oleks olnud võimatu/ Jõuetusele, mida peegeldas religioon, seisis vastu inimese võime
loominguliseks tegevuseks, looduse ratsionaalseks tunnetamiseks ja järelikult ka tema mõningaseks mõjutamiseks. Ürgse
kultuuri tasemel asuvate rahvaste kultuuri uurijad olid üllatatud nende teadmistest • ümbritsevast keskkonnast, loodusnähtustest, loomade käitumise viiside ja taimede elu kohta käivate
tähelepanekute peensusest, vahendite mitmekesisusest, mida
nad kasutavad tootmises, igapäevases elus ja haiguste
sel. Ja see on iseloomulik isegi ürgühiskonna väga kauge epohhi
kohta, religioonieelse perioodi kohta. 5
Ürgkultuuri tuntud uurija E. Taylor märkis, et ürginimestel
on rohkesti empiirilisi teadmisi, milleta nende eksisteerimine
oleks võimatu. «Teatud jämedas mõttes osutus ta füüsikuks tule
hankimisel, keemikuks toidu valmistamisel, kirurgiks haavade
sidumisel, geograafiks oma jõgede ja mägede tundmisel, mate4
5
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maatikuks sõrmedel lugemisel. Kõik need on teadmised ja just
nende alusel hakatigi rajama tõelist teadust, kui tekkis kirjaoskus ja ühiskond astus tsivilisatsiooni perioodil.» 6
Taolisi andmeid annavad ka vene teadlased Krašennikov
itelmenidest, Bogoraz tšuktšidest 7 ja paljud teised vene ja
välismaa uurijad.
Seepärast on ebaõige, kui mõningates religiooni päritolu
käsitlevates töödes kujutatakse ürginimest utreeritult abituna.
Samal arvamusel on ka D. M. Ugrinovitš. Meie arvates heas
raamatus «Religiooni spetsiifikast kirjutab ta, et ürgkogundliku epohhi inimesed «olid praktiliselt peaaegu abitud». 8 Kuidas mõista praktilist abitust? Nähtavasti nii, et inimene väga
vähe teadis ja vähe suutis, et ta polnud suuteline rahuldama
oma eluvajadusi. Kõik see on kahtlemata nii, kuid siin ei maksa
unustada historismi printsiipi. Inimese vajadused vastavad
alati tema praktilistele võimalustele või, mis on sama, materiaalse tootmise tasemele.
Selleks ajaks,'mil tekkis religioon, oli juba kogutud teatud
praktilisi kogemusi, mis andsid inimestele võimaluse kindlustada endale kõige vajalikumad eluvahendid, kui nad poleks
pidevalt kokku põrganud looduse stiihiaga, tema kapriisidega,
mille vastu näitasid üles jõuetust ka inimesed, kelle valduses*
olid ja on tunduvalt suuremad tootmisvõimalused. Autor samastab toodud väljavõttes praktilise abituse jõuetusega võitluses
loodusega, kuid see pole kaugeltki üks ja sama. Engels pidas
silmas ainult jõuetust looduse stiihia ees, kui ta kirjutas, et
«ürginimesele on loodusjõud midagi võõrast, salapärast, masendavat, ja ta assimileerib nad personifitseerimise teel.» 9
Sama jõuetust pidas silmas ka Lenin.
Ürginimese peaaegu praktilise abituse tunnistamine annab
võimaluse religiooni kaitsjatele väita, et inimesed eksisteerisid
ainult tänu oma usule, religioossele fantaasiale, mis oli ainus,
mis toetas inimest, andis talle lootust ja tõukas ta välja
vaimse apaatia seisundist. Isegi Pissarev toetas sellist seisukohta, olles sattunud August Comte’i 10 mõju alla, keda ta luges
religiooni kaitsjate hulka kuuluvaks.
Kuidas ka ei põimunud religioossed ettekujutused läbi rat*Э. Тэйлор. Первобытная культура. М., 1939, стр. 184.
См. С. П. Крашенинников. Описание земли Камчатки. М., 1949.
В. Г. Богораз. Основные типы фольклора Северной Евразии и Северной Америки. В сборнике «Советский фольклор» № 4—5. Л.. 1935.
8 Д.
М. Угринович. О специфике религии. Изд. Московского уни7

верситета,

1961, стр. 61.

Е. Engels. Anti-Dühring. Tallinn, 1954, lk. 306.
См. Д. И. Писарев. Исторические идеи Огюста Конта. Полное
собрание сочинений в 6 токах, т. 5, изд. 4. Ф. Павленко, стр. 324—325.
9
10

29

sionaalsete teadmistega, juhindusid inimesed ikkagi oma praktilises elus mitte ainult müütidest, vaid eelkõige teadmistest.
Maagia ja teiste religioossete vahendite poole pöördusid nad
ainult siis, kui elu viis neid kokku nähtuste ja sündmustega,
mis ulatasid välja tuntu raamest, kogemuse piirest, kus tegelikult avaldus nende abitus. '
olid saarekeseks mitteteadmise
Ürginimeste teadmised
ookeanis. Tühjust tuli millegagi täita, ja seda täideti valede
kujutlustega, millest suur osa kandis müstilist iseloomu. On
teada, et ürginimesed oskasid ravida mõningaid haigusi: väliseid haavu, põrutusi, nihestusi, nad teadsid vastuabinõu- mao
hammustusele, oskasid teha lihtsaid kirurgilisi operatsioone jne.
Kuid seal, kus oskus oli ammendatud ja haiguse ravimine tuntud vahenditega tulemusi ei andnud, pöördusid nad maagia
poole, mis sai seetõttu arstimise pidevaks kaaslaseks. Midagi
taolist ilmnes ka elatisvahendite tootmises ja paljus muus.
Kohtudes ohtudega, mis ähvardasid elu, võttis ürginimene kasutusele oma teadmised ja kogemused, kuid niipea, kui ta kaotas
lootuse oma jõududele, hakkas ta otsima väljapääsu ammu
kujunenud eelarvamustest. Kui evenk jäi teel lumetormi kätte,
ei kaotanud ta pead. Appi tulid paljude sajandite kogemused.
Ja ka leidis kobades tuulekeerde lumel, mis aitasid leida vajaliku suuna. Ent kui see ek aidanud, tormas ta noaga lumetormile kallale, lootes seda nii minema ajada. 11
2. Religioon ja tunnetus.

Samuti toimisid inimesed ka loodusnähtuste seletamisel.
Kõike neile mõistetavat seletasid nad naiivse realismi positsioonidelt. Tundmatu valdkonna täitsid nad müütidega hingedest ja vaimudest, kes määrasid nende arvates kõik loodusnähtused ja inimeste elu. Paapuade hõim marind-anim (LääneIriani põhjaosas) luges soojuseallikaks päikest, nähtavasti analoogia põhjal tulega. Taevast kujutasid selle hõimu liikmed
kõva kuplina, mida mööda liiguvad taevakehad. Seda kuplit
nad pidasid kiviseks, kuid nad tunnistasid, et nad seda täpselt
ei tea, kuna nad ei suuda näha nii kaugele. 12 See pole religioosne maailmaseletus, ehkki on raske tõmmata piiri naiivselt
realistlike ja religioossete vaadete vahel. Niipea kui kerkis küsimus ühtede või teiste arusaamatute loodusnähtuste põhjus11 См. Анисимов. Об истинном
и иллюзорном в первобытных
зрениях на природу. Вопросы истории религии и атеизма № 5,
12
См. М. С. Бутнинов,а. Начатки знаний у папуасов новой
неи. Ежегодник музея истроии религии и атеизма, 111, 1959, стр.
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test, ilmusid müüdid, mis kirjutasid kõik üleloomuliku arvele.
See laienes ka tootmise ja inimeste vaheliste suhete valdkonnale, Isegi omaenda kogemuste ja tööharjumuste allikaks peeti
üleloomulikke jõude. Paapuad võisid oma loodusvaatlustest
järeldada, et vihm tuleb pilvedest, kuid nad ei teadnud, miks ta
sajab, ja tulid järeldusele, et see on taevast asustavate üleloomulike jõudude tegevuse tulemus. 13
Siit on näha, et tundmatuse valdkond levis eriti looduse
abstraktse tunnetamise sfääris, kuna piiratud kogemused ei
andnud võimalust luua reaalseid ettekujutusi inimestele tuntud
nähtuste tõelistest põhjustest. Isegi kaua aega hiljem oli inimeste ettekujutus jõuetu andma õiget seletust loodusseadustele
ja keerukatele loodusnähtustele.

Religioosne fantaasia täitis need tühimikud inimeste teadmistes illusoorsete kujutluste ja lihtsalt väljamõeldistega. Siit
tuleneski usk üleloomulikku, mis ei tugine mingisugustele
mõistuspärastele argumentidele ega allu kogemuse kriteeriumidele, s. t, ratsionaalsele tunnetusele. Religioon on alati olnud
pidurdavaks algeks tunnetuse arengus, ta kanoniseeris igasuguseid väljamõeldisi, mis muutusid takistuseks tõelise teadmise teel. Muidugi, ka siis, kui poleks olnud religiooni võimu
inimeste mõistuse üle, poleks tolle ajastu inimene ületanud primitiivseid vaateid loodusele, poleks tulnud Kopernikuse kosmogoonilisele teooriale või aurumasina leiutamisele. Kuid ei saa
jätta märkimata, et looduse mütologiseerimine (ka siis, kui selles avaldub püüd allutada inimese üle valitsevaid jõude), usk
loodusnähtuste üleloomulikesse omadustesse aheldab inimeste
tegevust, veeretab nende teele palju takistusi, mis hoiavad teda
kõikvõimalike illusioonide võrgus ja jätavad vähe kohta realistlikule maailmakäsitusele.
Ravimaagia lähtus usust sellesse, et haiguse allikaks on
vaimude tegevus. Ja kuigi maagiaga kaasnes sageli rahvameditsiini vahendite kasutamine, takistas usk haiguste üleloomulikesse põhjustesse meditsiini arenemist. See kehtib ka teiste
tunnetusvaldkondade suhtes.
Samal arvamusel on ka Taylor 14 kuid ta tunnistab ühtlasi
maagia progressiivset tähtsust, millega seotud fantaasia olevat olnud tõelise teadmise allikaks. Ta toob näiteks kompassi
ajaloo, mis pärineb Hiina ennustajailt, kes kasutasid seda nõiduse otstarbel ning astronoomid Kepleri ja Tycko Brohe, keda
ta nimetab astroloogideks, ent kes andsid suure panuse astronoomiasse. 15 Taylor ajab segi kaks erinevat asja. Kompassi
,

13

14
15

Sealsamas, lk. 345.
См. Э. Тэйлор. Первобытная культура, стр.
Sealsamas, lk. 20.

356.
31

kasutasid küll ennustajad, kuid nad ei avastanud seda maagilise iseloomuga vahendite abil; nad avastasid kompassi juhuslikult, nagu tihti on juhtunud teaduses. Tycko-Brohe ja Kepleri
legelemine astroloogiaga oli peale sunnitud ja see võis teaduslikele avastustele kaasa aidata ainult sellega, et andis teatud
määral vaba aja tegelemiseks astronoomiaga, mis viis silmapaistvad astronoomid, sealhulgas Kepleri, suurtele, teadust
rikastavatele avastustele.
Religiooni teenete tunnustamine tunnetuse valdkonnas on
loogiliselt paikapidamatu, mis tahtlikult või tahtmatult õigustab ja ilustab religiooni minevikku. Ka minimaalseid teadmisi
maailmast oli võimatu ammutada religioonist, mis oli inimese
väga piiratud teadmiste tulemus ja jättis tegevusvälja igasugustele illusioonidele ning väljamõeldistele.
Paljud teoloogid on visalt taotlenud religiooni tunnustamist
tunnetusvahendina või isegi tunnetuse alusena. Nende hulka
kuuluvad ka vene teoloogid Mirnogorov, Ostrovski, Bulgakov jt. A. Mirnogorov kirjutas, et religioosne teadvus on lahutamatu religioossest tunnetusest. 16 Kuid sellega ta ei piirdu,
vaid pretendeerib rohkemale. Ta täiendab; «Teadvus on samal
ajal ka tunnetus ja tunnetus
teadvus.» 17 Sel teel püüdis ta
kustutada erinevust religioosse ja teadusliku teadvuse vahel.
Ta märgib ainult, et religiooni puhul on tunnetavaks objektiks
kollektiiv, inimkond, kuna teaduse puhul indiviid, üksikisik.
Nagu näha, on siin kõik pea peale pööratud. Sellisel kahtlasel
teel püüdis A. Mirnogorov tõestada teadusliku teadmise piiratust ja religioosse universaalsust, mis avalduvat kõigis «elunähtustes ja faktides». See väide oli omane paljudele teoloogidele. Seda toetab ka kaasaegne õigeusklikvaimulikkond. Üheks
tähtsamaks erinevuseks teaduse ja religiooni vahel peab viimane teaduslike tõdede suhtelisust, ebapüsivust ja religioossete
tõdede universaalsust, absoluutsust. Kuid pöördume teadvuse
ja tunnetuse vahekorra juurde tagasi.
Teadust ja religiooni võib vaadelda ühises seoses ainult kui
tegelikkuse peegeldamise eri vorme, kuid mingit reaalset alust
poje püüdel leida neale eelöeldu veel midagi ühist teadusliku
mõtlemise ja religioosse teadvuse vahel.
Religioon on illussoorne teadvus. Inimeste olemise tingimused peegelduvad religioonis ainult ähmases ja moonutatud vormis, nagu mõnikord peegelduvad inimese elutingimused organismi patoloogiliste nähtuste puhul. Piltlikult öeldes on religioon inimteadvuse patoloogiline nähtus. Seepärast ei saagi
tegelikkuse peegeldumist religioonis lugeda sarnaseks sellele
/
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peegeidusprotsessile, mis toimub teistes ühiskondliku teadvuse
vormides, ja veel vähem sarnastada teadusega, kus peegeldus
on adekvaatne. Mis puutub mõistetesse «teadvus» ja tunnetus,
siis neid ei saa tõepoolest teineteisest lahti kiskuda ega teineteisega samastada. Nende eristamine on vajalik sellepärast, et
sellega tähistatakse teatud määral erinevaid astmeid teadvuse
arenemises ja maailma tunnetamises inimese poolt. Teadvus
on lai mõiste, mis haarab endasse ka tunnetuse. Kuid esiteks,
teadvus pole olnud inimkonna ajaloo jooksul midagi muutumatut ja ta on omane mitte ainult kaasaegsele inimesele, vaid ka
ürginimesele; teiseks, teadvus pole mitte kõigil inimestel samavõrra intensiivne. See tähendab, et mitte kõik inimesed pole
ühesugusel teadliku tegevuse astmel. Tegelikkuse peegeldusena
on teadvus oma tekkimisest peale tunnetus, kuid ajaloo varajastel astmetel esineb ta kui stiihiline tunnetus, avaldub praktilisest tegevusest ammutatud empiirilistes teadmistes. Kuid
empiirilised teadmised ei välista religioosset teadvust ja võivad esineda koos religiooniga ning viimasega läbi* põimuda,
kuigi nad on tegelikult religioosse teadvusega vastuolus. Tunnetus aga selle sõna täielikus mõttes kui aktiivne, teadlikult
suunatud protsess tekkis ühiskonna arenemise suhteliselt kõrgel astmel, mil vaimne töö eraldus iseseisvaks valdkonnaks ja
tekkisid teaduse alged. Niisugune tunnetus on kokkusobimatu
religioosse teadvusega, ja milliseid fakte ka ei toodaks vastupidise tõestamiseks, nad ei saa olla veenvad, kuna teaduslikud
ideed võivad olla naabruses religioossetega teadlaste peades,
kuid mitte teaduslikes kontseptsioonides ja teooriates. Erandid
pole iseloomulikud. Mida kõrgem on tunnetuse tase, seda vähem
võimalusi on religioossete ideede levikuks. Nagu näha, on teadvuse tase olulises sõltuvuses teadusliku tunnetuse tasemest ja
seda eriti sotsialistliku ühiskonna tingimustes. Edasi, kui
kõnelda sellest, et ka sotsialistliku ühiskonna tingimustes jääb
teadvus olemisest maha, siis kehtib see hoopis vähemal määral
teadusliku tunnetuse suhtes. G. M. Gak oma raamatus «Õpetus
ühiskondlikust teadvusest.,.» pole nõus nendega, kes teevad
vahet terminite vahel teadvus ja tunnetus. Näitena viitab ta
ameerika teadlase Fursti arvamusele, kes annab omapärase tõlgenduse nende erinevusele. 18
Furst asetab tunnetuse teadvusest madalamale, põhjendades seda sellega, et võib tunnetada mõistmata, s. o. ilma teadvuseta. G. M. Gak kõneleb tihtitarvitatavast tunnetuse vastupidisest käsitlusest
tunnetusest kui teaduslikust, teoreetilisest teadvusest. Siit tehakse järeldus, et nimetatud terminite
eraldamine on küllaltki tinglik. Me ei kavatse astuda poleemi18
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kasse, seda enam, et autor ei välista piiritlemist lõplikult. Meie
seisukohalt, nagu oli osaliselt juba öeldud, on tunnetus mõtestatud, ettekavatsetud, mõistuslik tegevus, mis on suunatud tõe
saavutamisele või omandatud teadmiste süvendamisele. Ja
kui seda nimetada teaduslikuks või teoreetiliseks teadvuseks,
siis see asja ei muuda, sest on olemas veel mitte ainult lihtne,
vaid ka religioosne teadvus. Sellepärast ei saa kasutada mõisteid teadvus ja tunnetus igal pool sünonüümidena. Alles üleminekuga kommunismile, mil täielikult võidab teaduslik ideoloogia ja teaduslikud teadmised saavad eranditult kõigi inimeste valduseks, muutub erinevus mõistete teadvus ja tunnetus
vahel tõeliselt tinglikuks.
Ei saa öelda, et kõik kaasaegsed teoloogid julgeksid arvata
religiooni teadmiste valdkonda. Nad mõistavad, et kaasaegse
teaduse taseme juures on parem seista Ü6e kahesuse positsioonil, mis,jätab religioonile teise valdkonna —Üleloomuliku. Seepärast räägitakse f kodanliku Eesti «jumalasõna» õpikus, et «Usk
pole teadmine ega tule tühjast teadmisest». 19 Tõsi, seda öeldakse ebamääraselt ja ilma pretensioonideta. Oma jutlustes
tänapäeval Eesti kirikutegelased väidavad, et usk on südame
ja mitte mõistuse asi ning paluvad, et usklikud toetuksid oma
südamele ning ei arutleks usust. See on sunnitud positsioon,
kuid see räägib küllalt veenvalt sellest, millistele elanike kihtidele orienteerub kirik, kes jutlustab põlglikku suhtumist
mõistusse.
Teadusliku tunnetuse vastandlikkus religioossele peegeldusele tuleneb teaduse kui tegelikkuse adekvaatse peegelduse olemusest. Teaduse aineks on loodus ja ühiskond, s.o. objektiivne
tegelikkus, millele vastavust püüab teadus oma tunnetuses
pidevalt saavutada. Tunnetamine toimub mitte uudishimust,
vaid inimeste vajaduste rahuldamiseks, selleks et ühiskond
saaks looduse ja omaenda suhete valitsejaks. Selles teaduse
äärmiselt lühikeses iseloomustuses väljendub inimese jõud,
tema võime luua maailma, nagu märkis V. I. Lenin, vastupidiselt religioonile, mis on alati kujutanud inimest nõrgana, abituna, hoolekandjaid vajavana ja peab seepärast kummardama
viirastuslikke jõude ning neile alistuma.
Selle peamist põhjust, et religioon pole tunnetus, vaid on
teadusele vastandlik, tuleb otsida mitte religioossete õpetuste
ja teoloogiliste teooriate rohkearvulistest vastuoludest, vaid
religiooni enda olemusest, tema õpetuse põhiteesidest. Religioon kahestab maailma ühelt poolt maiseks, loomulikuks ja
teiselt poolt taevaseks, kujuteldavaks, mis valitsevat maise maailma üle. Religioon käsitleb maist maailma kui midagi mitte19
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olulist, teisejärgulist, mis ei sisalda midagi niisugust, mis vääriks inimeste tähelepanu. «Ärge armastage mitte maailma ega
seda, mis maailmas on; kui keegi maailma armastab, siis isa
armastus ei ole mitte tema sees.» (Johannese esimene raamat
2,15). Religioosse õpetuse kohaselt peab inimene püüdlema ideaalse, üleloomuliku poole, mis sisaldub ainult religioonis kui
õpetuses üleloomulikust. Seepärast seatakse usk kõrgemale
kõigest, mis on olemas siinses maailmas, sealhulgas teadusest,
mis tegeleb tavalise tegelikkusega.
Vastavalt teoloogiale asub religiooni objekt loomulikust
maailmast väljaspool. Ta on kättesaadav ainult usu kaudu. Ent
mitte ainult usk olevat ülevalt poolt antud, nagu ütlevad kirikutegelased, vaid isegi maailma tunnetuse võime on inimesele
andnud Kõigevägevam. Samal ajal püütakse tõendada, et religiooni objekt on teadusele kättesaamatu. Teoloogide püüe isoleerida religioon mõistuslikust tunnetusest peegeldab apologeetika üha suurenevaid raskusi, sest religioon pole võimeline
taluma tavalist võrdlemist teadusliku teadmisega.
Kui teadus nõuab iga teesi ranget tõestust, mis on tema üks
tähtsamaid printsiipe, siis religioonil kui hauataguse maailma
teoorial pole midagi tõestada. Seepärast ei salli ta oma õpetuste mistahes arutamist või kriitikat, kuulutades igasuguse
tõestuse usuasjades jumalasalgamiseks. Juba ammu on kirikutegelaste üle naerdud, et kogu nende tarkus seisab nõudes:
«Uskuge!» 20
Teadusliku tunnetuse lähtekohaks ja tema seisukohtade ning
teooriate tõesuse mõõdupuuks on praktika. Praktika näitab
mitte ainult seda, et teaduse ülesanne on teenida inimeste huve,
vaid ka seda, et see on ainus võimalik tee usaldatava teadmise
juurde. Kuid muidugi ei saa praktika kaitsta mõtlemist vigade
eest, sest kõik sõltub ühiskondliku praktika tasemest. Ajaloo
varajastel astmetel oli ta valede analoogiate prototüübiks,
tegelikkuse mütologiseerimise aluseks. Juba algusest peale olid
religioossed ettekujutused tegelikkuse moonutamine ja sealhulgas ka praktilise tegevuse moonutamine. Piiblis pole vähe
selliseid väiteid, mis kujutavad endast tootmise madala taseme
peegeldust. Sellised on näiteks peamised dogmad, mis kõnelevad maailma ja inimese loomisest jumala poolt. Sellesse usuti
ammu enne piibli ilmumist, kuid selle väljendumise vorm muutus sõltuvalt tootmise tehnika muutumisest. Ürgühiskonna inimese maailm oli kitsas, tööriistad primitiivsed, ja siit tulenesid
tema primitiivsed ettekujutused maailmast. Ürginimene, nagu
mainis Plehhanov, kujutab endale vaimu või jumala tegusid
omaenda tegude järgi. Ürgne kalur uskus (nagu see on iseloomulik näiteks mõningatele poluneeslastele), et jumal ükskord
20
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kala asemel tõmbas õngega välja maailma. 21 Kuid seal, kus
inimesed saavutasid kõrgema arenemise taseme, muutuvad ka
ettekujutused maailma loomisest. «Memfises», kirjutab Plehhanov, «usuti, et jumal Fta ehitas maailma nii nagu kiviraiuja
ehitab maja; Saisis jutustati, et maailma üks jumalanna kudus
jne. 22 Sama toimub ka kujutlustega inimese loomisest. Kui
avastati juba pottsepatöö, hakkasid inimesed uskuma, et inimene tehti savist või, mis on seesama, mullast. Sellises tihedas
sõltuvuses olid religioossed ettekujutused inimeste praktikast.
Need näited on toodud mitte selleks, et vähendada praktika
osa, vaid selleks, et näidata, et ka religioon sõltub praktikast
ning muutub vastavalt praktikale. Ka teoloogilised teooriad ja
tõestused, mis muutuvad üha keerukamaiks, on sunnitud arvestama praktikat, sest materiaalse ja vaimse kultuuri uus tase ei
luba neil kasutada vanu argumente.
Kuid üks asi on religiooni tegelik sõltuvus kaasaegsetest
tingimustest ja teine asi teoloogide püüe tõestada religiooni
sõltumatust ühiskonna arenemisest ja maisest elust. Mis puutub praktika tegelikku osa tunnetuses, siis annab teadus tänapäeva tingimustes, põhinedes materiaalse tootmise ja kultuuri
saavutustele, üha tugevamaid lööke religioonile ja igasugusele
vaimupimedusele.

Võitluses teaduse vastu on religioon sunnitud vältima
praktika kriteeriumi. Kui teoloog toetuks praktikale, siis oleks
see sama hea kui ateist toetuks jumala abile. Teoloogid ja
kirikuteenrid kõnelevad religioonist kui materiaalsest maailmast sõltumatust jõust. VI. Solovjovi arvates on religioon
kutsutud otsustama kõiki inimliku olemise peaprobleeme ja
seepärast peab ta endast kujutama kiriku näol kõrgemat ühiskondlikku alget. 23 Religiooni kujutatakse kui maailmast saadavate teadmiste allikat ja kui kõrgema absoluutse tõe ning
objektiivsete väärtuste kandjat.
S. Glagolev mõistab selle all teadmiste eksimatut korrektiivi, A. Mirnogorov aga jumalikku kehastust materiaalses maailmas. 24 Enamik teolooge väljendavad lihtsamalt ja tagasihoidlikumalt. Nad nimetavad religioossete tõdede kriteeriumiks või
korrektiivideks hinge, südant, intuitsiooni, ilmutist, teiste sõnadega kõike, mida nad arvavad pimeda alateadliku usu atribuutide hulka, kõike, mis pole tabatav ei mõistusele ega tundele,
21 См.
Г. В. Плexа н о в. О религии и церкви. Изд. АН СССР, М.,
1957, стр. 266.
22
Sealsamas, !k. 236.
23 См. Против фальсификаторов истории
русской философии. М., 1960,
стр. 397.
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I
Luterlikus usuõpetuses kõneldakse samuti religioosse kogemuse seletamise või selgitamise võimatusest. Sest «see jääb ka
kõige peenemale psühholoogilisele analüüsile kättesaamatuks»... Teed tema võimalikkusse lähevad pühast vaimust. 25
Juba ammu on teada, et niipea kui teoloog või kirikutegelane satub raskustesse, pöördub ta otsekohe ainsa päästva
vahendi poole
viitele jumala tahtele. Lisaks sellele kõneldakse, et jumal on nähtamatu, et teda ei saa avastada teaduslikul teel, meelelise kaemuse, eksperimendi, mikroskoobi, röntgeni kiirte ja loogiliste tõestuste abil. 26 Ainult südamega võib
inimene jõuda selleni, millesse ta usub, kuna igasugune teadmine usuasjades on välistatud. Tuntud inglise kirjanikul
A. Croninil oli täielik alus panna kanoonik Roscha suhu sõnad,
mis väljendavad täpselt religioosset kontseptsiooni. Kanoonik
võrdleb inimest sügava ookeani asukatega, kes elavad täielikus pimeduses ja liiguvad edasi kompides. Nii nagu need olendid hukkuvad, kui nad lähenevad valgusele, nii hukkub inimene, kui ta läheneb jumalale. 27 See peab tõestama jumala
olemasolu. Viidata mingile teisele, objektiivsele kriteeriumile
pole teoloogial vähematki alust. Höffding ei lausunud sellest
midagi, kui ta avaldas kahetsust, et jumalat ei saa kaeda. Kui
inimene, tõstes silmad taeva poole, leiaks tema asupaiga, siis
oleks see kõige lihtsam. 28 Sellega oleks ammendatud maailma
tunnetamise ülesanne ja poleks vajadust mitte ainult religioosse apologeetika järele, vaid poleks vaja ka teadust. Sellest unistab iga teoloog, kuid kuna see on ainult tühi unistus,
siis tuli Höffdingil määrata jumalat «kui olemise tunnetatavuse printsiipi ja järelikult kui olemise ühtsuse printsiipi», millega saavutatakse võimalus «ühendada jumala mõiste teadusliku tunnetuse nõudega. 29 Kui palju jõupingutusi ja kavalust
on tarvis pappidel, et luua religioonile teaduslikkuse näivust,
mille vastupidavus ei ületa seebimulli vastupidavust!
See, mida nõuab rafineeritud religioonikaitsja, erineb tunduvalt jämedast, mitte millegagi varjatud teoloogilisest väitest, mis on tavaliseks, üldiseks, täielikult religiooni olemusele
vastavaks kaitsevahendiks usklike tüütute küsimuste ja ateistide paljastuste vastu: usuasjad pole mõistetavad ega tabatavad. Kiuidas seda tuleb mõista, seda näitavad tänapäeva kirikutegelased. Baptistide peamees A. V. Karejev kirjutab: «Kadugu
igasugused kahtlused, igasugune vaimne uhkus. Anname end
EELK aastaraamat, 1956, lk. 27.
H. Roos. Rahvuslik kasvatus koolis. Tartu, 1927, lk. 131 (magistri
väitekirja käsikiri Tartu Ülikoolis).
27
А. Кронин. Юные годы. Путь Шеннона. ИЛ., 1959, стр. 284 —285.
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täielikult meie taevase isa hoolde! Las ta teeb meiega, mis talle
on meelepärane. 30 See kõlab võrdlemisi veenvalt, kuid ainult
pimedusjüngritele. Selleks, et öelda selliseid sõnu, on tõepoolest vaja kaotada inimlik väärikus. Viimane on muuseas omane
igale religioossele usule. Kuid teoloogidele on peamine, et siin
pole vaja mingeid tõestusi ega kriteeriume. Mõned apologeetika esindajad deklareerivad, et usu andmeid ei saa tõestada
ei loogiliselt ega kogemuslikult, ja et ühtse alge tõestamise
nõue tähendavat loogilise tõestuse loomuse mittemõistmist. 31
Igasuguse loogilise tõestuse olemus on selles, et ta, täites mõtlemise seadusi, võtab aluseks tegelikult objektiivselt eksisteeriva. Loogiliselt ei saa tõestada ainult seda, mis on ebareaalne
ja väljamõeldud, ja vastupidi, loogilisel teel võib tõestada igasuguse paikapidamatu nähtuse ja sealhulgas religioosse fantaasia viljatust. Seda demonstreeris juba skeptik Karneades
II sajandil enne meie ajaarvamist. 32
Abstraktse mõtlemise tähtsus tunnetuses on suur. Ta viib
tegelikkuse sügavamale peegeldusele ja seaduspärasuste avastamisele. Mõtlemise abstrahheeriv omadus tegi inimese mõistuslikuks olendiks, kes on suuteline tungima mitte ainult nähtuste olemusse, vaid ka rakendama neid oma teenistusse. Kuid
abstraktse mõtlemise loomus on selline, et kõrvuti inimtunnetuse süvenemisega ja järelikult ka tegelikkuse mõjutamise uute
võimalustega tekib ühtlasi tegelikkuse illussoorne peegeldus,
religioosne teadvus. Lenin nägi idealismi ja religiooni võimalikkust juba esimeses elementaarses abstraktsioonis.
Religioossed abstraktsioonid esinevad eelkõige kujunditena,
selles on religioosse peegelduse spetsiifika. Kujundlikkus on
omane meelelisele tunnetusele, mis on välismaailma koopia,
kujund. Kujundlikkus on iseloomulik ka elementaarsetele abstraktsioonidele: mõisteid «laud», «puu», «maja» jt. iseloomustab
mitte ainult üldisus, vaid ka kujundlikkus. Kuid mida keerukam on teaduslik mõiste, seda vähem on talle omane kujundlikkus. Religioonis seevastu esineb kujund ka keerulisemas
abstraktsioonis, milleks on jumal. Tuntud poola teadlane L. Infeld oma artiklis «Religioon ja mina» meenutab, et lapsena
kujutles ta jumalat «hiiglasuure hõbedase habemega juudina,
kes vaatab kõiki pilvede tagant.» 33 Tuleb märkida, et meeleline
.
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Р а д л о в. Гносеология Вл. Соловьева. В журнале «Логос» 1912—13
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Karneades tõestas jumala olematust nii: «Jumalat ei saa kujutada
endale ei lõpliku ega lõpmatuna, kui ta on lõpmatu, siis on ta liikumatu ja
tähendab ka elutu, sest elav eeldab lõplikkust, aga kui jumal on lõplik, siis
on ta ainult osa universumist, kosmosest, mis on seeoärast kõrgem kui
jumalus,» jne.
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moment, mis etendab üldse religioonis suurt osa, säilib oluli-

sel määral ka religioosses abstaktsioonis. Rdligioosne kujund
kujutab endast inimese teadvuse võõrandamist, kuid ta pole
vaba meelelisusest: seda kinnitavad zoomorfism ja antropomorfism ning teised eksliku analoogia vormid. Sageli põhines
loodusnähtuste jumalustamine nende välisel sarnasusel inimese
või tema mingi organiga (näiteks päikese sarnasus silmaga).
Siit tulenes järeldus, et see on üleloomuliku olendi silm. 34 Meelelised andmed mängivad siin suurt osa. Kuid kujundi kujunemise iseärasus religioonis seisneb selles, et ta suuremalt osalt
tekib väljakujunenud mõiste alusel. Lenin näitas seda väga
hästi: «Ürgne idealism üldisemalt (mõiste, idee) on eraldi
olend.» Seda kinnitab religiooni kogu ajalugu: personifitseeriti
kurjust, headust, haigust, surma, looduse ja ühiskonna jõude.

Religioosne fantaasia toetub kahtlemata meelelistele andmetele, kuid millisel määral viimased võtavad osa religioossete
kujundite ja mõistete tekkimisest, seda on raske öelda. Otsustavat osa mängivad emotsioonid; hirm, rõõm, mure, nauding,
vaimustus jne. Nende elamuste mõjul näivad asjad ja nähtused teises valguses, sest siis jäävad nende reaalsed omadused
varju. Marx iseloomustas fetišisrai kui meeleliste ihade religiooni. Kuid fetišismi element on säilinud kõigis kaasaegsetes
religioonides.

Höffding tunnistab samuti, et religioonis etendavad tunne
ja soov, hirm ja lootus tähtsamat osa kui mõtlemises ja uurimises. Kuid öelda otsustava asemel tähtsamat, tähendab, et ta
ei välista religiooni tunnetusvahendite hulgast.
Vastandlikkus teaduse ja religiooni vahel muutub silmanähtavaks ja reljeefseks ühiskondliku arenemise protsessis.
Ürgühiskonnas kogutud empiirilised teadmised süstematiseeruvad ja muutuvad vaimse töö eraldumisega iseseisvaks valdkonnaks ja kirjaoskuse ilmumisega teaduslikeks teadmisteks,
millede osatähtsus inimeste tegevuses kasvab sedamööda, kuidas nad laienevad praktilisele tegevusele. Religiooni arenemine
on tema mõju järkjärguline vähenemine ühiskonnas, sest üha
enam saab selgeks, et tema teooria erineb ürgsetest ettekuju-

tustest ainult väliselt, kuid

oma olemuselt on ikkagi seesama.
Mida enam teadus areneb ja mida sügavamaks muutuvad
teadmised, seda enam langevad nad kokku objektiivse reaalsusega. seda laiemad on teaduse sidemed ühiskonna eluga, inimeste tootmistegevusega, inimeste materiaalsete ja vaimsete
vajadustega. Religiooni spetsiifiline omadus seisneb selles, et
ta peegeldab ühiskonna elu varjukülgi, alandab inimesi, kriipsutades alla nende jõuetust, ühtlasi ta varjutab ja vaesestab
34
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inimese tugevaid külgi, tema loomingulisi võimeid ja ümberkujundavat tegevust. Vastavalt ühiskonna tootlike jõudude arenemisele ja sedamööda, kuidas inimese mõjujõud loodusele
suureneb, nõrgeneb jõudude mõju, mida jumalustab religioon.
Vastavalt sellele muutub ka religioosse peegelduse vorm ja
tema sidemeis reaalse tegelikkusega toimub teadusele' vastupidine protsess. Religiooni arenemisega kasvab järk-järgult
tema peegelduste abstraktsus, mis iseloomustab tema suurenevat eraldumist inimeste materiaalsest elust. Selle tagajärjel
jäävad religioossetes ettekujutustes ja teooriates inimeste elutingimuste tunnused üha udusemaks.
See torkab silma eriti kaasaegsete arenenud religioonide
võrdlemisel religooni varajaste vormidega. Ühiskonna ja tunnetuse arenemisega eemalduvad religioosse fantaasia kujundid
üha enam tegelikkusest, omandades puht-abstraktse iseloomu
ja neis on raske eraldada maise päritolu tunnuseid. Ürgühiskonnas esinesid üleloomulikud jõud vahetult loomade, taimede,
mitmesuguste looduslike asjade ja jõududena, mida kummardas inimene ning hiljem loodusjõude personifitseerivate vaimudena, kes mõjutavat inimeste tegevust kas soodsalt või eitavalt;
polüteismi perioodil said jumalad looduslike ja ühiskondlike
jõudude kehastajaiks, mis oli klassisuhete peegelduseks. Kaasaegse religiooni kujundites peegeldub kapitalistliku ühiskonna
iseloom, milles stiihilised, pimedad kapitalismijõud esinevad
inimestele, kes tunnevad endi täielikku abitust, võõrastena ja
salapärastena. Kapitalistlik tootmine ja turustiihia seab väikese inimese saatuse sõltuvusse juhuslikkustest, pillub teda
nagu veekeerises. See teeb töötajad veelgi õigusetumaks. Ühiskond ja riik on neist võrdlemisi kaugel. Nendes tingimustes
adresseerib religioon neile kõik manitsuse ja ähvarduse õpetused ning moraalsed nõuded kõikvõimsa, kõikenägeva, karistava ja õnnistava jumala nimel. Ainujumala abstraktne idee
vastab kõige enam ekspluataatorlikule ühiskonnale ja eriti
kapitalismile. Marx märkis: «Kaubatootjate ühiskonnale, kellede iseloomulik ühiskondlik tootmissuhe seisab selles, et nad
suhtuvad oma produktidesse kui kaupadesse, s. o. kui väärtustesse, ja selles asjalises vormis kõrvutavad oma üksikuid erateid kui ühesugust inimtööd, sellele ühiskonnale on kõige sobivamaks usundivormiks ristiusk oma abstraktse inimese kultusega, ja eriti ristiusu kodanlikud teisendid, nagu protestantism,
deism jne.» 35 Kuid usklike teadvuses, keda ei rahulda selline
abstrahheerimine, muutuvad religioossed ideed konkreetsemateks kujunditeks, mis kujutavad endast eelmiste vormide igandit. Mis puutub religioonisse sotsialismi ajastul, siis siin jätkab ta eksisteerimist ühiskondliku teadvuse inertsuse tõttu ja
35
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peegeldab ainult selle ühiskondliku vormi ebaküpsust, mille
küpseks saamine tähendab ühtlasi religiooni lõplikku kadumist.
Tunnetus, millisel astmel ta ka ei asuks, kuidas ta ka poleks
ajaliselt piiratud, areneb pidevalt, mis avaldub teadmiste laienemises ja süvenemises, kusjuures usaldusväärne element pidevalt kasvab. See teaduse progress avaldab olulist mõju ühiskondlikule progressile. Seepärast, kui kõneldakse dogmatismist
teaduses, eriti loodusteaduses, siis on see mõiste küllaltki suhteline ja esineb üsna lühiajalisena: uued seisukohad ja avastused pühivad ta minema. Dogmatism on võõras marksismile

kui oma olemuselt revolutsioonilisele, loovale, nähtustele konkreetset ajaloolist lähenemist nõudvale õpetusele. Kuid dogmatism ühiskonnateadustes on tavaline nähtus oma aja ära elanud klasside ideoloogidele, kes klammerduvad vana külge. See
positsioon on teadusevastane, sest ta on vastuolus tegelikkusega, kuid on oma reaktsioonilise olemuse poolest suguluses
religiooniga. Religioon ja kõik oma aja ära elanu toimivad
ühteviisi. Religioosne dogmatism, eriti peale religioossete õpetuste tekkimist, on religiooni lahutamatu omadus ja teda kõrvaldada pole võimalik. Kujutada endale ette mittedogmaatilist
lähenemist, kriitilist mõtlemist religioossetes õpetustes ja vaadetes, millel puudub igasugune tõestatavus, tähendab mõelda
midagi ettekujutamatut. Dogmade muutmisel oleks kaugeleminevad tagajärjed.
Läänes püüab osa teolooge juba ammu religiooni moderniseerida, kõrvaldades ühed meie aja jaokš kõlbmatud dogmad
ja tõlgendades uutmoodi teisi, kusjuures nendesse dogmadesse,
nagu kirjutab Feuerbach, pannakse mõte, mis on nendega ilmses vastuolus. 36 Ent katsed religiooni ratsionaliseerida, anda
talle uus kuju, jooksevad liivasse, niipea kui asi puutub dogmade muutumisse. Kõige sallimatumalt suhtub sellesse õigeusk, kus dogmatism on eriti tugev.
«Õigeusk näeb dogmade ajaloos eelkõige pidevat tunnistust
alguses antud ilmutustõe muutumatusest, mida väljendatakse
erinevates, üha keerulisemaks muuutuvais vormides vastavalt
iga aja nõudeile.» 37 Nagu võib öeldust näha, ei välista dogmade muutumatus kiriku kohanemist ja nende meelevaldset
tõlgendamist.
Religioossete kujutluste ja ideede illusoorsus, nende mittevastavus tegelikkusele ilmneb mitte religiooni enda arenemise
protsessis, vaid seoses teadusliku tunnetuse arenemisega ja
see on teaduse ja religiooni vastandlikkuse aluseks. See vastandlikkus tekkis juba ajaloo varasel astmel, kui teadust veel
ei olnud ja olid ainult teaduse esimesed eeldused. Ilmsiks tuli
35
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see vastuolu alles siis, kui tunnetus

muutus aktiivseks, teatud

mõttes teadlikult suunatud protsessiks ja võimeliseks eraldama

kasvõi ligikaudugi õiget ja illusoorset arusaamist looduse ja
ühiskonna nähtustest. Seda enam muutub see silmanähtavaks
epohhil, mil teadused muutusid võimelisteks avama objektiivse
maailma seaduspärasusi. See tõendab, et religioonil polnud
tema tekkimisel tegemist mitte teadusega, vaid väga nappide
teadmiste algetega. Selline olukord andis piiramatu tegevusvälja igaliiki rumalatele kujutlustele, mis olid religiooni tekkimise pinnaks. Võitlus religioossete eelarvamuste vastu tekkis
ja tugevnes sedamööda, kuidas ilmnes religioossete dogmade
mittevastavus omandatud kogemustele ja inimeste teadmistele.
Teaduslike teadmiste arenemine tähendab ühtlasi ka teaduse
ja religiooni vahelise vastandlikkuse tugevnemist, sest iga
sammuga edasi ilmneb, et religioonil pole vähimatki tuge usaldusväärsetes teadmistes. Selles on üks religiooni ja teaduse
antagonismi põhjusi. Tasub ainult tunnistada, et religioon
annab kasvõi terakesegi tõelist teadmist, kui see paratamatult
viib teadusevastastele positsioonidele. Teine asi on lugeda, et
religioon ise on uurimise objektiks ja tema ühiskondlike juurte
õige mõistmine aitab kaasa ajaloo sügavamale tunnetamisele.
Lõpuks, tunnetusele omased vastuolud on tema liikumapanevaks jõuks; religiooni vastuolud, mis seisavad tema kivistunud dogmades, igavestes tõdedes, mis kunagi pole vastanud
ega saa vastata objektiivsele tegelikkusele, on tema vältimatu
hukkumise põhjuseks.
3, Religioon ja eksitus tunnetuses

Vastuolu religiooni ja teaduse vahel ei tule aga samastada
vastuoluga eksituse ja tõese teadmise vahel. Teatud määral
on religioon muidugi inimmõistuse eksitus, kuid erilist liiki
eksitus. Ta tekkis objektiivse maailma tunnetamise protsessis
ürginimese primitiivsetest ettekujutustest iseendast ja teda
ümbritsevast loodusest. Siit on näha, et ta ei tulene vahetult
tunnetuslikust tegevusest. Religioosne maailmavaade on inimese harimatuse produkt, sest ta täidab tühimikud inimeste
teadmistes fantaasiaga, ning seejuures säärase fantaasiaga,
mis muudab reaalsed nähtused ja jõud ebareaalseteks, loodusest ja inimesest kõrgemal olevaiks. Sellise eksituse süvenedes
lõpeb igasugune tunnetus ja algab usk, ning inimesele omane
tegev alge võitluses loodusega loovutab teatud määral koha
pimedale

kummardamisele.

Tunnetusprotsessis esinev eksitus on ebaõige või liiga vähe
õige teadmine. Tema põhjused võivad olla erinevad: järeldused
analoogiate põhjal, mis lähtuvad tegelikult erinevate nähtuste
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ainult välise sarnasuse arvestamisest: faktiliste andmete vähesus või nende väär tõlgendamine, mis viib teaduslikule tunnetusmeetodile mitteomastele pealiskaudsetele järeldustele; järeldus, mis loogiliselt ei tulene antust, vaid mis tehakse seepärast, et teist järeldust pole leitud; tingimuste piiratus keeruliste protsesside mõistmisel; subjektivistlik lähenemine nähtustele; ühiskondlik-ajaloolise praktika mittearvestamine tunnetuses jne.
Teaduse ajaloos on esinenud rohkesti hüpoteese, mis olid
kas ekslikud või vajasid olulisi korrektiive. Seejuures ei olnud
mõningate seisukohtade ekslikkusel mitte alati eitav mõju, sest
nad tulenesid mitte tühjast väljamõeldisest, vaid püüdest tunnetada reaalseid protsesse looduses ja ühiskonnas ning sisaldasid seepärast alati tõetera. Ilma ekslike vaadete ja ettekujutusteta ei saanud läbi ükski teooria, ja mida vähem oli arenenud teadus, seda rohkem oli ebaõigeid kujutlusi ja teooriaid.
Kuid suur osa neist etendasid teadmiste arenemises positiivset
osa, kui nad ei olnud lahti kistud reaalsest tegelikkusest ega
viinud alusetute fantaasiate maailma.
Antiikmõtlejate primitiivsed vaated elu ja teadvuse päritolule olid muidugi ekslikud ega saanudki teistsugused olla.
Need olid inimkonna arglikud sammud looduse tunnetamise
teel. Kuid neil antiiksetel seisukohtadel oli see positiivne tähtsus, et neis väljendati vastukaaluks religioossetele õpetustele
ideed elu ja teadvuse loomulikust päritolust. Kui naiivne ka
ei olnud Leukippose
Demokritose atomistlik õpetus, mängis ta ikkagi suurt osa teaduse ajaloos. Sama võib öelda antiikaja ja hilisema aja kosmoloogiliste teooriate kohta, mis kandsid endas teadusliku lähenemise momente keeruliste küsimuste
lahendamisel.
Sõnade «viga» või «eksitus» mõtteline tähendus kõneleb
sellest, et tegemist on ebaõige otsuse või järeldusega, kõrvalekaldumisega õigest teadmisest. Teaduslik tunnetus pole alati
tingimata täpne ja veatu otsus või järeldus. Kui see nii oleks,
siis oleks teaduslik mõtlemine eksimatu ja eksitused oleksid
võimatud. Pole vähe olnud filosoofe, kes tunnustasid ainult
tõdesid, mis on muutumatud, lõplikud, igavesed ja ei tekita
kahtlust, vastasel juhul hinnati seda kui haiglase nõrkuse ja
lootusetu segaduse avaldust. Sedalaadi vaadete järgi läks teadus niiöelda mööda sirget teed puhta, eksimatu tõese teadmise
poole. Selline ettekujutus on võimalik ainult inimesel, kes fetiseerib teadust, kuid tegelikult on teadusest üsna kaugel. Lenin
märkis, et ««puhtakujulisi» nähtusi ei ole ega saagi olla looduses ega ühiskonnas
just seda õpetab Marxi dialektika, mis
näitab meile, et puhtakujulisuse mõiste ise on teatav kitsus,
ühekülgsus inimese tunnetuses, mis ei haara asja lõpuni kogu
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ta keerukuses.» 38 Ilma ekslike järelduste ja ettekujutusteta
pole toimunud ühegi teadusliku teooria arenemine. Eksitust on
võimatu kõrvaldada teaduslikust tunnetusest, isoleerida temast
usaldusväärne teadmine. Eksitus ei esine tunnetusprotsessis
kunagi puhtal kujul kui mingi kindlapiiriline, tõest isoleeritud
nähtus. Ta põimub alati läbi tõese teadmisega. Pealegi on tõde
alati konkreetne: see, mis täna on õige, võib osutuda muutunud
tingimustes ekslikuks ja vastupidi. Engels märkis, et eksituse
ja tõe absoluutne vastandamine muutub mõttetuseks, sest need
vastandid võivad muutuda teineteiseks. Eksitus võib muuutuda
tõeks, tõde eksituseks. 39 Selline on tunnetuse dialektika. Igasugune eksitus on tunnetuses ajutine ja tema avastamine on
juba lähenemine õigele teadmisele. Kui kurb ka poleks eksitus,
kuid, nagu õigesti ütles progressiivne ameerika filosoof Dunham, inimkonna mõtte ajaloos osutusid halvad vastused mõnikord viljakaiks. 40
Religioossed ettekujutused ei sarnane sedalaadi eksitustega,
sest nad tekivad igaveseks antud vale postulaadi alusel, millest võivad tuleneda ainult valed järeldused.
Tunnetuse sisu ja iseloom sõltuvad tunnetuse objektist.
Reaalse maailma tunnetust võib alati võrrelda selle maailma
endaga. Niiviisi saame andmeid täpsustada ja eksitusi kõrvaldada. Seepärast on teadusliku tunnetuse tendents selline, et
valed seisukohad temas ei saa igavesteks ega postuleeru, vaid
ületatakse ja asendatakse enam või vähem õigete teadmistega,
mida kinnitab praktika, sest teaduse eesmärk on tõe tunnetamine. Pole garantiid, et üks või teine teaduse kontseptsioon on
tingimata õige, kuid on garantii, et teadus loobub temast, kui
ta ei leia kinnitust. Ent paljud religiooni apologeedid viivad
inimese nimme eksitusse, veel enam, nad loevad seda enda teeneks. Kodanlik prantsuse filosoof E. Boutreau tunnistas näiteks, et ilma illusioonideta ei suudaks ta elada ja et tänu nendele pettustele õnnestub tal kergendada mõningaid õnnetusi,
abistada ligimest 41 jne. Veel küünilisemad on aktiivse religiooni kaitsja pragmatist James’i avaldused. Ta tunnistas,
nagu Boutreaugi, et peab lubatavaks enesepetmise võimalust
ja et pettus polegi selles maailmas suur õnnetus, sest on tähtsamaidki õnnetusi. Ta imestas, et on olemas sellised õpetlased,
kes eelistavad pigemini elada ilma usuta kui uskuda valet. 42
James eitab isiksusest sõltumatut tõde, tema jaoks on tõde
V. I. L e n i n. Teosed, 21. kd., lk. 208.
F. Engels. Anti-Dühring. Tallinn, 1954. lk. 80 —81.
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midagi mugavat meie mõttelaadis. Sel juhul võib välja mõelda
ükskõik mida ja ükskõik mida eitada. See puudutab mitte
ainult James’i; sedalaadi väiteid on arvutu hulk. Kas võib sel
juhul rääkida religioossete muinasjuttude eksitustest või parandamistest?
Religioon ei saa juba oma loomuse tõttu jõuda õigele teadmisele maailmast, kuna ta kujutab endast kõikvõimalike väljamõeldiste kuhjatist. Ja muud osa religioonil ei saagi olla: religiooni olemuse muutumine tähendab tema kadumist. Just sellepärast kuulutas ta usudogmad eksimatuteks ja igavesteks ning
jätkab nende absurdsete, mõistuse poolt ammu ümberlükatud
väidete kui igavese tõe kaitsmist.
Teaduslik tunnetus, sealhulgas eriti keeruliste protsesside
tunnetamine on pikk ja okkaline tee, mis kunagi ei anna lõplikku rahuldust. Iga tõeline teadlane tuleb, järeldusele, et ammendamatu on mitte ainult tegelikkus, vaid et isegi üksikute
protsesside tunnetamisel on võimatu saavutada sellist täiuslikkust, mille saavutab meister mingi asja töötlemisel: alati
jääb veel ääretu hulk tööd teha. Ja samal ajal on tõde tunne
tatav. Selles seisneb tunnetuse dialektika. Religiooni jaoks ei
ole selliseid probleeme olemas, sest «religioon väidab: kõik
tundmatu on tuntud ja aeg ei ilmuta midagi tundmatut.» 43 Niisugune väide annab aluse igale usklikule
olgu ta kasvõi
näidata end kõiketeadva inimesena ja
kõige harimatum
nagu Tšehhovi isa Andrei kuulutada, et tema jaoks mingeid
mõistatusi elus ei eksisteeri. Kuid tasub religioonil ainult lahti
öelda taolistest väidetest, loobuda oma väljamõeldistest, kui
kohe variseb kokku kogu tema hoone. Vaimuliku ametist loobunud K. Popkov jutustab, et kui temal tekkisid kahtlused religioossete uskumuste õigsuses, siis õpetas kirik teda kustutama
neid mõistuse avaldusi ja «sütitama usku». 44
Valed religioossed ideed ja ettekujutlused kaovad mitte
religiooni enda arenemise tõttu, vaid ühiskonna ümberkujundamise, kultuuri tõusu ja teaduslike teadmiste ning materialistliku maailmavaate sellise leviku tagajärjel, et need saavad kõigile inimestele omaseks. Siis kaovad lõplikult religioossed illusioonid ja igasugune müstika üldse.
Kõigest öeldust järeldub, et sellist vastastikust seost teadusliku teadmise ja religioosse eksituse vahel rägu eksisteerib
tõe ja eksituse vahel, tunnetusprotsessis olla ei saa. Mitte
ainult ja mitte niivõrd religioossete ideede ja ettekujutuste ekslikkuse pärast peab teadus nendega võitlust, vaid peamiselt
sellepärast, et religiooni olemus on niisugune, mis teeb ta või—,
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meluks sünnitama muid ideid peale valede, mis nagu koverpeegel annavad moonutatud peegelduse.

4. Kuidas tuleb mõista sõna usk
et
kinni mätsida teaduse ja religiooni vahelist vasSelleks,
tandlikkust, taandavad teoloogid või lihtsalt religiooni kaitsjad selle küsimuse usu ja teadmiste vahekorrale. Sõnal «usk»
on teatavasti mitu tähendust, ent kui seda ignoreerida ja anda
selle sõna tavalisele, mittereligioossele sisule religioosne tähendus, võib jõuda järeldusele, et kõik inimesed maakeral, sõltumata nende maailmavaatest, on usklikud. Seda taotlevadki
teoloogid, kes tõestavad, et igasugune usk on religioosse usu
sarnane. Plehhanov naeris välja reaktsioonilise publitsisti
Filosofovi, kes pidas proletariaati religioosseks. Proletariaat,
hüüdis ta, «on tõesti püha oma kustutamatus valguse, tõe ja
õigluse janus. Tema paatos on puht religioosne.» 45 Filosofov
ei ülistanud proletariaati tema revolutsioonilisuse eest, vaid
ülistas religioosset kõlblust, religioosset ideaali, arvates, et
need kasvatavad valguse, tõe ja õigluse janu. Ka tänapäeval
pole vähe taolisi jutlustajaid, kes väidavad, nagu oleks igaolgu ta usk jumalasse või usk teaduslike järelsugune usk,
duste õigsusesse, usk helgetesse ideaalidesse, kommunismi vältimatusse võitu, rahu ja õigluse võitu maa peal või tühjadesse
ikka üks ja sama usk.
religioossetesse väljamõeldistesse,
Emigrantlik teoloog J. Rebane kuulutab juba meie ajal: «teadusele on vaja ka usku». 46 Usk teaduse andmetesse, inimkonna
progressi jne. võrdub sõnale «veendumus». Ning selles mõttes
pole usk ja teadmine teineteist välistavad mõisted; antipoodideks on ainult teadmised ja religioosne usk. Usk kui veendumus tekib teadmiste alusel. Ainult niisuguses tähenduses on
usul mõte teaduses ja materialistlikus maailmavaates. Religioonis on usk pime, ta ei vaja teadmisi, või õigemini ta valitseb seal, kus pole küllaldaselt teadmisi. Usku käsitleb religioon
kui lähteseisukohta, mis eelneb igasugusele teadmisele. Niisiis
on see müstika valdkond ja sellel pole midagi ühist tõe mõistega. Usk selles tähenduses ja tõde on diametraalselt vastandlikud nagu vale ja tõde, nagu tühi väljamõeldis ja õige teadmus, milles peegeldub reaalne tegelikkus.
Paljud teoloogid on seisukohal, et kuigi usu mõiste religioosses mõttes ja teadmised pole identsed, on nad ometi lahutamatult seotud, kujutades endast usu eriliike. Vene teoloog
Levitov väitis, et teadus ja religioon on ühtsed, ja püüdis tõestada, et teadmine põhineb usul. Oma 1909. a. avaldatud artiklis «Teoloogia seisund teaduste kõrval» kirjutas ta, et religioon.
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sisaldab endas teadmise elementi ja teadmine usu elementi.
Ta kirjutas, et teaduse põhiprintsiipe ei saa tõestada loogiliselt
ega kontrollida faktiliselt, vaid neid võib ainult uskuda. 47 Võib
arvata, et Levitovile oli teada, et teaduse põhiprintsiibid on
paljude sajandite jooksul toimunud arengu tulemus, mida on
kinnitanud ka kaasaegne teadus. Just sellel kindlal alusel tekkiski veendumus nende õigsuses. Üheks teaduse põhiliseks ja
vääramatuks printsiibiks on nõue, et iga esitatud seisukoht või
väide peab olema tõestatud, põhinema kogemuse andmetel ja
leidma kinnitust praktikas. Teoloogi väide teaduse ja religiooni
ühtsusest on ainult väljamõeldis ja teaduse printsiipidega
kokkusobimatu. Muidugi, kui viia teadus tagasi sellele tasemele, millel unistab teda näha teoloogia, ja kui tunnistada teoloogia täiel määral teaduseks, nagu nõudis omaaegne teoloogia
professor S. Aaslava, siis võiks rääkida teaduse ja religiooni
ühtsusest. See muutuks veelgi enam võimalikuks, kui oleks
õigus teoloog I. Rebasel, kes näeb teaduses midagi ebamäärast,
mille andmed muutuvad pärast lühikest aega kõlbmatuiks. Niisugusel juhul ei ole see enam teadus ja teoloogial pole mõtet
tema vastu välja astuda.
Vene teoloogi Glagolevi artiklis «Usk ja teadmine» on öeldud, et elule ja tema vajadustele on ühtviis tarvilikud nii teaduslik usk, mis on kõigi teadmiste aluseks maailmast, kui ka
religioosne usk, mis kaasneb kõigi teadmistega. Ta andis isegi
eelise religioosse usu tähtsusele inimese elus. 48
Glagolevil on tänapäeva teoloogide hulgas palju mõttekaaslasi, kes on valmis ohverdama kõik teaduse saavutused, et
kindlustada usku. Niisugune on näiteks kõigi läänes levinenud
liikumise «Moraalne ümberrelvastumine» pooldajate püüe.
Mõnedel filosoofidel-idealistidel ei erine usu ja teadmise
vahekorra käsitlus millegi poolest teoloogilisest käsitlusest ja
on mõnikord koguni veelgi müstilisema iseloomuga. Erinevalt
teoloogidest ei püüa pragmatist W. James usku ilustada, anda
talle teaduslikku kuju, vaid räägib usust varjamatus ning isegi
avalikult müstilises vormis. Usk on tal meelevaldne asi: ta
kuulutab «vabadust uskuda sellesse, mida me tahame»
jumalasse, surematusse, «teadmistesse», mis on saadud transside abil, kodukäijatesse, kummitustesse ja muusse säärasesse
müstikasse, 49 ja vabadust õigustada usu abil kõike, mis on
47 Л. Р. X а р
лом и настоящем.

1960, стр. 46.

а х о р н и н. Русское православие против науки в прошВ ежегоднике музея истории религии и атеизма, IV,

Sealsamas.
Luterlik teoloog: Tennmann näitas samuti kaldumist õigustada müstikat. Oma raamatus «Ekstaas ja müstika» nägp ta ka midagp tähtsat müstee48
49

rias, nägemustes jms.
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usklikule meelt mööda, «olgugi, et meie puhtloogiline mõistus
pole meid sundinud selleks,» s. o. ta õigustab seda, mis pole
loogiliselt põhjendatud ega millegagi õigustatud. Edasi püüab
James lugejat veenda, et «usk faktisse võib soodustada selle
tekkimist». Tuleb välja, et «on niisuguseid juhtumeid, kus fakt
ei saa tekkida ilma usuta tema eksisteerimisse.» 50 Seda, mida
mõeldakse nende sõnadega, võib öelda väga lühidalt: teadmised põhinevad usul, sest usuta pole fakte ja järelikult ka teaduslikke teadmisi. See on avalik müstika, kuid James püüab
ilmselt tõestada, et inimkonnale pole vaja mingeid muid teadmisi. See pole uus võte, nii arutles juba Tertullianus, kes arvas,
et inimestele pole peale evangeeliumi vaja mingit teadmishimu
ega mingeid uurimusi.
See filosoofia on jätnud jälje ka vene teoloogias. James’i
raamatud, eriti tema «Usu sõltuvus tahtest», olid vene teoloogidele toeks võitluses teadusega. Jamesile analoogilisi mõtteid
väljendas prof. Vvedenski. Ta pidas usu aluseks millegi soovitavust. Glagolev aga märgib: «mulle on soovitav, et oleks
jumal, kogemused, vabadus, surematus, kuid fakti soovitavusest tema tegelikkuseni on tohutu maa. Kuid soov ei sünnita
usku.» 51 Niiviisi noomib üks teoloog teist, aidates omamoodi
esile tuua nende usuliste dogmade kunstlikkust. Muuseas, Vvedenski hoiatab, et tema arvates võib usk olla pime, kuid teadmine ei saa olla pime. Siit järeldub, et ei saa olla mitte ainult
teaduse ja religiooni ühtsust, vaid ka mistahes olulist sidet
nende vahel. Küsimusele, millega surutakse maha kahtlus teadmise ja usu puhul, vastab Vvedenski: esimesel juhul nad ületatakse kogemuse andmetega (kogemust ta mõistab idealistlikus vaimus, s. o. eelkõige kui aprioorset teadmist), teine viis
kahtlusi maha suruda moodustab usu. «Usk on osa üldisest
veendumusest, mis jääb alles peale teadmiste mahaarvamist.» 52
Paistab olevat selge, et usku ei saa segi ajada teadmistega ka
siis, kui lähtuda teoloogi positsioonilt,
ikka on nad vastandlikud. Ja Vvedenski teeb järelduse, et usu objektiks võib olla

tunnetamatu.
_Vvedenski väljendas teoloogias levinud

seisukohta, mis
mõningate parandustega leidis järgijaid mitte ainult teoloogias, vaid ka idealistlikus filosoofias.
Nimekas ameerika reaktsiooniline filosoof J. Dewey arvas,

et religioon tegeleb «nähtamatute jõududega». Ta nõustus reli-

giooni määranguga, mis on antud «Oxfordi Sõnastikus»: «Inimese poolt mingi nähtamatu jõu tunnustamine, kes kontrollib

В. Джемс. Зависимость веры от воли. СПБ, 1904, стр. 367.
С. Глаголев. По вопросам логики. Вплетено в работу Л. Соболева «Общая диалектика», Киев, 1913, стр. 177.
52 Sealsamas, lk
171—172.
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tema saatust, keda

on vaja kuulata, austada ja armastada.»
Samas vaimus väljendab ka metropoliit Nikolai Krutitski.
Ta väidab, et usu valdkond «on nähtamatu maailm,
mille kiired jõuavad oma säraga ka erapooletu teaduse
esindajani». 54
kellede hulka ta loeb ennast ja kõiki kiriku teenreid.
Se
jumal on muutunud tunnetamatuks ja nähtamatuks,
J> seda,
tahendab
et kaudselt on hakatud tunnistama inimmõistuse jõudu, mis võib tunnetada ja näha kõike tõeliselt eksisteerivat. Ent kui teoloogia viib paratamatult tundmatu valdkonda (muud seisukohta tal kaasaja tingimustes esitada ei saa
oi a) siis kaasaegne idealistlik
filosoofia läheb välja otseselt
faktide pea peale pööramisele. Kui teaduslik usk,
kirjutatakse
sõnastikus, mis on välja antud Lääne-Saksamaal, jääb tunnetava (loomuliku) piiridesse, siis religioosne usk läheb
üle tun(üleloomuliku) valdkonda. 55 Nähtavasti on vaja
mõista nii: üleloomulik on reaalne, kuid inimtunnetusele kätteEt tõestada reaalsust, rõhutavad sõnastiku autorid, et
nn religioosne kui ka teoreetiline või teaduslik usk toetuvad
faktidele.
Ei ole raske braveerida taoliste väidetega. Teoloogid
ise
mõistavad nende paikapidamatust ja veenmisjõuetust. Viidates
nähtamatule ja mõistusele tunnetamatule maailmale, püüavad
teoloogid lahendada korraga kaht ülesannet: panna
raskustesse
kaasaegne ateism, lastes tal ümber hinnata nähtamatut
netamatut, ning meelitada usklikke kui inimesi, kes on ja tunvõimelised tajuma nähtamatut. Teoloogid
püüavad usknähtavasti
likke psühholoogiliselt nii mõjutada, et mitte keegi, nagu
Andersem muinasjutus, ei julge
tunnistada end alasti olevaks.
Bertrand Russellil on usk samuti teadmiste aluseks, kuiod
ta tolgendab seda teises mõttes kui kaasaja teoloogia.
loeb end mitteusklikuks inimeseks, mida ta korduvalt on tunnistanud oma töödes. Usku vastandab'ta usaldusväärsele
teadmisele, kusjuures mitte viimase kasuks, sest ta eitab teaduse
andmete objektiivset iseloomu ja võtab kahtluse alla teadmiste
tõesuse. Agnostitism on alati olnud ja jääb filosoofiaks mis on
suguluses religiooniga, ta on religiooni tugi, mida tunnistas
Kant oma tuntud ütluses «Puhta mõistuse
kriitikas». Seepärast
on Russelli väljaastumiste! _kristluse vastu ilmselt ebajärjekindel iseloom ja tema usumõiste ei ole vastuolus James’i usumõistega või selle teoloogilise käsitlusega.
Russell filosoofina
pole see mis ta on progressiivse ühiskonnategelasena ja
rahu
J
eest võitlejana.
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Kõigest on selge, et kui usk vastandab end teadmisele, siis
on ta midagi pimedat, mille on sünnitanud jõuetus, harimatus.
Ja ometi kuulutab teoloogia usu igasuguse teadmise aluseks
ja eksimatuks korrektiiviks.
See tähendab, et vaimupimedusel lubatakse tõusta kõrgemale võimsast, loovast inimmõistusest ja viimast suunata, olla
talle teedjuhtivaks täheks, kuna mõistuse viljale jäetakse
alandlikult ainult usu tõesuse fikseerija osa. Niisugune järeldus tuleneb teadmise ja usu vahekorra teoloogilisest käsitlusest. Ja sellele kirjutavad alla Russell ja paljud teised kaasaegse kodanliku filosoofia esindajad. «Doktriinid,» kirjutas
Locke, «millede allikaks on ainult lapsehoidja ebausk või mingi
vanaeide autoriteet, võivad aja jooksul ja ümbritsevate nõusolekul muutuda kõrgeteks religiooni- ja moraaliprintsiipi-

deks.»

56

>-

Hoopis teisiti käsitleb usu ja teadmiste vahekorda tuntud

saksa teadlane, Darwini järelkäija E. Haeckel. Ta vastandab
eraldab neid teravalt, kriipsutades alla, et sõna «usk» tuleb
mõista kas teaduslikus või religioosses mõistes. Esimest ta
peab teaduse «loomulikuks usuks, teist religiooni «üleloomulikuks usuks», viimast aga nimetab ta veel ebausuks, sest see
tunnetab üleloomulikku, mida teadus ei tunne ega tunnista, ja
seepärast on ta vastuolus loodusseadustega ning järelikult
ebamõistlik asi. s7 Usku teadlikus mõttes Haeckel käsitleb kui
teadmiste süsteemis esinevat ühendavat lüli, kui hüpoteesi, mis
täidab teaduse tühimikke. «Meie,» kirjutab ta, «eeldame või
loeme võimalikuks mingit sõltuvust kahe nähtuse vahel, kuigi
me seda sõltuvust veel kindlasti ei tunne... Kui asi siinjuures
puudutab põhjuse tunnetamist, siis me loome endale hüpoteesi.
Kuid teaduses on lubatavad niisugused hüpoteesid, mis asuvad
inimese tunnetuslike võimete piires ja ei ole vastuolus üldtuntud faktidega». 58
Võib tunnistada ebaõnnestunuks mõned sõnaühendid nagu
«loomulik usk» teaduses või sõna «usk» tõlgendamine eeldamise, võimalikkuse või hüpoteesi mõttes, kuid selles tähenduses, mille annab talle Haeckel, pole müstilist sisu, see vastab
täielikult teaduslikule arusaamisele religioosse usu ja teaduslike teadmiste vahekorrast. Teine asi on, et Haeckel ei suutnud
jääda järjekindlaks ateistiks ja asus niinimetatud «monismi»
positsioonidele, mis tema sõnade kohaselt oli määratud selleks,
et «luua side religiooni ja teaduse vahele ning kõrvaldada
nende kahe kõrgeima inimmõtte valdkonna vahele seatud vasja

68
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tandlikkus.» 59 Ta seletas seda asjaoluga, et loomulik side usn
ja teadmiste vahel on muutunud haritud inimeste tungivaks
vajaduseks. 60 Haeckeli uus religioon, mis on Lenini sõnade
järgi midagi «religioosse ateismi» taolist, on järeleandmine
valitsevale filisterlikkusele. Ent kõigest hoolimata polnud
Haeckeli poliitilised sümpaatiad suutelised lämmatama tema
looduslik-ajaloolist “materialismi, looduse teaduslikku mõistmist.

On loomulik, et mingisugust võrdlust Haeckeliga ei kannata välja need, kes seavad endale ülesandeks lepitada teadus
religiooniga, kes rüütavad oma väited teaduslikku terminoloogiasse, et varjata sellega oma tõelisi, teaduse vastu suunatud
kavatsusi. Kaasaegsed teaduse vaenlased tegutsevad väga
mitmesuguste võtetega: ühed kasutavad tihtipeale väljapaistvate loodusteadlaste abi, sundides neid ütlema midagi religiooni kaitseks ja spekuleerides hiljem nende nimedega, teised
püüavad usu ja teadmiste vahekorra kohta esitada midagi
veelgi rohkem maskeeritut, mis kõlaks hästi «kaasaegselt». Sellel alal tegutsevad nii teoloogia kui ka kodanlik filosoofia, nii
avalikud kui ka varjatud obskurantismi pooldajad. Nad püüavad, kus vaja, kiitvalt kõnelda teaduslikust tunnetusest, mõistuse jõust, tunnistada, et usk ei anna teadmisi loomulikust
maailmast, kuid kõike seda tehakse selleks, et lõppude lõpuks
ülendada usku kui teadmist mõistusele kättesaamatut, et alandada teaduslikku teadmist. Seega näeme, et kaasaegsed teoloogid ei erine oma eelkäijaist. Aeg muutub, muutuvad teoloogia võtted, kuid tema olemus
religiooni lepitamatu vaen teajääb endiseks.
duse vastu
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Д. Эрпoрт
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ
НАУКИ И РЕЛИГИИ
Резюме
Во введении указано, что в этой работе не проводится
противопостановление данных естественных и общественных
наук религиозным учениям и богословским теориям. В ней,
насколько это известно автору, впервые делается попытка
общетеоретического анализа соотношения науки и религии.
Не претендуя на охват всех вопросов, вытекающих из темы
«Наука и религия» (об этом ‘говорит само название работы)
автор делает основной упор на вопросе о соотношении религиозного отражения и научного познания.
В каждой идеологической области в условиях классового
общества, за исключением религии, существует двоякий подход к пониманию действительности, который в зависимости
от условий и времени в той или иной степени хотя бы косвенно противоречит или соответствует требованиям науки. Религия же, безотносительно к обстоятельствам и времени,
враждебна науке.
Некоторые богословы, философы-идеалисты и даже ученые доказывали, что религия в прошлом служила средством
познания. Многие современные богословы, буржуазные философы и ученые идут дальше, они утверждают, что и в настоясредство познания или вдохновитель
щее время религия
науки. Это одна из мер поддержания пошатнувшего авторитета религии.
Религия не служила и не может служить средством познаодин из видов заблуждения человеческого сознания. Она
ния, но заблуждения особого рода, не вытекающего из процесса познания, где заблуждение неизбежно переплетается с
истинными научными знаниями, а из самого религиозного
сознания как фантастического, искаженного отражения действительности. Однако в период расцвета науки и культуры
религиозное заблуждение в подавляющем большинстве присуще лишь невежественным людям; что касается церковников и богословов, то для них в подавляющем большинстве
характерно не заблуждение, а преднамеренное, умышленное
искажение действительности. Об этом весьма убедительно
свидетельствуют писания многих церковников и богословов.
Сопоставляя веру и знание богословие стремится стереть
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различие между религиозной верой и верой, имеющей совсем
нерелигиозный смысл, выдавая последнюю за вид религиозной веры, а религию за основу знания. До сих пор проповедуется двойственность истины, чтобы доказать, что религия вид знания, но знания невидимого, сверхестественного, недоступного науке. Все это делается для того, чтобы принизить
разум, возвысить религию и подчинить ей науку. Время меняется, меняются приемы богословия, но сущность его
остается прежней
неистребимая ненависть к науке.

D. Erport
SOME PROBLEMS OF THE CORRELATION
OF SCIENCE AND RELIGION
Summary

It has been pointed out in the introduction that the data of
natural and social sciences are not contrasted in this work with
religious doctrines and theological theories. In so far as it is
known to their author an attempt has been made in this work
for the first time to give a general analysis of the correlation
of science and religion. Without claiming to cover all the problems being involved in the theme «Science and Religion» (the
title of the work itself shows it), the author emphasizes mainly
the problem of the correlation of religious reflection and scientific cognition.
In the conditions of class society there is a dual conception
of the comprehension of reality in every ideological sphere
except religion. This conception contradicts or corresponds
to, even though indirectly, the requests of science, depending
in some degree on circumstances and time. But religion
is inimical to science irrespective of circumstances and time.
Some theologians, philosophers-idealists and even scientists assert that in the past religion served as a means of cognition. Many contemporary theologians, bourgeois philosophers
and scientists go farther. They assert that even at the present
time religion is a means of cognition or that it inspires science.
This is one of the measures of supporting the wavering authority of religion.
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Religion has never served and can never serve as a means
of cognition. It is one of the errors of human consciousness,
but a particular kind of error which does not result from the
process of cognition, where the error is inevitably interwoven
with authentic scientific knowledge; it results from the religious consciousness itself, which is a fantastic, distorted reflection of reality. But in the period of the thriving of science
and culture religious error is in the majority of cases inherent
in ignorant people. As for the clergy and theologians, it is not
error here which is characteristic
it is so very rarely espebut premeditated deliberate
cially in the socialists countries
distortion of reality. This is very convincingly testified by the
writings of many clergymen and theologians.
Comparing belief and knowledge theologians seek to obliterate the difference between religious belief and the belief that
has no religious sense whatever, representing the latter as a
variety of religious faith and religion as the basis of knowledge. Even now the duality of truth is being preached to prove
that religion is a variety of knowledge, but knowledge of the
invisible, supernatural, inaccessible to science. All this is being
done in order to degrade reason, to elevate religion and subject
science to it. Times are changing, so are the methods of theoineradicable enmity
logy, but the essence remains the same
of religion towards science.
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С. R. JAKOBSON KUI SILMAPAISTEV VÕITLEJA
LUTERI KIRIKU JA RELIGIOOSSE VAIMUPIMEDUSE
VASTU
Sissejuhatus

Eesti ühiskondliku mõtte ja eesti progressiivse ning demokraatliku kultuuri ajaloos kuulub C. R. Jakobsonile silmapaistev koht. C. R. Jakobsoni kogu tegevuse tulipunktis oli võitlus
Eestis säilinud pärisorjuse igandite ja Baltimaadel kehtinud
nn. erikorra vastu. Viimane baseerus vanadel feodaalsetel privileegidel, millest parunid ja pastorid küünte ja hammastega
kinni hoidsid.
Eestis toimus kapitalistlike suhete areng varem ja kiiremini
kui Sise-Venemaa piirkondades. Venemaa majandusliku ja
poliitilise arengu üldisel mõjul ning Baltimaade talupoegade
massilise liikumise survel olid balti parunid juba XIX sajandi
esimesel poolel sunnitud asuma pärisorjuse kaotamisele Eestija Liivimaal. Kuid agraarreformid XIX sajandi esimesel poolel ja 60. aastatel viidi läbi nii poolikult, et Eesti kujutas endast
ka pärast neid reforme omapärast muuseumi nagu Preisimaa.
Siin leidus keskaja riismeid parunite eriliste privileegide, rüütelkonna seisuslike organisatsioonide, mitmesuguste feodaalpärisorjuslike maaomandusvormide (fideikomissid, majoraadid,
legaadid jne.) näol. Endiselt jagunes maa rüütlite eesõigustatud omandiks ja maksustatavaks talumaaks. Ka pärast reformi
olid mõisamaad maksukohustusest vabastatud, kuna kõik
kohustused lasusid maksustatavatel talumaadel. Balti parunid
säilitasid hulga teisigi feodaalseid privileege, nagu omandiõigus mõisa metsadele, jahi- ja kalapüügiõigus ning monopolid viinaajamisele ja õllepruulimisele, veskitele ning mõisa piires turgude ja laatade pidamisele, tööstusettevõtetele ja kõrtsidele. Ka pärast XIX sajandi 60. aastaid säilis veel mõisapolitsei.

Kogu valitsemine oli endiselt koondatud aadli matriklisse

kantud

põlismõisnike,

maanõunike,

Eestimaa kubermangus
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rüütelkonna peamehe ja Liivimaa kubermangus maamarssali
kätte. Balti parunid tarvitasid kohtumõistmisel eesti talupoegade üle omavoli ja vägivalda. Ka pärast XIX sajandi 50.—60.
aastate reforme jäi Eesti tüüpiliseks latifundiumide, suurmaavalduste maaks, kus käputäie aadlisoost mõisnike valduses olid
paremad põllumaad ning talurahyas pidi tegema rasket orjatööd.
Oma aja ära elanud feodaal-pärisorjusliku korra peamiseks
ideoloogiliseks toeks ja kaitsjaks oli luteri kirik. Nagu balti
parunid, nii olid ka balti pastorid eesti rahva verivaenlased ja
rõhujad.
Eesti talupojad vihkasid luteriusu pappe. Pastorite valduses
olid kirikumõisad, nn. pastoraadid. Nagu parunid, nii ekspluateerisid ka pastorid talupoegi, pigistasid neist välja mahla
kõikvõimalike kanalite kaudu. Kirikuhärra tuluallikateks olid
sissetulekud pastori maavaldusest (kirikurendis), talupoegade
sunniviisiline töö pastori mõisas (kiriklik teokoormis), natuvili, metslinnud,
raalkohustused (mitmesugused andamid
munad, kala, küttepuu jne.), maksud kiriklike talituste eest
(ristimine, pihilevõtmine, leeriskäimine, laulatused, matused
jne.), tulu kõrtsidest ja poodidest (iga kiriku juures oli pood
ja kõrts), kirikute ja preestrite elumajade ehitamine ja remontimine jne.

Talupojad sõltusid majanduslikult mitte ainult mõisnikest,
vaid ka vaimsetest «hingekarjastest»
pastoritest.
Huvitava kirjelduse Liivimaa ja Eestimaa pastorite elust
XVIII sajandi lõpul on andnud Riia linna Toomkooli rektor
saksa valgustaja K. Ph. Snell (1762 —1851): «Pastoraadid on
maal üldiselt head. Pastoril on oma korralik mõis, oma mets.
oma päristalupojad, kes teda peavad tasuta teenima . . . Nende
hulgast värbab ta ka oma koduse teenijaskonna; tal on oma
kari, oma 6, 8 kuni 12 hobust ja üldse täielik majapidamine.
Kõrvalsissetulekud on märkimisväärsed. Kui ta on kaval mees,
siis saab ta kogudusse kuuluvalt aadlilt ohtralt kingitusi. Ka
talupojad ei tule iialgi tema juurde tühjade kätega, vaid toovad
ikka midagi kaasa oma kasinast tagavarast, olgu see siis ainult
kala või lind. Lühidalt, härradel pastoritel Liivi- ja Eestimaal
on palju eeliseid, mida mujal ei tunta. Seetõttu elavad nad ka
üldiselt laialt. Neil on samasugused õigused kui aadlil.» 1 See
Baltimaade pastorite elu kirjeldus vastab põhiliselt ka hilisemale perioodile, möödunud sajandi 60—70 aastatele, kuna kiriku
ja pastorite elus olulisi muutusi vahepeal ei toimunud.
Tüüpiline Eesti- ja Liivimaa kirikuhärra tegeles oma mõisa
majapidamisega, põletas viina, äritses ja nautis igati maise elu

1 К. Ph. Snell.

Jena, 1794. S. 324.
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mõnusid. Luteriusu pastorid kui kirikuisad ja kirikumõisaomanikud ei piirdunud ainult oma talupoegade kurnamisega. Nad
hoolitsesid ka selle eest, et parunite talupojad laseksid ennast
rahulikult ja nurisemata ekspluateerida. Seda parunite käsilaste osa täitsid nad mitmesuguste vahendite ja meetoditega.
Pastorid mürgitasid talurahva teadvust religioosse vaimupimedusega, Nad sisendasid talurahvale orjaliku alistumise,
alandlikKuse ja vagatsemise vaimu, et rahvas lepiks maiste
hädadega. Pühapäeviti tehti talupoegadele kirikukanstlist teatavaks teoorjuse kord, anti juhtnööre, millal ja kuhu nad peavad minema mõisniku heaks tööle. Jumalateenistuse lõpul tehti
teatavaks põgenenud talupoegade nimed.
Baltimaade pastorid olid sisuliselt kooli ja hariduse vaenlased. Kooliharidus oli täielikult balti parunite ja pastorite
meelevalla all. Koolis tüübiti peamiselt usuõpetust ning rakendati kehalist karistust. Balti parunid ja pastorid püüdsid hoida
talurahvast äärmises pimeduses, sest nii oli hõlpsam tema üle
valitseda.
Kiriku organisatsiooniline struktuur oli selline, et isegi
liberaalse kodanliku vaimu mõningad kübemed ei saanud tungida kirikusse.. Kiriku ja koguduse üle valitses konvent (aadlimõisnike üldkoosolek); kiriku hooldajateks olid tavaliselt
vanade aadliperekondade esindajad.
Kiriku hooldajale ja pastorile allus kiriku vöörmünder, kes
määrati või valiti jõukamate talupoegade hulgast, Vöörmünder
täitis kirikupolitsei funktsioone, teostas järelvalvet kooliõpetajate üle, noomis sõnakuulmatuid talupoegi jne. Kirikliku organisatsiooni kõrgeimaks võimuks oli konsistoorium, eesotsas»
superintendendiga.
On endastmõistetav, et see, kes astus võitlusse pärisorjuse
igandite ja Baltimaadel kehtiva erikorra vastu, et eesti rahvast
balti parunite ikkest vabastada, pidi astuma võitlusse ka luteri
kiriku ja tema reaktsioonilise ideoloogia vastu.
F. Engels, iseloomustades võitlust feodalismi vastu LääneEuroopas, kirjutas, et «iga feodalismivastane võitlus pidi tol
ajal olema eelkõige suunatud kiriku vastu. 2
See Engelsi tees leidis kinnitust ka Baltimaadel.
XVIII sajandi lõpul ja XIX sajandi algul astusid Baltimaadel pärisorjuse, feodaalse kiriku ja reaktsioonilise luteriusu
ideoloogia vastu välja saksa valgustajad G. Merkel
(1769—1850) ja J. Chr. Petri (1762—1851).
Nende poolt alustatud võitlust jätkas ja süvendas uutes aja
loolistes tingimustes
XIX sajandi 60.—70. aastatel
rahvusliku liikumise kodanlik-demokraatliku suuna poliitiline ja
ideeline juht C. R. Jakobson.
2

K. Marx

ja

F. Engels. Valitud teosed, II kd. lk. 83, ERK, Tallinn.
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C. R. Jakobsoni võitlus eesti rahva vabastamise eest balti
aadli ja vaimulike majandusliku, poliitilise ja vaimse surve
alt oli lahutamatult seotud tema võitlusega kiriku ja ristiusu
vastu. Sel võitlusel oli objektiivselt revolutsiooniline tähtsus,
sest ta õõnestas ja kõigutas erikorra alusmüüre Eestis. C. R. Jakobsoni vahedaks relvaks oli tema loodusteaduslik materialistlik maailmavaade ja võitlev ateism, mille ta seadis vastu balti
parunite ja pastorite idealistlik-religioossele maailmavaatele,
usulisele obskurantismile ja müstikale.
C. R. Jakobson kui loodusteadusliku materialismi
väljapaistev propageerija Eestis XIX saj. 60.—70. aastail
C. R. Jakobsoni filosoofilised ja sotsioloogilised vaated ei
ole avaldatud spetsiaalsetes filosoofilistes traktaatides, vaid
publitsistliku iseloomuga artiklites, mis on pühendatud loodusteaduslikele küsimustele, samuti tema kirjavahetuses, kooliraamatutes ja teistes töödes. Tuleb silmas pidada, et seisuslikkorporatiivse korra tingimustes Baltimaadel, kus vaba mõtet
julmalt taga kiusati, ei saanudki Jakobson oma poliitilisi mõtteid ja maailmavaatelisi seisukohti vabalt välja ütelda. Tal
tuli seda teha varjatult, kirjutada paljudest asjadest mõistu,
sest materialistlike ja ateistlike vaadete pooldamist ning propageerimist peeti tol ajal raskeks kuriteoks.
Oma näidendis «Arthur ja Anna ehk vana ja uue aja inimesed» näitas C. R. Jakobson piltlikult, kuidas tolleaegne kooliharidus oli kisendavas vastuolus teaduse ja terve mõistusega.
Näidendi tegelane vana kooliõpetaja Torba kurdab suure meelekibedusega, et «siin näeb üks loodusteaduse alamas õpetusjärgus materialismust ja viimse päeva tähti; teine sündinud asjade
O. S.) eestulevate mässamiste iduõpetamises (s. o. ajaloos
sid. Nõnda ei jää meie rahvakoolmeistritele õpetuse poolest
midagi muud järele kui piiblilood ja Katekismus.» 3 C. R. Jakobsoni lähim kaasvõitleja Jaak Järv andis samuti hinnangu kehtivatele tülikatele tsensuuritingimustele Eestis. Ta tähendas, et
tsensor tõmbab maha ka kõige süütumates väljendustes avaldatud mõtted, kui need mõtted on kas või osaliseltki progressiivsed. Mistahes märkus või artikkel, olgu see kirjutatud ka
kõige leplikumates väljendustes, kui selles tehakse aga vähemgi
vihje vabamõtlemise ideele, kutsub esile tsensori viha. 4 Teisal
ütleb J. Järv, et mõisnikest ja pastoritest ei tohi lausuda poolt
sõnagi ning et tuleb maha kriipsutada isegi niisugused sõnad
nagu «loomulik», «vabadus», «isamaa» jne. s
3
*

*
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C. R. Jakobson. Valitud teosed I. ERK, Tallinn, 1959.
J. Järve kiri J. Kõrvile 9. 111 1881.
J. Järve kiri C. R. Jakobsonile 5. VII 1881.

Kõigest sellest on näha, millistes keerukates tingimustes
tuli C, R. Jakobsonil tegutseda.
Järgnevalt vaatleme lähemalt C. R. Jakobsoni filosoofilisi
tõekspidamisi. Kõigepealt; kuidas ta lahendas filosoofia põhiküsimuse, s. o. küsimuse mateeria ja teadvuse vahekorrast.
C. R. Jakobsoni artiklitest ja kirjadest nähtub, et ta kaitses
materialistlikku seisukohta maailma materiaalsusest ja selle
arenemise seaduspärasustest. Ta oli kindel, et loodusseadused
eksisteerivad objektiivselt ja et loodust ning loodusteadusi ci
ole sugugi tarvis siduda usuga. C. R. Jakobson kirjutas:
«Ka looduse õpetuse viisil on omad vead ja vistrikud külles
olnud. Teda õpetati enne nagu mõnda usu asja, mida meie ei
näe ega kuule vaid usume. Siis taheti teda jälle usuga kuntslikult kokku siduda, mispärast iga looma juures öeldi, kus ta
piiblis nimetatud on. Selle veidra viisi järele on meie endine
kooli raamat loomade üle kirjutatud.» 6
Loodusteadusliku materialismi propageerijana ta rõhutas, et
«Loodusel ja tema õpetusel on isegi kaljukindel põhi all, mispärast ta ise omal jalal võib seista ja peab seisma.» 7 C. R. Jakobson oli selle vastu, et «mõned «rahva armastajad» seda kallist õpetust meie koolidest ära püüavad hävitada». 8
C. R. Jakobson kaitses teaduslikku, materialistlikku seisukohta selle kohta, et loodust tuleb mõista sellisena nagu ta tegelikult eksisteerib, ilma igasuguste religioossete ja müstiliste
lisandusteta, s. t. loodusnähtuste seletamisel ei ole vaja pöörduda jumala abi poole. Ta kinnitas resoluutselt, et «vastu looduse seadust, mis suurem inimeste hulk «jumala tahtmiseks»
nimetab, ühtegi ei sünni». 9
Seega siis nende vaadetele, kes nimetasid loodusseadust
«jumala tahteks», vastandas C. R. Jakobson materialistliku
seisukoha, mille kohaselt «kõik saab nii olema nagu looduse
seadus nõuab.» 10
Samuti materialistlikult lahendas C. R. Jakobson ka filosoofia põhiküsimuse teise külje. Ta oli agnostitsismi vaenlane.
Tal polnud kahtlust maailma ja selle seaduspärasuste tunnetamise võimalikkuses. Ta oli veendunud, et inimene, tunnetades
loodusseadusi, võib loodust ümber kujundada ja sundida teda
teenima inimese poolt ülesseatud praktilisi eesmärke. «Meie
tervis», kirjutas C. R. Jakobson, «see on meie elu, meie kõige
kallim rikkus. Kuid ainult siis võime hoida seda kõige kallimat
*

6

C. R. Jakobson, Loodusteaduse

õpetamisest

24. II 1878.
7
8
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koolis «Sakala» nr. 24.
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Sealsamas.

Jakobsoni kiri Koidulale 29. X 1869.
nr. 50, 30. detsember 1878, «Aasta
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vara korras, kui me teame, kuidas on meie keha ehitatud, missuguste looduse seaduste alusel ta liigub ja magab, missuguste

seaduste alusel ta elab ja sureb. Paljud inimesed tapavad
ennast sellega, et nad ei tunne neid seadusi. Oleks tarvis neid
õpetada õpilastele igas koolis». 11 Samas rõhutab ta, et mida
enam inimene oma elus jääb «loodusele ja tema seadustele
truuks, seda kauem ta elab.» 12
C. R. Jakobson avaldas mõtet, et kool peab andma lastele
vajalikke teadmisi inimorganismi ehitusest ja funktsioneerimisest. Need teadmised võimaldavad ära hoida paljusid haigusi
ja enneaegset surma. «Aga kes seesugusi asju meie juures koolidesse tahab lasta?» küsib ta, ja vastab selle peale ise irooniliselt ja võitlevalt: «Ei, jäägu see õpetus eemale meist! Jäägem
vagaks lammasteks, nagu meie vanemad vagad lambad olid.
Aga kõik inimesed ei ole mitte vagad lambad. Ilma lapsi on
ikka ka nende seas. Seesugune ilma laps olen ka mina». 13
C. R. Jakobson omistas suurt tähtsust tõe küsimusele. Erinevalt idealistidest-agnostikutest, kes eitavad objektiivset tõde,
kaitses C. R. Jakobson resoluutselt objektiivse tõe olemasolu.
Ta andis objektiivsele tõele järgmise definitsiooni: «Kui mõtlemine mõtlemise asjadega (nende asjadega, mis üle inimene
mõtleb) ühte sünnib, siis on see asjalik (s. o. objektiivne
O. S.) tõde». 14
C. R. Jakobson rõhutas, et «tõe tundmine on inimese kõige
suurem püüdmine ja igatsemine, tõe leidmine on kindla ja tõearmastaja mehe kõige ülem igatsemine ja rõem». 15
Sellest näeme, et C. R. Jakobson tunnistas objektiivse reaalsuse eksisteerimist ja selle peegeldumist meie teadvuses ning
samuti objektiivse tõe olemasolu. Ta andis materialistliku
lahenduse tõe küsimusele, mida võime näha C. R. Jakobsoni
poolt antud tõe definitsioonist. Praktika küsimuses jäi C. R. Jakobson marksismieelsete materialistide tasemele. Seal, kus ta
pidas tõe kriteeriumiks mõtete vastavust tegelikkuse esemetele,
esines ta materialistina. Ent kuna ta ei mõistnud praktika osa
tunnetuses, libastus ta ratsionalismi positsioonile, väites, et
«inimese mõistus on tõetundmise allikas ja alus». 16
C. R? Jakobson kaitses paljudes artiklites mitte ainult loodusseaduste tunnetamise võimalikkust, vaid ka nende seaduste
11
12

«Sakala»

nr. 4, 25. märts 1878, Lisaleht.
C. R. Jakobson, Kuidas inimene kaua võib elada. «Sakala»
25. märts 1878, Lisaleht.
13
C. R. Jakobson, Kuidas inimene kaua võib elada. «Sakala»
25. märts 1878, Lisaleht.
14 «Sakala»
nr. 2, 1880, artikkel «Kasvatamine tõele ja kindlusele».
15
Sealsamas.
16
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allutamise vajadust inimese huvides. Tema arvates peavad koolid talvisel ajal õpetama noorsoole loodusteaduse põhialuseid.
Mais aga, kui kätte jõuab külviaeg, peab koolmeister saatma
õpilase koju, et «ta adra ja äkkega, sirbi ja vikatiga oma palehigi sees loomuse vägede üle õpib valitsema, neid oma kasuks
pruukima ja oma jõudu karastama ja kasvatama. Ta avaldab
arvamust, et talunikele on kõige enam loomuõpetust 17 ja loomuteadust 18 tarvis. Ilma geomeetria ja füüsika teadmisteta ei või
mingit toimetust täiesti korda saata». 19
C. R. Jakobson koostas põllumajandusliku käsiraamatu
«Teadus ja seadus põllul» 20 mida võib lugeda esimeseks eestikeelseks agronoomiateaduse aluste süstemaatiliseks esituseks.
Selles raamatus kaitses ta seisukohta, et põlluharimine peab
tuginema teaduslikele alustele, sest «Põllumajandamine ilma
teaduse õpetuseta on niisama hea nagu pime sant ilma juhita» 21 .
Selles raamatus käsitletakse ka füüsika ja keemia aluseid, esitatakse andmeid mullastikust, maaparandusest, põllutööriistadest, maaharimisest, väetamisest. Seejuures C. R. Jakobson
hoiatab põllumehi, et nad rakendaksid uusi põlluharimise viise
loovalt, oskuslikult, lähtudes konkreetsetest tingimustest, sest
«iga maa ja kliima tarvitab oma viisi». 22
C. R. Jakobson oti veendunud, et «mõistuse najal toimendatud põlluharimine» võib kõige enam vähemalt kümme korda
nii palju anda kui praegu». 23 Ta kutsus üles mitte lootma
jumala armule, vaid tuginema loodusseadustele ja neid «oskuslikult rakendama põlluasjanduses, sest üks haritud põllumees
teab, et ta loodusvägedega võitleb, mille vastu ka looduslikku
abi on; ta teab, et see võitlemine üks hea võitlemine on ja, et
jumala õnnistus seal peab olema, kus selles võitluses ära ei
tüdineta.» 24
C. R. Jakobsoni maailmavaatele olid omased ka stiihilise
dialektika elemendid. Need ilmnesid tema võitluses luteriusu
kiriku reaktsioonilise ja metafüüsilise ideoloogia vastu. Maailmaloomise piiblilegendile seadis ta vastu teadusliku seletuse,
mille kohaselt «loodus pole mitte ühe ehk kahe päevaga ehitatud ja valmis saanud, vaid sinna on miljoneid aastaid ära kulu,

17
18

Loodusõpetust.

Loodusteadust.
«Sakala», 24. VI 1878, nr. 29.
«Teadus ja seadus põllul» I jagu ilmus 1869. a. Esimesele jaole pidi
järgnema veel teine jagu. See käsikiri valmis 1870. a., kuid tolle aja raskete
kirjastustingimuste tõttu jäi see ilmumata.
21 C.
R. Jakobson, Valitud teosed I, lk. 247.
22
Sealsamas, lk. 239.
23 Sealsamas,
lk. 255.
24 C.
R. Jakobson. Valitud teosed I, lk. 255.
19
20
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nud, nagu õpetatud mehed väidavad». 25 C. R. Jakobson käsitles loodust arenemise seisukohalt, mille järgi loodus pole muutumatu, vaid on läbi teinud pika-ajalise evolutsiooni.
Esmakordselt eesti kirjanduses, vastukaaluks luteri kiriku
pappide ebateaduslikele legendidele, esitas C. R. Jakobson raamatus «Teadus ja seadus põllul» loodusteadusliku materialistliku käsitluse maa arengust tolleaja geoloogia andmete valgusel.
Töös «Maailma rahvaste ajalugu» 26 näitas C. R. Jakobson,
et enne inimese ilmumist oli loodus hoopis teistsugune: meie
maa oli asustatud mitmesuguste loomaliikidega, mõned neist
olid hiiglasuurt kasvu, kuid nüüd nad on täiesti kadunud.
Muistsete loomaliikide kadumist seletas C. R. Jakobson maavärisemistega ja veeuputustega, aga loomariigi evolutsiooni
põhjendas ta eelkõige kliima muutustega ning võitlusega olemasolu eest.
C. R. Jakobson jõudis üsna lähedale vastuolude mõistmisele
maailma arengus. Kui J. Hurt ja tema mõttekaaslane, balti
sakslaste käsilane W. F. Eichhorn, kes toimetas ajalehte «Tallinna Sõber», kutsusid üles kokku leppima balti parunitega ning
püstitasid teesi: «Rahu kosutab, vaen kaotab» 27 siis C. R. Jakobson võttis nende balti mõisnike advokaatide kokkulepet taotleva teesi terava kriitika alla ja seadis sellele vastu võitluse
O, S.)
loosungi; «Rahu (tuleb mõista rahu seisuste vahel
kaotab, vaen selgitab». 28 Rõhutades vajadust leppimatult võidelda Balti mõisnike ja pastorite vastu, kaitses C. R. Jakobson
objektiivselt vastandite võitluse printsiipi, olles veendunud, et
eesti rahva võitlus balti aadli ja vaimulike vastu on ühiskonda
edasiviiv, progressiivne ja seaduspärane nähtus. «Nüüd öeldakse vastalistest», ütleb C. R. Jakobson, «et see elu ja liiku
mine rahu rikkuda, sõprust segada, aga mitte ühtmeelt ülendada. Armsad inimesed, just see liikumine ehitab uut elu, punub
,

uut põlve.» 29

C. R. Jakobson rõhutas, et «Rahu kosutab küll,

aga

mitte

surma rahu. Rahu on üksi siis kaunis, kui võitlemised eel käivad ja asja selgitavad. Meie elame veel paksu udu sees ja selle25

elada».

«Sakala»

25. märts 1878.

a.,

nr. 4, Lisaleht «Kuidas inimene kaua võib

Lõpetamata töö, käsikiri Tartus Kreutzwaldi muuseumis.
W. F. Eichhorn kirjutas balti aadli ülesandel eriteose «Rahu kosutab,
vaen kaotab» 1873. a. See teos oli suunatud C. R. Jakobsoni ko'manda
isamaaknne «Nõiausk ja nõiaprotsessid» vastu. C. R. Jakobsonis kui selle
26

27

teose

autoris nähti mõisnike kõige kardetavamat vaenlast.
C. R Jakobsoni kiri J. Hurdale 18. V 1881.
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1878.

pärast läheb meil veel palju võitlemist ja vaidlemist tarvis, kui
rahu tohime soovida». 30
31
C. R. Jakobson väitis, et «ainult võitluse teel tekib elu
uue
ja vana vahelist võitNagu näha, mõistis C. R. Jakobson
lust kui maailma arengu seadust ja oli veendunud, et lõppude
lõpuks uus saavutab võidu vana, oma aja ära elanud nähtuste
üle. Dialektika elemendid ilmnesid eriti selgesti C. R. Jakob.»

..

soni sotsioloogilistes vaadetes.

C. R. Jakobsoni sotsioloogia kui ideoloogiline relv võitluses
Balti parunite ja pastorite ülemvõimu vastu Eestis

C. R. Jakobsonil ei ole eri teoseid, mis oleksid pühendatud
sotsioloogiale. Kui aga tähelepanelikult süveneda tema loomingusse, eriti tema kõnedesse ja kirjavahetusse, siis võime näha,
et ühiskondliku elu arengu küsimused teda sügavalt huvitasid.
Tema huvi sotsioloogiliste probleemide vastu tulenes eelkõige
vajadusest välja töötada kindel käitumisjoon selles teravas
ühiskondlikpoliitilises võitluses, mis toimus XIX sajandi
60. —70. aastatel Eestis. Ehkki ta ei jõudnud inimühiskonna
ajaloo materialistliku mõistmiseni, sisaldavad tema sotsioloogilised vaated oma aja kohta rea progressiivseid ideid ja seisukohti.
C. R. Jakobson astus resoluutselt välja valitseva kirikliku
õpetuse vastu, mille järgi kõik sündmused maailmas olevat
«saatuse» poolt ette määratud ja pidavat alluma «jumala tahtele». Sellele reaktsioonilisele fatalistlikule õpetusele seab
C. R. Jakobson vastu seisukoha, et ühiskondlik elu ei allu mitte
«saatusele», «jumala tahtele», vaid jumala ja inimese tahtest
sõltumatule kindlatele loodusseadustele.
C. R. Jakobson ei nõustunud ka tol ajal valitsenud ühekülgse
vaatega, nagu sõltuksid ajaloolised sündmused üksikute väljapaistvate isikute
keisrite, kuningate jt. tahtest. Ta lükkas
ümber vaate, nagu «kõik, mis sünnib, peab ikka Vene keisri
käsu peale sündima ja kõik, mis eesti rahvale antakse, seda
tehakse nagu armu poolest.» 32
C. R. Jakobsoni arvates ei etenda otsustavat osa ajaloos
mitte üksiku isiku tahe, vaid objektiivne ajaloo seaduspärasus.
«Aga kui õun valmis on,» kirjutab C. R. Jakobson, «siis seda
enam keegi puu otsas ei hoia, ta sajab iseenesest maha». 38
Sealsamas.
C. R Jakobson, Kõne Pärnu Põllumeeste Seltsi koosolekul, 5. juubeli aastal 1875.
32
C. R. Jakobson. «Mis saksad meile toonud ja mis meilt võtnud?»
8
Sealsamas.
30
31
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C. R. Jakobson aimas, et ühiskondliku arengu põhiliseks
seaduspärasuseks on klassivõitlus. Seejuures peab aga silmas
pidama, et ta ei käsitlenud teaduslikult «klasse» ja klassivõitlust. Ta opereeris «seisuste» ja «seisuste» vahel toimuva võitluse mõistetega. Ta rõhutas, et inimeste elu siin maailmas on
väga kirju ja et toimub võitlus mitte ainult üksikute riikide
vahel, vaid veel rohkem üksikute seisuste vahel. «Ja nii see ka
peab olema selles maailmas, sest ainult võitlusest tekib elu.» 34
C. R. Jakobson kasutas seisuste vahelise võitluse ideed selleks, et põhjendada leppimatu võitluse vajadust balti parunite
ja pastorite vastu. Võitluses Baltimaade erikorra vastu, rünnates balti aadli ja pastorite ülemvõimu, kasutas ta «valguse» ja
«pimeduse» vahelise võitlusmõistet. «Pimedus ja valgus,» ütleb
C. R. Jakobson, «on niikaua üksteisega võitlemas kuni maailm
seisab ... See võitlemine valguse ja pimeduse vahel läheb aga
ikka veel edasi... ta peab olema nii kaua, kui elu maa peal
on, sest üksi seal on elu, kus võitlemist on.»35
C. R. Jakobson püüab dialektiliselt seletada ühiskonna elu
alalist arenemist vastandite võitlusega «pimeduse» ja «valguse»
vahel. Ta näitab, et muistsed eestlased olid enne võõrvallutust
«üks priirahvas», et nad olid vabad ja võrdsed. Idealiseerides
seda aega ta väidab, et se e a e g oli eesti rahva valguse
a e g» 36 . Ta näitab, et sakslaste röövvallutuste tagajärjel «oleme
kaotanud oma priiuse, oma isamaa, oma inimõiguse, ühesõnaga
oma paradiisi.» 37 Se e aeg oli «eesti rahva pimedusea e g.» 38
C. R. Jakobson maalib masendava

pildi sellest pimeduse

ajast, millal «peks ja teotus, need olid need abimehed, millega
eesti rahva vaimu jäädavaks muda sisse katsuti rusuda ja selle
timukatöö juures on kirikuõpetajad ikka kõige suuremad abilised olnud. Ehk kes enam ei mäletaks, kuidas nad veel mõne.
aasta eest tagasi (kuni 1866) oma kogudusliikmeid, kes mõnel
viisil olid eksinud, mõisadesse saatsid peksule, et neile nõnda
jumala käskusid armsaks teha? Iga õige inimese süda läheb
seesuguseid asju mõeldes nii kurvaks, et ta sõnu ei leia neist

rääkida.» 39
Sealjuures oli C. R. Jakobson veendunud, et «pimedus ei
kesta igavesti». Ta rõhutas, et «see aeg saab kord tulema», millal «tugevam nõrgemat enam maha ei tohi rusuda ja ülekohtune
vägivald õigust oma jalgade alla ei saa tallata.»40
34
35
36
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R. Jakobsoni kõne Pärnu Põllumeeste Seltsis 5. aastapäeval, 1875.
C. R. J а к о b s о n. Valitud teosed I, lk. 280.
Sealsamas, lk. 294.
C.

Sealsamas, lk. 281.
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Sealsamas, lk. 304.
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Sealsamas,

Sealsamas,

lk. 305.

lk. 280.

Seda aega nimetab C. R. Jakobson valguse ajaks, millal, valguse lipp saab kõrgel lehvima ja eesti rahvas saavutab
oma pärisõiguse, oma täieliku vabaduse.
Niisiis on ühiskondlikul arengul C. R. Jakobsoni käsituses
dialektiline iseloom. «Valgust» eitab «pimedus» ja «pimedust»
omakorda eitab «valgus». Seega C. R. Jakobson aimas, et ühiskonna arenemise liikumapanevaks jõuks on vastandite võitlus
ja et areng toimub eituse teel progressi suunas.
C. R. Jakobsoni õpetus «valguse» ja «pimeduse» vahel toimuvast võitlusest oli seotud J. J. Rousseau «ühiskondliku
lepingu» teooriaga. C. R. Jakobson rakendas seda Rousseau
teooriat Eesti oludele. Teatavasti Rousseau oma «ühiskondliku
lepingu» teoorias idealiseeris «looduslikku seisundit» kui mingit kaotatud kuldset aega, kus inimesi ühendas sõprus ja kaastunne, kus inimesed olid võrdsed, õnnelikud ja vabad. Samutigi
nagu Rousseau idealiseeris ka C. R. Jakobson muistsete eestlaste nn. valguse aega.
Rousseau «ühiskondliku lepingu» teooria põhjendas rahva
õigust ülestõusule, revolutsioonile. Riikliku korra, mille aluseks on vägivald ja ebavõrdsus ja mis rikub «ühiskondlikku
lepingut», selle korra kukutab vägivald, sest rahvas pole kohustatud seda korda toetama ja sellele korrale alluma.
C. R. Jakobson hindab kõrgelt Rousseau õpetust. «Rousseau
oli esimene filosoof,» kirjutas C. R. Jakobson, «kes selge sõnaga
õpetas, et igal maal, kus valitsejad ja alamad on, nende vahel
ka üks leppimiskaup kestab, mis küll mitte paberi peal ega
dokumentide teel maha ei ole tehtud, aga mis siiski vaiksel
41
kombel igale valitsusele põhjuseks olla pandud
C, R. Jakobson refereeris Rousseau ühiskondliku lepingu
õpetust ning rõhutas, et «vägevam iagu hakkas nõrgemat aegamööda ikka maha suruma, kuni teda lõppeks täitsa oma alla
oli saanud, kus ta nüüd ühest endisest leppimise-kaubast ühtigi
enam ei tahtnud teada'... kui vägevama jao koormamine lõppeks liig raskeks läks, hakkas nõrgem jagu ka omalt poolt,
valust ja meelehärmist aetuna seda leppimise-kaupa murdma,
hakkas oma ülekohtuste piinajatele nende kurjust kätte tasuma
ja
mässamine oli lahti. Et lugu nõnda on, võime iga rahva
sündmustest õppida.»42
C. R. Jakobson oli arvamusel, et seal, kus reaktsioonilised
jõud, kelle käes on võim, rahvast rõhuvad ja tallavad jalge alla
rahva õigused ja vabaduse, mis tulenevad «ühiskondlikust
..

41
42

.»

C. R. Jakobson. Valitud teosed I, lk. 309,
C. R. Jakobson. Valitud teosed I, lk. 399.
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lepingust», seal on ülestõus vältimatu. Niisugune on ühiskonna
arengu objektiivne seaduspärasus, mida kinnitab ajalugu.
Selle seaduse toime avaldus ka Baltimaade ajaloos.
C. R. Jakobson näitas, et «pea hakkasid sakslased, kelle
käes võimus oli, oma töölisi liiga raskesti piinama. Eestlased
ei võinud seesuguse koorma all oma maal enam edasi elada
ning siin ja seal sündisid mässamised, kus aga vahvad võitlejad ikka võõra mõõga all langesid.» 43
Niisiis ei suhtunud C. R. Jakobson sugugi eitavalt ideesse,
et põhilised ühiskondlikud vastuolud lahendatakse revolutsioonilisel teel.
«Meie aegse nõudmise vastu,» kirjutas ta, «ei või, ei tohi
keegi seista, kui ta ei taha, et kõik asjad vägise ümber pöördud ei saa. Sest mis tegi ligi sada aastat tagasi vereojad Prantsusmaal nõnda hirmsal'kombel jooksma? .. Õiguse seadus sai
sel ajal hoolimata ülekohtusel viisil jalgega tallatud
sest
tuli mässamine, sest tulid need hirmsad vereojad.» 44
C. R. Jakobson tunnistas ajaloo seaduspärast arengut, mõistes selle all arengut progressi suunas. Ta oli veendunud, et pole
olemas sellist jõudu, mis võiks peatada ühiskonna progressiivset arenemist. Ta lootis aga, et eesti rahvas võib rõhujatest
jagu saada ilma vägivaldseid võitlusvahendeid ja võitlusvorme
tarvitamata. Oma maailmavaate piiratuse, ühiskondliku elu
idealistliku käsitluse tõttu, mis oli tingitud oma ajast ja ühiskondlikest tingimustest, ei suutnud Jakobson leida õigeid võitlusteid.
Asjaolust, et C. R-. Jakobson ei mõistnud ajaloolise arengu
põhilisi seadusi, tulenesid tema elulised taktikalised ja poliitilised vead.
Üheks selliseks veaks oli, et C. R. Jakobson omistas liiga
suurt tähtsust rahulikele võitlusvormidele ja -vahenditele. Kuid
märkides ära tema ekslikke seisukohti, ei vähenda me sugugi
tema kui eesrindliku võitleja suurt osa eesti rahva võitluses
balti-saksa mõisnike ja pastorite vastu XIX sajandi 70. aasta.

tel.
C. R. Jakobson ei olnud revolutsionäär. Kuid kodanliku
demokraadina ja silmapaistva ühiskonna-, poliitika- ja kultuuritegelasena ei painutanud ta kunagi oma pead balti parunite ja
pastorite ees, ei asunud seisukohale, et tuleks leppida Eestimaal
valitseva ülekohtu ja vägivallaga. «Demokraat», kirjutas
V. I. Lenin, «usub rahvasse, usub masside liikumisse, abistab
seda igati... Demokraat püüab siiralt vabaneda kõigest kesk43

44
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а к о b s о n. «Mis meil kõigil tähele tuleb panna.» Käsikiri.
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ütleb demoaegsest... Kõik rahva heaks, kõik rahva kaudu
kraatlik väikekodanlane.» 45
See V. I. Lenini iseloomustus kehtib ka C. R. Jakobsoni
kohta, kes oli kodanliku demokraatia üks järjekindlamaid esindajaid Eestis.
C. R. Jakobson naelutas äärmise pahameelega häbiposti
Baltimaadel eksisteerivat ebaõiglast ühiskondlikku ja riiklikku
korda, ta vihkas rõhumist ja ebavõrdsust inimeste vahel. Temale
olid võõrad natsionalism ja šovinism, «äravalitud» rahvuse
tunne ja teiste rahvaste halvakspidamine, rahvusliku vaenu
õhutamine teiste rahvaste vahel. «Meie austame igat rahvust,»
kirjutas Jakobson. «Me ei soovi kuskil vaenu õhutada, vaid soovime ainult üht, et meie kui maa päriselanikud kasutaksime
ühesuguseid õigusi teistega.» 46
C. R. Jakobson kutsus eesti rahvast üles võitlema selle eest,
et saksa röövvallutajate võim täielikult murtaks ja et eestlased saaksid jälle oma maa tõelisteks peremeesteks. Kogu oma
tegevusega, kogu oma leppimatu võitlusega balti mõisnike ja
pastorite vastu ning progressiivsete, demokraatlike patriootiliste ideede propageerimisega aitas C. R. Jakobson objektiivselt kaasa revolutsiooniliste jõudude tärkamisele ja arengule,
valmistas ette pinda võitlusele tõelise demokraatia ja sotsia-'
lismi eest meie maal.
C. R. Jakobsoni progressiivsed eetilised vaated
ja reaktsioonilise religioosse moraali paljastamine
C. R. Jakobsoni maailmavaates on suur tähtsus tema progressiivsetel demokraatlikel eetilistel vaadetel. Eetika küsimusi
käsitles ta eesti talurahva laiade hulkade huvide seisukohast.
Ta seadis oma demokraatliku moraali printsiibid vastu luteriusu reaktsioonilisele moraalikoodeksile.
Balti pastorid levitasid usklike keskel vaadet, et üksnes
kirik kultiveerib kõrgeid moraalseid printsiipe ja avaldab soodsat mõju inimeste käitumisele. Ristiusu moraal, olles oma olemuselt sügavalt reaktsiooniline, nõuab inimestelt, et nad lepiksid maapealses elus illusoorse «taeva õnne nimel» igasuguse
häda, viletsuse ja kannatusega. Luteri kiriku pastorid sisendasid eesti talurahvale mõtet, et inimene olevat jumala tahte ees
abitu. Inimene olevat ussike, lojus, ori, kellel polevat lubatud
isegi «mõtelda omaenese tahte avaldusele.» «Ilma jumala tahteta ei kuku isegi juuksekarv inimese peast,» öeldakse piiblis.
Inimesele on antud ainult üks ainus «õigus» jumala ees ja see
on «õigus» palvetada, langeda silmile jumala võimsuse ette ja
45

V. I. Lenin, Teosed, 18. .kd.,, Tajlinn,
10, 1878.
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nurisemata alluda tema tahtele. Luteri kirik, püüdes allutada
endale eesti talurahva rõhutud hulkade hingeelu, võttis rahvalt
inimliku väärikuse, tahtes muuta inimest passiivseks olendiks,
kellel puudub igasugune tahe võitluseks parema elu eest. Orjameelsus ja vagatsev alandlikkus olid luteriusu kiriku põhilised
moraalidogmad, mida propageerisid balti pastorid. Luteri
kiriku reaktsioonilise moraali vastu pidas C. R. Jakobson halastamatut võitlust. Ta rõhutas, et saksa pastorite poolt propageeritav ristiusk on toonud ja toob kaasaegsele ühiskonnale
määratu suurt kahju, palju halba ja hukatuslikku. Ta on tallanud inimese porri, viinud ta looma seisundisse. Inimene on
kaotanud kõik oma inimlikud tunded ja lootused. Kuna ta ise
teab ja põlgab omaenda alandavat olekut ning nimetab seda
maailma, kus ta elab, hädaoruks, siis on temale ainsaks lohutuseks see, et «sealpoolses» maailmas saab kõik olema paremini korraldatud. 47
C. R. Jakobson väitis, et ainult inimesed, kellel puudub maapealne õnn, unistavad taevariigist. Nad nimetavad maapealset
elu hädaoruks, sest seda, mida nad pole suutelised saavutama
reaalses maailmas, püüavad nad endale luua vähemalt kasvõi
fantastilise ideaali kujul. Sellistele inimestele, väidab C. R. Jakobson, on maapealne elu tõepoolest muutunud talumatuks.
«Ma ei usu», kirjutas C. R. Jakobson, «neid muinasjutte, mis
on määratud nõrkadele hingedele, kuid ma usun seda, et inimene võib muuta seesinase maailma endale taevariigiks.» 48
C. R. Jakobson kutsus võitlema mitte taevasse, vaid maapealse õnne eest, sest «õnnis on see mees, kes tegusid oma
õnnistuseks teeb ja mitte Jeesuse Kristuse peale ei looda». 49
Tigeda sarkasmiga naerab C. R. Jakobson välja pastorite väljamõeldised hauatagusest õnnest, taeva õndsusest, mis kõlbavat
ainult muinasjutuks «nõrkadele vaimudele».
Teatavasti on moraali põhiprobleemiks isiklike ja ühiskondlike huvide vahekorra küsimus. C. R. Jakobson püüdis lahendada isiku ja ühiskonna vahekorra küsimust demokratismi
positsioonilt ja seda mitte abstraktselt, vaid konkreetselt. Ta ei
käsitlenud ühiskonda üldse, vaid ühiskonna all mõistis ta rahvast, s. t. laiu talurahvahulki ja neist võrsunud vähest haritlaskonda, kes mõlemad olid rõhutud ja õiguseta olukorras nii
majanduslikult, poliitiliselt kui ka vaimselt. Tolleaegses ühiskonnas, Balti erikorra tingimustes, kuulusid ühiskonda peale
rahva 50 veel privilegeeritud balti mõisnikud ja pastorid, kes
C. R. Jakobson Lilli Suburgile 29. IV 1873. a.
Sealsamas, 2. I 1874.
49 Sealsamas.
10 C. R. Jakobsoni arvates hõlmab rahvas kõiki, välja arvatud aadel ja
vaimulikkond. Küsimuses, millist osa etendab rahvas ajaloos, langevad
47
41
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olid eesti rahvale vaenulikud ja võõrad. Sellepärast C. R. Jakob-

son kõneles mitte isiklike huvide ühendamisest kogu ühiskonna
huvidega, vaid üksikisiku ja rahva huvide ühendamisest. Ta

rõhutas, et iga üksikisiku eluliseks eesmärgiks peab olema võitlus kodumaa ja rahva huvide ning õnne eest. Üksikisiku õnn ja
elumõte seisneb oma kodumaa ja rahva teenimises. Olles võitlev humanist, ei propageerinud C. R. Jakobson ainuüksi tulist
armastust oma rahva vastu, vaid ka leppimatut vihavaenu
rahva vaenlaste vastu. Korduvalt hoiatas C. R. Jakobson oma
sõpru; «Hoiduge sakslaste eest! (s. o. saksa mõisnike ja pastorite eest
O. S.). Nad on meie üldise ürituse verivaenlased». 51
«Siin tõepoolest», kirjutas C. R. Jakobson, «peab iga inimese
kannatus lõppema ja ta peab hüüdma: «Ah teie saladuslikude
madude suguvõsa.» 52
Äärmise viha ja põlgusega paljastas! C. R. Jakobson pastoreid, kes ähmastasid eesti rahva teadvust reaktsioonilise religioosse moraali jutlustamisega. «Meie musta kuue kördikokad»,
kirjutab C. R. Jakobson, «on rahva vaimu üleliiga jo maha muljunud, nõnda, et sugugi enam palju ei puudu ja terve eesti rahvas on nende «püha» taigna kätte ära läkastanud. Kalevipoja
jõud on tarvis, et rahvast sellest mädand kõntsast, keda kokad
ise targad küll söömata jätma, peasta.» 53
C. R. Jakobson kutsus üles põlgama ja vihkama ka kõiki
neid, kes olid reetnud eesti rahva huvid ja läinud üle rahva
vaenlaste
balti parunite ja pastorite
teenistusse. Ta paljastas antidemokraatliku, klerikaalse leeri esindajate, nn. «rahvasõprade» (Jannseni, Hurda jt.) reaktsioonilisi vaateid, kes
jutlustasid «kõlbelist täiustamist», «humaansust», alandlikkust
ja sõnakuulelikkust rahva rõhujate ees. Ta näitas, kuidas on
tarvis rebida maha maskid nendelt müüdavatelt hingedelt, kes
C. R. Jakobsoni vaated teataval määral ühte restauratsiooniaja prantsuse
ajaloolaste vaadetega, kes pidasid seaduslikuks kolmanda seisuse võitlust
feodaalse aristokraatia vastu, kuid eitasid vastuolusid kolmandas seisuses.
Ainuteadusliku käsitluse rahvast kui ühiskondlik-ajaloolisest kategooriast
annab ajalooline materialism, mis peab ajaloo peajõuks rahvast, eesrindlikke
klasse, töörahva hulki. Rahvas ei ole midagi ühetaolist, muutumatut. Seoses
majanduslike tingimuste muutumisega muutub ka rahva klassikoosseis. Rahvahulkade põhituumikuks on kõigil ajastutel olnud töötajate hulgad: orjad ja

plebeid orjanduslikus ühiskonnas, pärisorjad ja käsitöölised feodalismiajal,
töölised ja talupojad kapitalismi tingimustes. Antagonistlikes formatsioonides

on töörahvahulgad vastasrinnas valitsevate ekspluataatorlike klasside ja nende riigiga kui vaenulike jõududega. Sotsialistlikus ühiskonnas moodustavad
rahva mõiste kõik ühiskonnakihid ja ühiskonaliikmed; töölised, talupojad,
haritlased, keda liidavad ühte sotsialistlike tootmissuhete ühtsus ja nendest
tootmissuhetest tulenevad ühised põhihuvid.
51
C. R. Jakobsoni kiri Adamsonile 23. X 1871,
52
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«rahva sõpru» teeseldes püüdsid võita rahva usaldust. «Mu
käsi läheb rusikasse, kui ma-mõtlen selliste rahva sõprade üle,»
kirjutas C. R. Jakobson. 54
Ta väitis, et rahva reetjad on ära teeninud kõige karmima
karistuse. Satiirilises anonüümses näidendis «Neljas Apokriiva
Raamat Mulgi Rahvale» öeldakse; «Teadke, et kohtuotsus reeturitele on ainult üksainus
rippuda puu otsas».
C. R. Jakobsoni moraali printsiibiks oli üksikisiku isiklike
huvide ühendamine kogu rahva huvidega: «Meie eluprinvõib formuleerida järgmitsiipi,
kirjutas C. R. Jakobson,
selt: kuivõrd elatakse teiste jaoks, niivõrd elatakse üldse. ..» 55
C. R. Jakobsoni moraali vormeliks oli: «Esiteks, armastus
perekonna vastu, kitsas mõttes s. o. sõprade vastu, sest ainult
seda perekonda ma nimetan perekonnaks, siis armastus oma
rahva vastu ja oma kodumaa vastu ja lõpuks armastus kogu
inimsoo vastu
see on see taeva redel, millist mööda on tarvis minna, et jõuda taevariiki maa peal.» 56
Selline vaade elule, ütleb C. R. Jakobson «annab võtme
kogu minu käitumise ja tegevuse seletamiseks. Minu käitumises ja tegevuses pole olemas midagi selletaolist, mis võiks imestama panna ... Kui tahate siis ma olen kõige suurem egoist
sellepärast, et minu tegevuse tagajärjeks on minu enese õnn.
Kui ma teen teisi õnnelikuks, siis ma ise olen kõige õnnelb
kiim.» 57
Peab kadedust tundma, ütleb C. R. Jakobson, minu kui kõige
õnnelikuma inimese pärast, kes on leidnud õnnetee, kuna teised
asjata seda otsivad.
C. R. Jakobsoni eetika olemust võiks kokku võtta järgmiselt:
isiklike huvide harmooniline ühendamine kogu rahva huvidega,
ennastsalgav võitlus rahva parema tuleviku eest, valmisolek
vajaduse korral ohvriks tuua ka oma elu.
Humanistina kaitses C. R. Jakobson seisukohta, et inimene,
kes on arenenud normaalsetes tingimustes, on heatahtlik,
humaanne, inimlik. Ta paljastab sarkastilise irooniaga pastorite «kristliku pärispatu» muinasjutte, mille järgi kõik inimesed pidavat olema loomupäraselt patused ja halvad ja võivat
leida lunastust vaid jumala armu läbi. C. R. Jakobson naeruvääristas pappide vaimupimedust, kes arvavad, et «seda halba
inimeses on tarvis välja ajada piibli salmidega, ristimisega ja
muu sarnaste kangesti mõjuvate abinõudega.» 58
—

C. R. Jakobsoni kiri Lydia Koidulale.
R. Jakobsoni kiri Lilli Suburgile, 2. I 1874.
Sealsamas.
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C. R, Jakobson Lilli Suburgile 2 I 1874.

54
55
56

70

C.

C. R. Jakobson võttis omaks Rousseau õpetuse, et inimene
on loomupoolest hea ja rikkumatu.
C. R. Jakobson väitis, et ainult see on omandanud kasvatuse

kunsti, kes oskab suunata lapse mõistust nii, et temas peituvad
loomulikud võimed ja vaimuanded võiksid igakülgselt areneda
ja lopsakalt õitsema hakata.
C. R. Jakobsoni eetilised vaated erinevad tunduvalt kodanmaterialistide passiivsest, vaatlevast eetilike valgustajate
kast. Prantsuse materialistide eetika kodanlik olemus väljendus selles, et nad ülistasid üksikisiku huve, proklameerisid
enesearmastust ja egoismi kui ühiskondliku elu liikumapanevat
jõudu, «Vooruslik inimene,» kirjutas К. A. Helvetius, «ei ole
mitte see, kes ohverdab enda harjumused ja kõige tugevamad
selle inimese eksistenmine pole võikired üldise huvi nimel,
malik ... Mitte ükski inimene pole kunagi kaasa aidanud ühiskondlikule hüvangule enese kahjuks». 59
Nii filosoofias kui ka eetikas jõudsid XIX sajandi vene materialistid kõigist marksismieelsetest filosoofilistest ja sotsioloogilistest õpetustest kaugemale, kuigi nad ei suutnuud jõuda
materialistliku ajalookäsituseni, s. t. arusaamiseni, et moraali
kui ühe ühiskondliku teadvuse vormidest määrab lõppkokkuvõttes ühiskonna majanduslik baas.
Vene revolutsioonilised demokraadid lähenesid eetikaküsimustele mitte kodanluse, vaid revolutsioonilise talurahva huvide
seisukohalt. See võimaldas neil tõusta XVIII sajandi prantsuse
materialistide ja Ludwig Feuerbachi kodanlik-valgustuslikest
abstraktsetest antropoloogilistest vaadetest palju kõrgemale
ning luua revolutsioonilis-demokraatliku eetika. Vene revolutsioonilised demokraadid rõhutasid kollektiivi primaati üksikisiku suhtes. Sellest seisukohast hindasid nad ka inimese isiklikku elu, eraelu. Resoluutselt hüljates reaktsionääride-pärisorjuslaste moraali, mida iseloomustas religioosse alandlikkuse
ja orjameelsuse vaim, paljastasid vene revolutsioonilised demokraadid ühtlasi ka liberaalide «kõlbelise täiustamise», «abstraktse humanismi» jne. teooriaid.
N. G. Tšernõševski eetiliste vaadete järgi on moraali aluseks «inimloomuse» nõudmised, inimese seaduslik õigus vabadusele, õnnele, kõigi materiaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldamisele.
N. G. Tšernõševski seisukohalt eeldab «mõistlik egoism»,
s. o. kainelt mõtleva üksikisiku isiklik huvi isiku aktiivset osavõttu võitlusest ühiskondliku korra ümberkujundamise ja rahva
vabastamise eest pärisorjuslikest köidikutest. N. G. Tšernõševski väitis, et rahvas on ajaloo looja.
59
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К. А. Гельвеций.

О человеке, его умственных способностях и

воспитании. 1938 г., стр. 205.
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Vene revolutsioonilised demokraadid olid oma kodumaa
tulihingelised patrioodid, jäägitult ustavad rahvale. Nad propageerisid rahvaste võrdõiguslikkuse ja sõpruse ideid ning paljastasid vene reaktsionääride šovinismi, nende põlglikku suhtumist teistesse rahvustesse. Vene revolutsiooniliste demokraatide õilsad moraali-ideed innustasid vene ühiskonna eesrindlikke inimesi võitlusele feodaalse-pärisorjusliku korra ja tsarismi vastu, kasvatasid inimesi, kes olid valmis ohverdama
oma elu võitluses rahva vabastamise eest, rahva parema tuleviku eest.
Vene revolutsiooniliste demokraatide eetilised vaated avaldasid suurt mõju Venemaa kõigi rahvaste, sealhulgas ka eesti
rahva demokraatliku kultuuri tegelaste vaadetele möödunud
sajandi teisel poolel.
On teada, et vene demokraatliku leeri omapärase ja ereda
Flerovski teos «Töölisesindaja Vassili Vassiljevitš Bervi
klassi olukord Venemaal» avaldas suurt mõju eesti demokraatliku intelligentsi esindajatele. Seda raamatut luges vaimustusega C. R. Jakobson. Talle jättis sügava mulje see, et BerviFlerovski teoses oli olulisel kohal rahvaste võrdõiguslikkuse ja
sõpruse idee, et ta astus välja rõhutud rahvaste kaitseks, et
Flerovski kõneles vajadusest sõlmida tugevad sõprussidemed
kõigi Venemaa rahvaste vahel. C. R. Jakobson oli veendunud
vene eesrindliku intelligentsi ja vene rahva sõbralikus suhtumises eesti rahvasse. Läbi lugenud Bervi-Flerovski raamatu,
tõttas C. R. Jakobson jagama oma muljeid loetust lähedaste
sõpradega. Vaimustusega avaldas ta oma arvamust teose kohta
kirjades Jaan Adamsonile (C. R. Jakobsoni kiri J. Adamsonile
7. märtsist 1870) ja Lydia Koidulale (C. R. 'Jakobsoni kiri
L. Koidulale 22. veebruarist 1870).
C. R, Jakobson kirjutas, et paljud venelased on «meie poolel», ja et üks neist, nimega Flerovski, avaldas hiljuti vene keeles mahuka raamatu, kus ta välja astub Venemaa rõhutud rahvaste ja sealhulgas ka eesti rahva kaitseks, ja nõuab, et kõigile
soome-ugri rahvastele antaks võimalus iseseisvalt arendada
oma kultuuri. «Sel viisil saaksid», ütleb ta, «slaavi ja soome
seltsid ikka kokku hoidma, üheskoos sakslaste vastu võitlema
ja sõpruse sees ühendatud jääma.» 60
C. R. Jakobson rõhutas, et Flerovski on kuulus nimi, juba
mitme raamatu autor. Jakobson hoiatas, et N. Pogodini taolised reaktsionäärid on täis viha Flerovski teose vastu. Kuid
«Sinna ei aita ükski rohi, üks venelane on teda vene keeles
kirjutanud nõnda mõtleb veel palju venelasi...»
(sõrendus minu
O. S.) 61
81
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C. R. Jakobsoni kiri J. Adamsonile 7. Ш 1870.
C. R. Jakobsoni kiri L. Koidulale 22. II 1870.

Oma mõtteid ja tundeid seoses Flerovski teosega kokku
võttes kirjutas Jakobson: «Eks see meid ei või rõõmustada? Ma
tunnen ikka enam ja enam ära, et venelastega sõpruses käies
meie üksi neid eesmärkisid kätte, võime saada, mida meie rahva

paremad mehed taga nõuavad.» 62
Seega tundsid eesti demokraatliku intelligentsi esindajad
tõsist huvi Flerovski teose «Töölisklassi olukord Venemaal»
vastu. Nad kavatsesid levitada teost rahva hulgas, et, nagu
ütles J. Adamson, «rahvas ka sest teada saaks ja oma silmad
sinna poole mõistaks pöörata, kust nende õnn võib tulla.» 63
Ateistina ning demokraatliku ja materialistliku leeri esindajana oli Bervi-Flerovski selle vastu, et teadus alluks kirikusee on kõikjal ja
õpetusele. Ta mõistis hukka religooni,
alati olnud ekspluataatorlike klasside teenistuses, õigustanud
orjust, pärisorjust, despotismi, sotsiaalset ebavõrdsust ja rõhumist. Bervi-Flerovski kritiseeris kiriku poolt propageeritavat
kristlikku alandlikkuse moraali, näidates, kui kahjulik on õpe*
tus kurjale headusega ja alandlikkusega vastamisest. Üheks
eredaks leheküljeks Bervi-Flerovski sotsioloogilistes ja eetilistes vaadates oli võrdsuse idee, mida ta pidas üheks ühiskonna
arenemise peamiseks jõuks. «Kui tungida kaasaegses tsivilisatsioonis toimuva võitluse mõttesse, siis tuleb veenduda, et
selle võitluse närviks oli püüe võrdsusele.» 64
Inimese elu mõtet nägi ta mitte egoistlike soovide rahuldamises, vaid tegutsemises ühiskonna õitsengu heaks. Inimese
suurimat õnne nägi ta võitlemises töötavate klasside elu parandamise eest. Niisiis C. R. Jakobsoni eetiliste vaadete analüüs
näitab, et tema eetikas on palju selliseid jooni, mis on kooskõlas XIX sajandi vene demokraatliku leeri eetiliste vaadetega:
eetika seos võitlusega ühiskondliku progressi eest, üksikisiku
huvide allutamine kollektiivi, rahva huvidele, selle mõistmine,
et elu peamine eesmärk, elu mõte seisneb võitluses rahva vabastamise ja õnne eest, balti aadli ja pastorite reaktsioonilise religioosse moraali halastamatu paljastamine; armastus kodumaa
ja rahva vastu ning leppimatu viha kodumaa vaenlaste vastu;
optimism, sügav usk ühiskondliku progressisse, sellesse, et ka
maa peal on võimalik luua helget, õnnelikku elu.
C. R. Jakobsoni eetilised vaated olid oluliseks sammuks
edasi progressiivse ühiskondlikku mõtte arengus Eestis.
Nagu kõik marksieelsed sotsioloogid ja filosoofid, nii ka
C. R. Jakobson ei näinud ühiskondliku elu materiaalset alust, ei
tundnud ühiskondliku elu arenemise objektiivseid seaduspärasusi. Ta ei mõistnud inimese uhiskondlik-ajaloolise praktika
и
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С. R. Jakobson J. Adamsonile 18. märtsil 1870.
J. Adamson C. R. Jakobsonile 18. mäntsil 1870.
Б. Б. Ф л e p о в с к и й. Три политические системы. СПБ, 1897, стр.
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arengus. Sellepärast jäi ka
tema käsituses lõppkokkuvõttes inimene abstraktseks inimeseks. C. R. Jakobson kõneles «üldinimlikust õnnest», eesti rahva
ta ei mõistnud, et antago«üldisest heaolust ja õnnest»,
ei
saa
eksisteerida
nistlikus klassiühiskonnas
«üldine heaolu»
ja «üldine õnn».
Idealism ajaloo käsitamisel, illusoorne kujutlus ühiskondlikust progressist viisid C. R. Jakobsoni ekslikele seisukohtadele, mis avaldusid ühiskondliku arengu kõlbelis-eetiliste faktorite osatähtsuse ülehindamises. C. R. Jakobsoni eetiliste vaadete kodanlik piiratus väljendus ka eraomanduse kaitsmises,
milles ta nägi ühiskondliku elu alust, mis nagu tuleneks «inimloomusest». Ta eitas varandusliku võrdsuse printsiipi, kui printsiipi, mis on kättesaamatu ja ebasobiv. Võrdsust ta mõistis
ainult formaalses juriidilises mõttes, kui võrdsust seaduse ees.
Ent vaatamata ülaltoodud C. R. Jakobsoni eetiliste vaadete
ajaloolisele piiratusele, läbis tema eetilisi vaateid demokratismi
ja partiotismi vaim. C R. Jakobsoni eetiliste vaadete feodalismivastane suunitlus ja võitlev humanism, sügav armastus
rahva vastu ja viha igasuguste rahva vaenlaste ja rõhujate
need
vastu, elujaatav optimism, usk rahva loovasse jõusse
ja paljud teised progressiivsed ideed, mida propageeris
C. R. Jakobson, õhutasid rõhutud eesti talurahva laiades hulkades patriootilist tunnet, innustasid neid võitlusele vabaduse
ja õnne eest, omavoli, despotismi ja igasuguse rõhumise vastu.
C. R. Jakobson vihkas kogu hingest Balti luteri kirikut,
selle teenreid, pastoreid ja nende poolt levitatavat religioosset
ideoloogiat.
«Meie kardetavad vaenlased,» kirjutas Jakobson, «on praegu
saksa õpetajad... Sellepärast meie poliitiline ülesanne seisneb selles, et lugupidamist vaimulike vastu igapidi alt ära
õõnestada, kes ju igal pool inimsoo katk on.» 65
Suure pahameelega kõneleb Jakobson ühest noorest pastorist, teoloogia «teaduse» kandidaadist Kolbest, kes avaldas
Tartu saksa ajalehes ühe laimava sisuga artikli. «Kolbe,» kirjutas C. R. Jakobson, «on samasugune lurjus nagu kõik need
noored pastorid, keda praegu valmistab ette Tartu Ülikool, kui
eesti rahva vaenlasi.» 66
1867. aastal suunas Tartu Ülikooli rektor noore üliõpilase
M. Veske, kellest hiljem sai silmapaistev eesti kirjanik ja lingvist ning Jakobsoni ■ mõttekaaslane,
Leipzigi misjonäride
kooli, et temast ette valmistada misjonäri Indiasse saatmiseks.
C. R. Jakobson, kes sellest teada sai, naelutas häbiposti ristiusu misjonäre kui vaimupimeduse levitajaid ja kolonisaatorite

tootmistegevuse osa ühiskonna
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J. Kölerile 4. oktoobril 1877.
C. R. Jakobsoni kiri J. Adamsonile 18. VIII 1871.
C. R. Jakobsoni kiri

ustavaid teenreid. Kirjas M. Veskele ütleb Jakobson: «Indias ...
teenib rahvas Braamat, Višnut ja Siivat, meil
ja Püha vaimu; seal imevad inglased maa pärisperemeeste
verd, meil saksad; muud kui see vahe on mõlemate vahel, et
seal ennast inglased ristiusu toomisega vabandada ei või, meie
«mustakuue kördikokad» ja nende seltsilised rüütlid meile aga
iga päev, meie varaga oma magu nuumates, ette panevad, et
nad meilei meie kaduva vara vastu ristiusku ja taeva õnnistust
toonud. See mees üksi on õige misjonär, kes ühes aitab, et eestlased sakslaste ja hindud inglaste küünte vahelt nii pea kui
võimalik pääseksid.»
Nii unistas C. R. Jakobson sellest õnnelikust ajast, mil
purustatakse kolonisaatorite ike ja variseb kokku koloniaal-

süsteem.

Paljastades pastoreid kui vaimupimeduse levitajaid, ütleb
Jakobson: «õpetus sellest, et ainult usk teeb inimese õndsaks,
oli kõige võimsamaks jõuks, mis aitas inimese vaimu hoida
vanglas luku taga. Sellepärast kõik papid nii suured kui väikesed kõikidel aegadel oskasid kõrgele seada usu tähtsust. Kelle
mõistus oli selginenud ja kes teisiti mõtles, seda luges kirik’
jumala salgajaks, aga selle eest ainsaks karistuseks loeti
surma.»
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C. R. Jakobsoni mõtted nõiausust ja nõiaprotsessidest
C. R. Jakobsoni kolmas isamaakõne «Nõiausk ja nõiaprotsessid ajaraamatutest ja kohtuprotokollidest üles pandud» 68 or
väljapaistev, ründav ateistlik teos, mis joonistab ulatusliku
ajaloolise materjali põhjal masendava pildi sajandeid kestnud
nõiduse usust ja nõiaprotsessidest ning ketserite jälitamisest,
mis kõik toimus ametliku kiriku kaitse all. Ajaloost on teada,
et kristlikule õpetusele, nagu ta välja kujunes alates teisest
sajandist, oli omane äärmine piiratus, sallimatu suhtumine
teaduslikesse teadmistesse, jõhker klassirõhumine ja ekspluateerimise silmakirjalik õigustamine.
Juba ükš esimestest «kirikuisadest» Tertullianus (150—222)
kuulutas: «Ma usun, sest see on mõttetu» (credo, quia absurdum).

Teaduse ja mõistuse alavääristamine, materialistliku maailmavaate vihkamine, pimeda usu ülistamine oli omane TertulÜanuse

vaadetele.

Teine «kirikuisa», keskaja katolitsismi alussammas piiskop
Augustinus (354—430), keda nimetati «pühaks», jutlustas
87
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silmakirjalikult «ligimese armastusest», kuid soovitas ketsereid, kes julgesid astuda materiaalse ja vaimse rõhumise vastu,
põletada elusalt tuleriidal. Juba Augustinuse õpetuses vilksatasid inkvisitsiooni tuleriidad ja keskaegse kiriku fanaatiline
julmus ja jõhkrus.
XIII sajandil tekkisid skolastilised õpetused, mis pidid kesk
aja vaimupimedust filosoofiliselt põhjendama ja õigustama.
Nende õpetuste hulgas oli kõige suurem mõju Aquino Thomas
(1225—1274) õpetusel, kes oli katoliikliku teoloogia lõpule-,
viija ning skolastika süstematiseerija.
Katoliku kirik ülendas teda «pühakute» astmesse. XIII
sajandi lõpul kuulutas Rooma paavst Leo XIII Aquino Thomase õpetuse «tomismi» ainsaks tõeliseks katoliku kiriku filosoofiaks. 69 Aquino Thomas propageeris kõige pimedamat ebausku. Ta pühendas oma raamatute paljud peatükid «demonoloogiale»
saatana ja tema «teenrite», nõidade ja nõiamooride õpetusele. Thomas propageeris agaralt ketserite julma
jälitamise vajadust. Ketsereid soovitas Aquino Thomas nende
eneste hüvanguks karistada surmaga.
XIII sajandil asutas katoliku kirik spetsiaalse juurdlus- ja
kohtuinkvisitsiooni, mille ülesandeks oli hävitada ketsereid ja
ketserluses kahtlustatavaid isikuid, nn. «nõidu». Tavaliselt
põletati ketsereid ja nõidu avalikult tuleriidal (autotafee).
Inkvisitsioonikohtu poolt süüdi mõistetud ketseri üleandmisel
ilmalikele võimudele tarvitati vormelit: «toimida temaga võimalikult pehmemalt, ilma verevalamiseta.» See tähendas: «elusalt põletada tuleriidal».
C. R. Jakobson oma töös «Nõiausk ja nõiaprotsessid» ütleb,
et «kõik ketserid, see on need, kes teistviisi julgesid uskuda
kuidas Rooma kirik või õigemini paavst käskis, said sellest
kirikust seeläbi nõidadeks tunnistatud, et nõidumine iga ketseri
välispidine tunnusmärk olla.» 70
Kui inkvisiitorid tahtsid, kirjutab C. R. Jakobson, mõnda
inimest nõiaks tunnistada, kuid nad ei leidnud ühtegi. süütõendit, siis hakati teda piinama kõiksugu hirmsate vahenditega, «Piinamise juures,» ütleb C. R. Jakobson, «tarvitati ka
89
Meie päevil asutavad imperialistliku reaktsiooni ideoloogid seltse ja
ühinguid, mis propageerivad «neotomismi». Kirjutatakse mahukaid raamatuid ja antakse välja ajakirju, mis on pühendatud «pühale» fanaatikule Aquino
Thomasele. Nendes raamatutes ja ajakirjades nagu oleks Aauiono Thomas’e
õpetus «kooskõlas» kaasaegse loodusteadusega. Isegi on jõutud välja selliste absurdsete kurioosumiteni, et püütakse Thomase nime ühendada aatomi
siseenergia rakendusmeetodite avastamisega. See kõik on väga iseloomulik
tänapäeva mandunud kodanluse filosoofiale, mis otsib endale liitlasi keskaja
obskurantide hulgast.
70
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vaimuliku abi. Katoliku preestrid pritsisid oma püha vett ja
käskisid käte pealepanemisega «tõtt rääkida», protestandi õpetajad pärast palusid jumalat, et ta valekuradile võimust ei
annaks vaese hinge üle. Sündis, et piinatud inimene ära minestas, siis öeldi, et ta seda valu vähendamiseks kuradi abiga teha,
ja katsuti piinamist seega kasvatada, et tema kõige õrnemate
ihukohtade peale põlevat väävlit tilgutati. Salgas ta kindlasti,
siis oli selge, et tal veel mõni abirohi kuskilgi varjul seisis või
et kurat ise tema kõrval istus ja teda aitas, siis pidi teisel päeval üht valjemat piinamist ette võetama. Kõiki piinamisviise
alates nööri otsas ülesriputamisest kuni küünte ärakiskumiseni
sepatangidega, ei ole mul siin võimalik nimetada, nad on liiga
hirmsad.» 71
«Häda sellele maale,» ütleb C. R. Jakobson,» kus ennast
rahvas oma preestrite võimuse alla andnud! See rahvas on niihästi oma vaimu .kui ka ihu poolest pärisorbja tal ei ole pääsmist, sest et talle ju emapiimaga ühes kihvti sisse söödetakse,
mis tema ihu- ja vaimurammu tuimaks puuks kuivatab.» 71
C. R. Jakobson näitas, et ka luteri kirik võttis üle ja kasutas
enda huvides katoliku kiriku õpetust «nõidadest» kui «saatana
vürstiriigi» alamatest, saatana käsilastest. Luteri kirik sai
agaraimaks barbaarsete nõiaprotsesside lavastajaks Eestis
XVI—XVII sajandil.
C. R. Jakobson toob ära palju fakte nõiaprotsessidest Eestis.
Ta süüdistab saksa paruneid ja pastoreid, et nad pole toonud
meie maale vaimuvalgust, vaid ebausku. Selle vastu ta kutsub
üles rahvast võitlema. «Palju on veel puhastada», ütleb
C. R. Jakobson, «enne kui kõik sõnnik ära saab kasitud olema.
Vaimuvalgus ja mõistuse selgus üksi on abi nende asjade vastu,
ning meie koolmeistrid ärgu väsigu ära rahvast iseäranis ka
loodusteadustes õpetamast
see on see vägev rohi, mille vastu
ebausul kinnitust ei ole.» 73
C. R. Jakobsoni teos «Nõiausk ja nõiaprotsessid» kujutas
endast süüdistusakti, mis paljastas balti mõisnike ja pastorite
usulist obskurantismi. Balti mõisnikud ja pastorid astusid üksmeelselt C. R. Jakobsoni teose vastu, nähes teose autoris kardetavat vaenlast.

C. R. Jakobson teaduse korüfeede sangarlikust võitlusest
religioosse obskurantismi vastu
Suur tähtsus võitluses religioosse obskuratismi vastu oli
C. R. Jakobsoni artiklitel, mis olid pühendatud suurte progressi
ja teaduse eest võitlejate elu ja tegevuse kirjeldamisele. Need
T13 1 C. R. Jakobson. Valitud teosed I, lk. 325.
T*

Sealsamas, lk. 339.
Sealsamas, lk. 352.
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artiklid ei olnud akadeemilise iseloomuga, vaid olid suunatud
Eestis valitseva Balti erikorra peamise ideoloogilise kantsi
luteri kiriku ja luteriusu reaktsioonilise ideoloogia vastu.
Kirjutises, mis oli pühendatud XII sajandi esimese poole
silmapaistva filosoofi-nominalisti 74 Roscelinuse õpilase prantslase Petrus Abailardi (1071 1142) elule ja tegevusele, näitab
C. R. Jakobson, et Abailardi õpetuse lähtepunktiks oli tees
«üksi seda võib inimene uskuda, mis mõistusega ühte läheb.» 75
Abailardi teoses «Jah ja ei» («Sie et поп») paljastatakse tolle
aja kohta hämmastava julgusega kiriku autoriteetide vasturääkivaid õpetusi ja arvamusi. Abailardi tegevus ajas paavsti
vihale. Teda kui «saatanat» ja «antikristust» hakati taga kiu
sama. C. R. Jakobson kirjutab, et olukorras, kus vähimagi
mõttevabaduse avalduse eest taga kiusati, see võitlemine lõppes Abailardi hukatusega». 76
Ühes teises artiklis, mis andis ülevaate Abailardi sõbra
Arnold Bresha (1100 —1155) 77 elust ja tegevusest, kirjutas
C. R. Jakobson, et Bresha võitles mehiselt nii ilmaliku võimu
kui ka kiriku diktatuuri vastu. «Ta ohverdas oma elu võitluses
paavsti diktatuuri vastu, progressi ja mõttevabaduse eest. Teda
poodi risti, aga tema laiba kiriklikud timukad põletasid tuleriidal». Sügava kaastundmusega ja armastusega kirjeldab
C. R. Jakobson «Sakala» lisalehe veergudel tšehhi rahva vabadusliikumise silmapaistva juhi Jan Hussi (1373 —1415) elu ja
võitlust kodumaa vabaduse eest. Artikli motoks oli: «tõde ef
sure tules.»
Jan Hussi kangelaslik võitlus oma kodumaa au ja vabaduse
eest lõooes traagiliselt. Paavsti timukad põletasid ta elusalt
tuleriidal. «Aga see hirmus lugu, ütleb C. R. Jakobson, sünnitas üht kõue ilma nagu teda keegi ette ei ole arvanud. Pea
põles üle terve Böömi mässamise tulekene ja kahekümne aastased Hussiitide sõjad valmistasid verise rauaga põldu tulevasele seemnele.» 78
C. R. Jakobson püüab ammutada õppetunde nii oleviku kui
ka tuleviku jaoks vaimupimeduse .vastu peetud sangarliku
võitluse ajaloost.
«Meie ajal», kirjutab C. R. Jakobson, «pimeduseriigi pooldajad teavad, «et nende päevad on loetud», kuid sellegipoolest
nad heaga järele ei anna, nad võitlevad kõige oma väega vii74 Nominalism (ladinakeelsest sõnast nomen
nimi, nimetus)
suund
keskaegses filosoofias; mis oli Marxi ja Engelsi sõnade järgi «materialismi
esimeseks väljenduseks» keskajal.
75
«Sakala» nr,. 25, 1878. Lisaleht.
76 Яряlсятпя<ч
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«Sakala» nr. 26, 1887. Lisaleht.
«Sakala» nr. 26, 1878, Lisaleht.

mase silmapilguni edasi. Ka on nende võimsus veel ikka suur.
et võitu võivad loota, kui valguse võitlejad natukene ära näek-

sivad tüdinevad. 79
Artiklis Oxfordi Ülikooli professori, aktiivse paavsti diktatuuri vastu võitleja John Wicliffi (1324 —1384) kohta 80 mis
ilmus «Sakala» lisalehes tsensuuri poolt kärbituna 81 rõhutas
C. R. Jakobson tsensori poolt maha tõmmatud osas: «Õppigem
nüüd ka sellest, mis güüd meie kohus tuleviku kohta teha on,
kes meie suuremas priiuses elame ja tugevama riistadega võitleme, kui meie vennad möödanikus. 82 Ja on meil ka veel palju
soovimist südame peal, siis tuletagem meelde, et ajaratas millaski ei seisa, vaid et kõik asjad maailmas ikka edasi lähevad,
ja et need toed, kelle peale ennast pimeduseriik täna üksi veel
toetab, viiekümne aasta pärast ehk ka jo ammugi lagunenud
on. Pimedusest läbi jõuame valguse sisse.» C. R. Jakobson ei
olnud sotsialist ega kommunist. Ta oli kodanlik demokraat.
Kuid tema progressiivsed, õilsad ideaalid innustasid rahvast
võitlusele «pimedusriigi vastu».
C. R. Jakobsoni kõige tähtsamaks tööks kiriku ja religioosse
obskurantismi vastu suunatud artiklite sarjast oli «Galilei
Galileo», 83 mis oli pühendatud suurtele teaduse korüfeedele
Nikolai
(1473 —1543),
Giordano Brunole
Kopernikusele
,(1543 —1600) Johannes Keplerile (1571 —1630) ja eelkõige
Galileo Galileile kui suurele itaalia füüsikule ja astronoomile ja eesrindliku materialistliku maailmavaate eest võit-,
lejale. C. R. Jakobsoni artikkel ilmus hiljem eribrožüürina kümnetes tuhandetes eksemplarides. Selle brožüüri realiseerimisest
saadud tulu annetas C. R. Jakobson Aleksandri kooli heaks.
Äärmise pahameelega paljastab ta selles teoses kirikut ja religiooni, kes pidasid Kopernikuse õpetusega ägedat võitlust.
Inkvisiitorid, kirjutas C. R. Jakobson, põletasid Roomas tuleriidal Giordano Bruno
renessansi ajastu kuulsa itaalia filosoofi, uue maailmavate ennustaja, väsimatu võitleja kiriku,
skolastika ja usulise obskurantismi vastu.
Olles juba kõrges eas, seitsmekümne aastane, sattus Galilei
Galileo inkvisitsiooni tagakiusamise alla. Ta areteeritakse
ning viiakse Rooma inkvisitsioonikohtu ette. «Seal», kirjutab
C. R. Jakobson, «hakati seda vana, ausat meest, kelle vaimu
alla ennast terve maailm alandas, piinamiseriistadega vaevama; teisel päeval vingerdas ta ühe hirmsa soolikute katkenduse käes, mis neist piinamistest järele olid jäänud. Galilei
»
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Sealsamas.

«Sakala» nr. 43, 44, 1878, Lisaleht: Juhan Wicliffe (1324 —1384).
Tsenseeritud käsikiri Kurgja talu muuseumis. К. M.

Minevikus.
«Sakala» nr. 46, 1878, Lisaleht; «Galilei, Galileo» (1564 —1642).
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jõud oli nüüd täitsa murtud; ta oli vist ka tunnistanud, mis
jesuiidid (ehk «Jeesuse isad», nagu nad ennast ise nimetasid)
ja «pühaisa» olevat tahtnud.» C. R. Jakobson kirjeldab inkvisiitorite jõhkrust, kes viisid piinatud haige mehe Minerva
kloostri kirikusse. Seal pidi ta palja jalu ja särgi väel kardinalide, munkade ja muu vaimuliku herrade.ees seisma, pidi põlvili maha heitma ja oma pahema käe evangeeliumi peal hoides,
vanduma: «Mina, Galilei, kes mina omas seitsmekümnes aastas siia kohtu ette olen tulnud, põlvili maas olles ja silmad
puhta evangeeliumi peal hoides, kelle külge ma oma kättega
puudutan, vannun, nean
õiglikust südamest ja tõsises usus
selle pöörase vale ja ketseri õpetuse ära, kelle järele maakera
liikuda.» C. R. Jakobson kirjutab edasi, et «peale selle mõisteti
õnnetuma mehe eluajaks inkvisitsiooni vangi ja et igas nädalas seitse patust pöörmise laulu pidi laulma. Siin oli, kus ta
hirmsas vihas üles tõustes neid kuulsaks saanud sõnu oma
habeme sisse olla ütelnud: «Ja ta (meie maakera) liigub siiski!»
Kirjutise lõpetas C. R. Jakobson järgmiste sõnadega; «Tema
ajal oli pimeduseriigi käes veel täitsa võimu, sellepärast sai ta
tõtt taga nõudes valguseriigi märtriks. Tema nõudis tuleviku
õnnepõlve ja sellepärast tänas ja austas teda ka järeltulev põlv
imekspanevas armastuses, teda omale eeskujuks võttes.»
C. R. Jakobson oli veendunud, et kaua enam ei saa kestma
pimeduse riigi võimus, sest varsti «saavad ka tema vümased
kantsid lagunenud olema, kui aga igaüks meie seast teeb, mis
tema kohus on.»
...

Satiiri ja huumoriga religioosse vaimupimeduse vastu
Võitluses kiriku ja religioosse vaimupimeduse vastu kasutas C. R. Jakobson oma ajalehes «Sakala» suure eduga lühisatiiri
vemmalvärsse ja paroodiaid, millest hiljem kujunes
poliitiline följeton.
Satiiri ja huumori abil paljastas C. R. Jakobson saksa
tagurlikke mõisnikke ja pastoreid ning eestikeelseid tagurlikke
ajalehti, nagu «Eesti Postimees», «Ristirahva Pühapäevaleht»
(konsistooriumi häälekandja), «Tallinna Sõber» (ilmus rüütelkonna toetusel). Ta rebis maha luteriusu kirikutegelastelt ja
mõisnikelt ning neid toetavatelt balti-saksa ajalehtedelt
«rahva sõprade» maski. Ta jagas hoope pastoritele, kes kirikukantslist jagasid «Sakalale» kui «põrgulehele» needust ning
sajatusi. «Sakalas» avaldati palju humoristlikke palu, milles
naeruvääristati pastorite silmakirjalikkust ja rahvavaenulikkust.
Toome illustratsiooniks öhe «Sakalas» avaldatud humoristliku usuvastase lühipala; «Ühelt kirikuõpetajalt, kes pulmalis80

tele kogu õhtu otsa väga mõnusat juttu oli vestelnud, küsis
viimaks üks noor ninatark saterkuue-mees pilgates;» ütelge
ometi õpetaja, teil näivad kõik asjad tuttavad olevat, missugune ime piiblis on kõige suurem?» Õpetaja ei teadnud kohe,
mis ta selle küsimuse peale pidi vastama ... siis noormees, kes
esitas küsimuse jätkas: «Ega te vist ei tea, vaadake; kõige suurem ime on see, et Elijas tulise vankri peal taevas sõites siiski
omad püksid ära ei põletanud!» 84
Võitluses kirikliku vaimupimedusega kasutas C. R. Jakobson ära ka teiste eesti kirjanike teoseid. Ta andis kõrge hinnangu A. Reinvaldi luulekogumikule, mis ilmus trükis 1877. a.
Eriti suure kiituse teenis C. R. Jakobsonilt Reinvaldi luuletus,
mille pealkirjaks oli «Usk ja teadus». Selle luuletuse avaldas
C. R. Jakobson «Sakalas», lisades juurde märkuse; «paneme
prooviks lugejate ette... Usk ja teadus, kellest lauliku mõtete
põhjused kõige selgemini välja paistavad.» Toome ära selle
luuletuse;
Usk ja feadus
Mis usutakse, seda ei teata mitte
Mis teatakse, seda ei usta mitte.
Kuidas käsid sa uskuda, kui ma juba tean?
Kuidas võid sa teada, kui sa usud?
Tahad sa uskuda, siis ära tea midagi
Tahad sa teada, siis ära sa usu midagi. 85

Möödunud sajandi 70. aasta algul, tingimustes, kus vaba
võitlev ajakirjandus puudus, oli C. R. Jakobson üks innukamaid põrandaaluse käsikirjalise ühiskondlik-poliitilise satiiri
levitajaid ja loojaid. 86
C. R. Jakobsoni nimega seotud või tema enda poolt loodud
uuema riimilise rahvaluule värsiteosed olid suunatud baltisaksa mõisnike, kiriku ja pastorite vastu.
Nendes rünnatakse teravalt parunite ja kiriku omavoli, pastorite ahnust ning usku kui vaimset puskarit, millega lämmatatakse ja maha surutakse rahva erksat vaimu. Neid laule levitati enamasti käest kätte, samuti kirjateel. Nad aitasid kaasa
talurahva teadlikkuse tõstmisele ja kasvatasid rahvahulkades
vihavaenu balti mõisnike, kiriku ja pastorite ning samuti nende
eesti soost käsilaste vastu. Ühes säärases laulus («Vanaaegne
Mõisahärra») on öeldud:
Kiriksandid, püha papid.
Need, kel rindas valged lapid,
elavad siin igas viisis
nii kui kuldses paradiisis.

«Sakala» 1. IV 1878. a., Lisaleht nr. 5.
«Sakala», 1877, Lisaleht; Viljandi laulik A. Reinvald.
86 Vaata
U. Tedre «С. R. Jakobson ja rahvaluule kogumik», «С. R. Jakobson ja tema ajastu». ERK, Tallinn, 1957, lk. 144—182.
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me oleme siin näinud,
mis see Lutri usk on teinud

Küll

Eestimaa

on

;

sakste taevas,

pappidel tä paradiis,
võera rahva kullaauk,
talurahva põrguhaud.

Juba neist värsikatkeist on näha,-et luteri kirikul ja «hingekarjastel» puudus igasugune autoriteet rahva silmis. See on ka
endastmõistetav, sest rahvas nägi pastorites eeskätt mõisnikku,
ekspluataatorit ja vereimejaid.
C. R. Jakobsoni ateismi erijooni
Luteriusu kirikul ja religioossel ideoloogial oli möödunud
sajandi 60. ja 70. aastatel veel suur mõju. Ta oli• valitsevaks
ideoloogiaks Eestis. C. R.‘ Jakobsonil tuli sellega arvestada. Ta
ei võinud otseselt avaldada omaenda ateistlikke tõekspidamisi,
et mitte anda vaenlastele võimalust süüdistada teda jumalasalgamises. Selline süüdistus oleks tähendanud «Sakala» sulgemist ja C. R. Jakobsonilt oleks ära võetud legaalse tegevuse
võimalus. Tagasi tõrjudes pastorite kallalekippumisi, C. R. Jakobson oli sunnitud vähemalt sõnades tunnustama end usklikuks. Ta kirjutas «Sakalas», et usub «jumala sõna» ning juhindub tegevuses «pühast kirjast»; et ta on usklik jne.
Ajaloost on teada, et revolutsioonilised klassid on kasutanud oma sotsiaalpoliitiliste programmide põhjendamiseks tihtilugu usuõpetust. Antagonistlikus klassiühiskonnas on klassivõitlus sageli esinenud religioosses rüüs. Näiteks oli hussiitide
liikumisel Tšehhimaal XV sajandil religioosne vorm. Hussiidid
ei tunnistanud katoliku kiriku õpetust ja katoliku kiriku organisatsioone. Kuid tegelikult oli selle liikumise sisuks võitlus
feodalismi vastu, rahvusliku iseseisvuse eest. Katolitsismi usudoktriinide ja kirikliku organisatsiooni arvustamine oli ainult
tšehhi rahva vabadusvõitluse väliseks kestaks.
C. R. Jakobson oskas hästi ära kasutada pühakirjas sisalduvaid vastuolusid ja vasturääkivusi, et paljastada luteri usu ja
kiriku reaktsioonilist olemust. Võitluses luteri kiriku vastu toetus ta ristiusu enda õpetusele. Ta väitis, et ametlik luteri kirik
on lahti ütelnud tõelisest ristiusu õpetusest ning levitab ebausku, mitte tõelist usku. See asjaolu, et C. R. Jakobson tegi viiteid «pühakirjale» ja «jumalale», ei anna meile õigust lugeda
teda usklikuks.
Piiblis, kus on esitatud ristiusu moraali printsiibid, võib
leida väga erisuguseid, üksteisele vasturääkivaid moraali-

reegleid.
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Siit võib leida moraalinormide kõrval, mis väljendavad
ekspluataatorlike klasside huve ja õnnistavad ühe või teise

ekspluataatorliku klassi valitsemise põhialuseid, ka mõningaid
üldinimliku kõlbluse norme.
C. R. Jakobson, kõneles tõelisest usust, mõistis selle all nn.
üldinimliku kõlbluse printsiipe, mida ei saa pidada religiooni
pärisvaraks. Need on kujunenud rahvastel väga pika aja jooksul, religioonist ja kirikust täiesti sõltumata.
Mõnedes käitumisreeglites, mis on antud kümnes käsus,
pole tõepoolest midagi halba. Näiteks:
oma isa ja oma ema.»
«Sina ei pea mitte tapma.»
«Sina ei pea mitte abielu rikkuma.» jne.

«Austa

Need käitumisnormid pole loonud mitte religioon ega kirik,
vaid nad on üldinimlikud moraalinormid, mis rahvahulgad on
aastatuhandete jooksul välja töötanud võitluses sotsiaalse ikke
ja kõlbeliste pahede vastu. Neid moraalinorme on klassiühiskonnas alatasa moonutatud ning jalge alla tallatud. Kirik kuulutas variserlikult nende üldinimlike moraalinormide levitamise ainuüksi enda teeneks, tegelikult pole aga ise neist kinni
pidanud. C. R. Jakobson, paljastades luteri kiriku ja pastorite
variserlikkust, näitas, et pastorid ja luteri kirik ei seisa mitte
ristiusu põhimõtetel, vaid nad on tõelisest usuõpetusest lahku
löönud.
«S.ee kiriku usk,» ütles C. R. Jakobson, «ei ole muud kui üks
hirmutuse kujuks laiali kistud vari Kristuse õpetusest, ja võib
meie praeguse inimese seltsile paha ja hukatust tuua.» 87
C. R. Jakobson kirjutas oma mõttekaaslasele J. Kölerile:
«Minu usk? Papid raputaksid päid, kui nad seda kuuleksid.
Nad teeks seda õigusega. Mis nad usu nime alla ära peidavad,
nende asjadega minu vaim ennast küll milleski ei saa roojastama, sest kõige inetumad inetumatest on need asjad. Minu
usk
noh, mis ma sest Teile hakkan rääkima; ta on ju ka
Teie usk.» 88
C. R. Jakobson mõtleb siin usu all armastust oma rahva ja
kodumaa vastu, usku rahva tulevasse õnnelikku ellu, tema
vabanemisse balti saksa mõisnike ja pastorite majanduslikust,
poliitilisest ja rahvuslikust rõhumisest.
C. R. Jakobsoni isiklik elu kõneleb samuti sellest, et ta ei
olnud usklik. Kirikus ta ei käinud, kiriklikke kombetalitusi ta
eitas. Oma tütre mattis ta ilma kirikliku kombetalituseta perekonna surnuaeda, mille ta rajas oma talus Kurgjal.
7
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C. R. Jakobsoni kiri Lilli Suburgile 29. IV 1873.
J. Kölerile 12. aug. 1868. a.
C. R. Jakobson
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Selle matusepaiga pärast tekkis C. R. Jakobsonil konflikt
keeldus andmast luba perekonna
matusepaiga rajamiseks põhjusel, et see olevat seaduse poolt
keelatud. C. R. Jakobson vastas õpetajale Sokolovile, et tema
austab ainult selliseid seadusi, milles ta mõistlikku mõtet näeb.
C. R. Jakobson jõudis arusaamisele, et religioon on kasulik
kirikule ja balti-saksa aadlile ning pastoritele, kuna rahvale
toob see ainult häda. Kuid religiooni klassiolemus jäi temale
siiski varjatuks. Tema ateismi piiratus seisnes selles, et ta ei
osanud näha religioosse rõhumise tõelist, materiaalset ja
sotsiaalset alust (eraomanduslike suhete eksisteerimine antagonistlikus klassiühiskonnas, ühiskonna arenemise stiihiliste
jõudude valitsemine inimeste üle jne.).
Religiooni tekkimise põhjust ja alust nägi ta ainult inimeste
harimatuses ja pappide tegevuses.
Arusaamine religioonist vabanemise -teedest oli tal samuti
piiratud. Ta arvas, et religioonist vabanemise peamiseks võitlusvahendiks on hariduse levitamine. Faktiliselt oli C. R. Jakobsoni maailmavaates jumal likvideeritud, kuigi ta oma kõnedes
ja kirjutistes vahete vahel jumalast kõneles.
Jumal, millest ta kirjutas, oli tegelikult looduse pseudonüüm. C. R. Jakobson kandis looduse loomingulise allika loodusesse enesesse ja sel teel ta tegelikult likvideeris üleloomuliku jumaliku alge. Kuid jumala mõiste C. R, Jakobsoni maailmavaates ei olnud ainult teoloogiliseks ripatsiks, mida ta
tarvitas selleks, et oma maailmavaadet maskeerida.
C. R. Jakobsoni loodusteaduslik materialistlik maailmavaade sisaldas mõningal määral panteismi ja deismi elemente.
Ent tuleb silmas pidada, et olukorras, kus religioon oli küllalt
tugev ja avaldas inimestele olulist mõju, oli ka niisugusel
jumala käsitusel suur progressiivne tähtsus. See oli C. R. Jakobsonile ametlikust luteriusu kirikust lahtiütlemise ja loodusteadusliku materialismi ning ateismi propageerimise omapäraseks vormiks. Kuid ühtlasi peegeldab see C. R. Jakobsoni maailmavaate mõningaid iseärasusi, tema materialismi ja ateismi
teatavat piiratust. See näitab, et C. R. Jakobson ei suutnud
järjekindlalt arendada materialistlikku ja ateistlikku maailmavaadet.
Kuid C. R. Jakobsoni materialismi ja ateismi ebajärjekindlus
ei saa madaldada tema võitluse ajaloolist tähtsust. Tema maailmavaate materialistlik ja ateistlik sisu oli küllaltki ilmne
vaenlastele
balti sakslastele ja pastoritele, samuti eesti
kodanluse antidemokraatliku leeri esindajaile Jannsenile, Hurdale jt. Nad nimetasid teda «kirikumüüride mahakiskujaks»,
usuõpetuse «pilkajaks» ja «teotajaks», kuulutasid ta «antikris-

pastor Sokoloviga, kes
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tuseks» ja «kuradi tööriistaks». C. R. Jakobsoni vaenlased loot*
sid, et neil õnnestub teda eesti rahva laiade hulkade silmis
ta oli tõepoolest «kirikudiskrediteerida. Ühes nad ei eksinud
müüride mahakiskuja», kes oma tegevusega õõnestas religioosset maailmavaadet kui valitseva ideoloogia alust ning tasandas teed materialistliku, ateistliku maailmavaate levimiseks.
Kuid nad eksisid, kui lootsid teda sõimu ja laimuga rahva silmis alandada. C. R. Jakobsoni populaarsus laiades rahvahulkades kasvas iga aastaga. Selle rahva armastuse ja lugupidamise oli C. R. Jakobson ära teeninud oma mehise ja julge võitlusega rahva vaenlaste vastu, oma ustavusega laiade rahvahulkade elulistele huvidele.
Võitluses, mis toimus luteri kiriku ja usu ümber XIX sajandi
60.—70. aastatel, peegeldus võitlus kahe kultuuri
demokraatliku ja antidemokraatliku
relining kahe maailmavaate
gioosse-idealistliku ja loodusteadusliku-materialistliku
vahel.
Tolleaegse eesti kodanluse klerikaalsed ja konservatiivsed
ringkonnad, eesotsas Jannseni ja Hurdaga, ajasid kompromissipoliitikat balti-saksa parunitega ja pastoritega. Nad levitasid idealistlikku-religioosset maailmavaadet, luteri kiriku
reaktsioonilist õpetust, püüdes seda seada selle eesti rahvusliku kultuuri põhialuseks.
«■Kristlik kirik», kirjutas Hurt, «on meie vaimulik ema ja
tema on Euroopa rahvad selle järje peale kasvatanud, kus nad
praegu s-eisavad. Tema on ka meie eesti rahva vaimu ja südame
harija ja peab ka edaspidi selle au ja ameti sisse jääma .. e 9
XIX sajandi 60. —70. aastate rahvusliku liikumise kodanlikdemokraatliku antifeodaalse suuna silmapaistev juht C. R. Jakobson seevastu astus välja radikaalsete, demokraatlike ümberkujundamiste eest, kapitalismi demokraatliku arengutee eest
ja kaitses eesti rahva demokraatlikku, rahvuslikku kultuuri. Ta
võitles kiriku ja luteri usu obskurantismi ja müstika vastu ning
vastandas sellele vaimupimedusele loodusteaduslik-materialistliku ja ateistliku maailmavaate, aitas suuresti kaasa loodusteaduslike teadmiste levitamisele laiades rahvahulkades.
C. R. Jakobsoni progressiivne tegevus kutsus esile reaktsioonileeri ägeda vastupanu. Saksa parunid ja pastorid ning nende
Jannsen, Hurt jt.
teenrid kodanlik-klerikaalsest leerist
kiusasid Jakobsoni taga, valasid teda üle vale ja laimuga. Ka
pärast C. R. Jakobsoni surma ei lõppenud tema ümber võitlus.
Kodanliku diktatuuri aastail püüdsid kodanlikud
teha C. R. Jakobsonist oma ideoloogi, kasutada tema pärandit
ära oma rahvavaenulikes huvides. Kodanlikud natsionalistid
kuulutasid end nende rahvuslike ja isamaaliste traditsioonide
.»
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jätkajateks ja kaitsjateks, mis rajasid möödunud sajandi keskel
eesti rahvusliku liikumise progressiivsed tegelased C. R. Jakobson, J. Köler, Fr. R. Kreutzwald, L. Koidula, M. Veske, J. Kinder jt. Kõige sellega püüti eesti töörahvast petta ja «demokraatia» ning «patriotismi» lipuga varjata tõeliste rahvuslike huvide
reetmist. Eesti kodanluse ideoloogid ei tahtnud ega polnud suu-

telisedki andma õiget hinnangut C. R. Jakobsoni ühiskondlikule tegevusele ja tema eesrindlikule maailmavaatele. Eesti
ühiskondliku mõtte ajaloo tõeliselt teaduslik, marksistlik käsitlus paljastab täielikult C. R. Jakobsoni vaadete ja tegevuse
kodanlikud võltsingud ning annab talle tagasi tema tõelise ajaloolise koha eesti rahva vabadusliikumises.
Kui C. R. Jakobson oli silmapaistev eesti rahva valgustaja,
siis eesti kodanlikud natsionalistid olid rahva pimestajad ja
obskurandid, kes propageerisid rahvahulkades reaktsioonilisi,
ebateaduslikke vaateid. Kui C. R. Jakobson vihkas luteriusu
pappe ja nimetas neid «inimsoo katkuks», siis kodanlikud natsionalistid muutsid luteri kiriku oma diktatuuri üheks peamiseks ideoloogiliseks tugipunktiks. Eesti pastorid asusid agaralt
õnnistama verist diktatuuri, mille oli kehtestanud eesti kontrrevölutsiooniline kodanlus inglise, ameerika ja saksa imperialistide toetusel.
Eesti kodanlus andis kiriku ja pastorite hoolduse alla koolid, kus eriti suurt tähelepanu hakati pühendama usuõpetusele.
Eesti kodanliku valitsuse haridusministeeriumi direktiivis oli
otseselt öeldud, et «usuõpetuse ülesandeks on mitte ainult teadmiste omandamine ristiusu alal, vaid kõigepealt ja peamiselt
religioosse maailmavaate, usulis-kõlbla meelsuse äratamine ja
kasvatamine.» 90
See reaktsioonilise ideoloogia usuline moraal, religioossekõlbelise meelsuse vaim oli suunatud töörahva revolutsioonilise ideoloogia ning töölisklassi klassivõitluse moraali vastu.
Kui C. R. Jakobson oli loodusteadusliku materialismi'üheks
esimeseks propageerijaks, siis eesti kodanlikud natsionalistid
olid materialismi vaenlased ja ülistasid igasuguseid lääneeuroopa ja ameerika reaktsioonilisi filosoofilisi õpetusi, kasutades neid eesti õppiva noorsoo ja intelligentsi teadvuse mürgitamiseks.
Meie maal, võitnud sotsialismi maal, ehitavad miljonid nõukogude inimesed, sealhulgas ka eesti rahvas kommunistliku
partei jühtimisel kommunistlikku ühiskonda. Eesti rahvas ei
unusta kunagi oma ustavat poega C. R. Jakobsoni, kes kirglikult unistas ajast, millal eesti rahvas vabaneb balti parunite
ikkest, kes võitles väsimatult luteri kiriku ja religioosse obs90
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vastu, kasvatas eesti rahvast loodusteadusliku materialistliku maailmavaate vaimus. Oma leppimatu võitlusega
saksa mõisnike vastu ning progressiivsete, demokraatlike, patriootiliste ideede propageerimisega aitas C. R. Jakobson objektiivselt kaasa revolutsiooniliste jõudude tärkamisele ja arengule, valmistas ette pinda ühiskonna kodanlik-demokraatlikeks ümberkujundusteks.
Eesti rahvas ja tema juht kommunistlik partei hindavad
kõrgelt neid progressiivseid, demokraatlikke traditsioone ja
ideid, mida kaitses C. R. Jakobson. «Partei kasutab ideelise
mõjutamise vahendeid,» öeldakse NLKP programmis, «inimeste kasvatamiseks teaduslik-materialistliku
maailmavaate
On
vaimus, religioossetest eelarvamustest jagu saamiseks
tarvis süstemaatiliselt teha laialdast teaduslik-ateistlikku propagandat.» 91
Oma artiklis «Võitleva materialismi tähtsusest», hindas
V. I, Lenin kõrgelt XVIII sajandi prantsuse, materialistide
ateistlikku propagandat. Ta ütles, et ka meie ajal prantsuse
materialistide «vilgas ja elav, andekas, teravmeelselt ja avalikult valitsevat paplikust ründav ... publitsistika osutub lausa
tuhat korda sobivamaks selleks, et äratada inimesi usulisest
unest, kui igavad, kuivad, peaaegu ilma igasuguste osavalt
valitud tõsiasjadega illystreerimata marksismi ümberjutustused.» 93
V. I. Lenin rõhutas, et teaduslik-ateistlikus propagandas
on tarvis ära kasutada progressiivse kodanluse esindajate
«ateistlikku võitluskirjandust, mis on meile võitluses valitsevate usuliste obskurantidega ühel või teisel kujul, ühel või teisel määral kohustuslik.» 93
V. I. Lenini juhis kehtib täiel määral ka eesti valgustajatedemokraatide Fr. R. Kreutzwaldi, C. R. Jakobsoni, J. Köleri jt.
elava ja andeka, teravmeelselt ristiusku ja pastoreid ründava
publitsistika kohta, mida on tarvis ära kasutada teaduslikateistlikus propagandas.
C. R. Jakobsoni vaimne pärand on lahutamatuks osaks eesti
rahva progressiivses ja demokraatlikus minevikukultuuris, millele me tugineme tänapäeva eesti sotsialistliku kultuuri arendamisel.
kurantismj

...

91 Nõukogude Liidu
Kommunistliku Partei Programm. ERK, Tallinn
1561, lk. 112.
92
V. I. Lenin. Võitleva materialismi tähtsusest. Teosed. 33.. kd.
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О. Штейн

К. P. ЯКОБСОН

ВЫДАЮЩИЙСЯ БОРЕЦ ПРОТИВ
ЦЕРКВИ И РЕЛИГИОЗНОГО ОБСКУРАНТИЗМА
Резюме

К. Р. Якобсон был вождем, идеологом буржуазной демократии, выразителем интересов и чаяний широких масс угнетенного крестьянства, властителем дум передовой интеллигенции в 60—70 гг. XIX столетия в Эстонии. Он был непримиримым врагом «Особого порядка» в Прибалтике. Он понимал, что существование остзейских привилегий означает
для эстонского крестьянства бесправие и произвол вотчинной власти
единовластие немецкого юнкера. Его конечной
жизненной целью была борьба за освобождение эстонского
народа от экономического, политического и духовного гнета
немецкого дворянства и духовенства. Прогрессивные общественно-политические воззрения К. Р. Якобсона, его борьба
против балтийского дворянства и духовенства находят свое

теоретическое обоснование в его естественно-научной материалистической философии, в его атеизме, а также в демократических, социологических и этических воззрениях. Идеалистическому мировоззрению и религиозному мракобесию
балтийских баронов и пасторов он противопоставил свое
естественно-научное материалистическое мировоззрение и
атеизм. В данной работе дается анализ борьбы .К. Р. Якобсона против церкви и религиозного обскурантизма.
В Эстонии лютеранская церковь была важным оплотом
феодальных порядков. К. Р. Якобсон стремился вырвать кренашими опасстьянские массы из под влияния церкви.
ными врагами, писал К. Р. Якобсон, являются теперь немецкие пасторы... наша политическая задача состоит в том,
чтобы всеми мерами подорвать авторитет духовенства, которое является чумой человечества .. .».*
К. Р. Якобсон подвергает резкой критике учение церковников о христианском смирении, о непротивлении злу насилием. Удушающим человеческую личность принципам религиозной морали, аскетизма и смирения он противопоставил
свои прогрессивные демократические моральные принципы;
любовь к родине, жгучую ненависть к врагам народа, оптимизм и .глубокую веру в общественный прогресс, в то, что
можно создать здесь на земле светлую радостную жизнь.
«..

•
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Борьба К. Р. Якобсона против церкви и религиозного
мракобесия имеет много общего и перекликается с той борьбой, которую вели против церкви и религии выдающиеся представители русских революционных демократов и среди
них Берви-Флеровский, произведение которого «Положение
рабочего класса в России» было восторжено встречено
К. Р. Якобсоном. В данной работе показывается, что если
К. Р. Якобсон был выдающимся просветителем эстонского
народа, то эстонские буржуазные националисты были мракобесами, проповедниками самых махровых реакционных антиЭстонские буржуазные националисты
научных взглядов.
в целях сохранения своего господства над эстонскими трудящимися превратили церковь и религию в главный идеологический оплот своей диктатуры.
В. И. Ленин в своей статье «О значении воинствующего
материализма» подчеркивал необходимость использования

талантливой боевой атеистической публицистики французских

материалистов XVIII века.
Это указание В. И. Ленина в полной мере относится и к
публицистике
живой талантливой боевой атеистической
К. Р. Якобсона, которую следует использовать при проведении
научно-атеистической пропаганды в условиях нашей республики.
Эстонский народ и все прогрессивное человечество
являются наследником всего того ценного и лучшего, что содержится в прогрессивных традициях и в идейном наследстве
выдающегося демократа -К. Р. Якобсона.

О. Stein

AN EMINENT FIGHTER AGAINST THE
C. R. JAKOBSON
CHURCH AND RELIGIOUS OBSCURANTISM
Summary

C. R. Jakobson was a leader, an ideologist of bourgeois
democracy, a mouthpiece of the interests and aspirations of the
masses of the opressed peasantry, and a ruler of the thought
of the progressive intelligentsia in Estonia during the sixties
and the seventies of the nineteenth century.
He was an irreconcilable enemy of the «Special Regime» in
the Baltic countries. He understood that the existence of the
89

Baltic privileges meant to the Estonian peasantry the deprivation of civil rights and the arbitrariness of the feudal rule
the autocrary of the German nobility. His ultimate vital aim
was the struggle for the liberation of the Estonian people from
the economical, political and spiritual yoke of the Baltic barons
and the clergy.
C. R. Jakobson’s progressive social-political views, his
struggle against the Baltic nobility and clergy find their theoretical basis in his natural-scientific materialist philosophy,
in his atheism, and also in his democratic socialist and aesthetic opinions.

Against the idealist world outlook and the religious obscurantism of the Baltic barons and pastors, he opposes his natural-scientific materialist world-outlook and atheism. In the
present work an analysis of the struggle of C. R. Jakobson
against the church and religious obscurantism is given.
In Estonia the Lutheran church was an important stronghold of the feudal order. C. R. Jakobson aspired to pull out
the peasant masses from under the influence of the church,
«...our dangerous enemies», C. R. Jakobson writes, «...are
now the German pastors ... our political task is to take every
measure for undermining the authority of the clergy, the plague of mankind ..
C. R. Jakobson subjects to severe criticism the clergymen’s
teaching of Christian humility and non-resistance to evil.
Against the principles of religious moral suffocating the
human personality, against asceticism and humility he opposes
his progressive democratic moral principles: love for the
mother country, hatred against the enemies of the people, optimism and a deep faith in the social progress, in the possibility
of creating a bright joyful life on the earth.
C. R. Jakobson’s struggle against the church and religious
obscurantism has much in common with the struggle carried
on against the church and religion by the eminent representatives of the Russian revolutionary democrats, and among them
by Bervi-Flerovsky, whose work «The Condition of the Working
class in Russia» was enthusiastically received by C. R. Jakobson. In this work it is shown that whereas C. R. Jakobson was
an eminent enlightener of the Estonian people, the Estonian
bourgeois nationalists were obscurantists, preachers of the
most ambiguous reactionary anti-scientific views. The Estonian bourgeois nationalists with the view to maintain their
domination over the Estonian working people turned the church
and religion into the main ideological stronghold of their
dictatorship.
.».

90

V. I. Lenin in his article «On the Importance of Militant
Materialism» emphasized the necessity of using the talented
fighting publicism of the 18-th century French materialists.
This V. I. Lenin’s suggestion fully concerns the talented
fighting atheistic publicism of C. R. Jakobson, which is to be
used in carrying out scientific-atheist propaganda under the
conditions of the republic.
The Estonian people and the whole progressive mankind are
the heirs to all the scientifically valuable in the progressive
traditions and the ideological inheritance of the eminent democrat C. R. Jakobson.
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К. Vimmsaare
LUTERIUSU KIRIKU IDEOLOOGIAST
NÕUKOGUDE EESTIS

NLKP XXII kongress ja NLKP Keskkomitee juunipleenum
nõukogude inimeste eesrindliku materialistliku maailmavaate edasisele süvendamisele ja osa
elanikkonna teadvuses veel säilinud usulistest iganditest jagusaamisele. See on ka arusaadav. Religioossed eelarvamused
pidurdavad kommunistliku ühiskonna edukat ülesehitamist, inimese kõrge teadlikkuse kujunemist ja igakülgset arenemist.
Kõiki kongressi ja pleenumi materjale
NLKP uut programmi ja põhikirja, NLKP Keskkomitee aruannet kongressile,
N. S. Hruštšovi ettekannet partei programmist ning kõnet pleenumil, samuti L. F. Iljitšovi ettekannet
läbib hoolitsus uue
inimese kasvatamise eest, mille üheks lahutamatuks küljeks on
usuvastane selgitustöö.
Kongressi ja pleenumi otsustest tuleneb, et on tarvis tugevdada ja laiendada usuvastast selgitustööd. Selle ülesande täitmise üheks teeks on vaimulike poolt tänapäeval kasutatava
taktika tundmaõppimine ja kiriku ideoloogia sügav teaduslik
paljastamine. Ateistlik propaganda peab pöörduma NÄOGA TÄNAPÄEVA POOLE.
Tekib küsimus: kas religioosses ideoloogias on toimunud
selliseid muutusi, et me võime kõnelda kaasaegsest usuideoloogiast kui millestki, mis erineb möödunud aegade usuvaadetest?
Propagandistid väidavad sageli, et religioosses ideoloogias
olevat nõukogude võimu ajal toimunud olulised muudatused.
Selle kinnituseks tuuakse seisukoht, et kirik oli nõukogude
võimu algaastail kontrrevolutsiooni poolel, tänapäeval asub ta
aga Nõukogude riigi suhtes lojaalsel positsioonil. Kirikutegelased on muutnud oma poliitilist positsiooni, sest sotsiaalne
ebavõrdsus, mida nad varem õigustasid, on kaotatud. Ekspluataatorlikke klasse, keda kirik varem ustavalt teenis, ei ole meie
pöörasid suurt tähelepanu
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maal enam olemas. Ning peamine
tusklikud ise on muutunud; rõhuvas enamuses on nad nõukogude korrale ustavad ini-

mesed.

Kiriku poliitilise positsiooni muutumisest ei saa teha aga
otseseid järeldusi religioosse ideoloogia kohta. Kiriku poliitiline hoiak avaldab muidugi mõju usulistele vaadetele, mida vaimulikud levitavad. Kuid kiriku praegust poliitilist positsiooni
ja religiooni ei või samastada. Poliitiline ja religioosne ideoloogia olid omavahel tihedalt läbi põimitud ekspluataatorlikus
klassiühiskonnas, kus kirik teenis valitseva klassi poliitilisi
eesmärke. .Nõukogude korra tingimustes on kirik riigist lahutatud. Ta võib tegelda puhtusuliste küsimustega, kuid ei tohi
vahele segada riigi poliitilisse ellu. Kirik peab sellega arvestama. Seda asjaolu tuleb silmas pidada ka siis, kui me vaatleme religioosses ideoloogias toimunud muutusi.
Mis puutub kiriku puht usulisse ideoloogiasse, s. o. religioossete ettekujutuste ja vaadete süsteemi, mis sisaldub
«pühakirjas» ja muudes religioossetes «dokumentides» ning
mida tõlgendatakse kirikukirjanduses ja jutlustes, siis selle
ideoloogia põhialustes pole toimunud olulisi muutusi. Usulises
ideoloogias võime näha suuremaid muudatusi vaid siis, kui
võrdleme teda kauge minevikuga. Kui aga võrrelda näiteks
luteri kiriku religioosset ideoloogiat sellega, mida levitas luterluses valitsev kiriklik vool kodanlikus Eestis, siis olulisi muutusi ei ole. Muidugi ei õigustata selle ideoloogiaga enam ekspluataatorlikke klasse, kuid see on küsimus religiooni kasutamisest poliitilistel eesmärkidel.
Kui religioonis pole toimunud olulisi muutusi, kas on siis
üldse vaja konkreetselt uurida kiriku ideoloogia praegust seisundit? Religiooni reaktsiooniline, teadusevastane olemus on ju
lahti mõtestatud juba marksismi-leninismi rajajate töödes ja
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programmilistes dokumentides ning otsustes.
Marksismi-leninismi põhimõtted, marksistlik metodoloogia
on religiooni teadusliku paljastamise ainuõigeks aluseks ja
lähtepunktiks. Ent usulise ideoloogia kaasaegse seisundi tundmine on vajalik juba sellepärast, et religioon ei eksisteeri abstraktse, «vormitu» usuna, vaid konkreetsete usuvoolude kujul
(katolitsism, õigeusk, luterlus, baptism jt.). Erinevates paikades ja erinevatel aegadel on neil oma iseärasusi, mida ateistlikus propagandas tuleb arvestada.
Teiseks ei väljendu religioossed eelarvamused ja meeleolud
kõigil usklikel ühtmoodi.
Kirik arvestab neid erinevusi, mis olenevad usklike soost,
vanusest, tegevusalast ja usuliste igandite iseloomust. Seda
tuleb arvestada ka ateistlikus propagandas. Vastasel juhul ta
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jääb üldsõnaliseks ja abstraktseks ning sarnaneks huupi peetud

lahinguga, milles püütakse vaenlasele anda otsustavat lööki,
teadmata sealjuures, kus peituvad tema peajõud.

.

«Wer den F e i n d will verstehen,
e s Lande gehen» ! .

muss im F e i n d

Kolmandaks on kaasaegse kiriku ideoloogia tundmaõppimine vajalik selleks, et arvestada mitmesuguste usukultuste
erinevat kohanemist meie sotsialistliku ühiskonna elutingimus-

tega.
Sotsialism on oma loomu poolest võõras igasugusele usuideoloogiale, ta hävitab religiooni säilimise sotsiaalsed põhjused. Sotsialismiga koos ei teki uusi usuvoole, nagu see toimus kapitalistliku ühiskonna kujunemise perioodil. Kuid «usundid, nagu kameeleon, omandavad selle pinnase värvuse, millel
nad elavad» (A. France). Säilitades usu reaktsioonilise olemuse, püüab kirik ka sotsialistlikus ühiskonnas muganduda
uute tingimustega.
Mõned usuvoolud püüavad-näidata, nagu oleks ristiusk ja
kommunistlik ideoloogia teineteisele lähedased, otsivad «kokkupuutepunkte» religiooni ja kommunismi vahel. Teised korrigeerivad oma dogmasid vastavalt teaduse edusammudele, annavad neile kaasaegse väljanägemise. Vahel arvatakse, et selline
kohandumine on iseloomulik kõikidele usunditele. Nii otsustatakse pahatihti luterluse praeguse seisundi üle lihtsalt analoogia põhjal teiste usunditega.2 See pole aga õige. Eesti luteri
usu kirik ei püüa praeguse] arenemisastmel «läheneda» kommunistlikule ideoloogiale. Kohtab koguni jutlusi, milledes kommunismi ülesehitamist nimetatakse unistuseks või tõmmatakse
selge piirjoon algristikogudustes mõnel pool esinenud ühise
omanduse ja kommunismi vahele. 3 Mõned pastorid ilmselt
arvestavad asjaoluga, et religioossed igandid on sageli muude
kapitalismi «sünnimärkidega» läbi põimunud. 4
1
«Kes vaenlast tahab tunda, see peab vaenlase maad külastama».
J. W. Goethe kaksikvärsi ümbersõnastus, mida V. I. Lenin kasutab oma teo-

ses «Materialism‘ja empiriokrititsism» (Teosed, 14. kd., lk. 294)
2 Näiteks on ajakirjas «Наука и религия»
nr. 6, 1962. a. avaldatud retsensioonis selliselt tõlgendatud üht käesolevate ridade autori 1961. a. ilmu-

nud artiklit.
3 Otsida algristikogudustest kommunismi, nagu seda teevad mõned usulahud, on muidugi naiivne. F. Engels kirjutas selle kohta juba 1843. aastal,
et «kui mõningaid kohti piiblist võikski tõlgendada kommunismi laadis, siis
ometi ristiusu õpetuse kogu vaim on talle (s. o. kommunismile
К. V.)
täiesti vaenulik, nagu ta on vaenulik mistahes mõistuslikule üritusele».
Маркс
532).
1,
Энгельс.
Соч..
сто.
и Ф.
т.
(К.
4
Viimasel ajal on üksikutes jutlustes esinenud püüdeid mingil määral
arvestada kirikuliste vaadetes sotsialistliku ideoloogia mõjul toimunud muu-
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Eesti evangeeliumi luteri usu kirik (EELK) on loobunud
usu «moderniseerimise» katsetest, mida võeti ette kodanlikus
Eestis, ja on pöördunud tagasi traditsioonilise, peaaegu orto-

doksse luterluse juurde.
Teatavasti on luteri kiriku õpetuse aluseks kogu ristiusu
piiblidogmaatika, mille kvintessents on kokku võetud usutunnistustesse ja neid seletavatesse nn. sümboliraamatutesse. Viimastest on tähtsamad Augsburgi usutunnistus ja M. Lutheri
katekismused.
Nii on 1949. aastal vastu võetud EELK põhikirjas öeldud:
«Eesti NSV-s tegutseva Evangeeliumi Luteriusu Kiriku õpetuse
aluseks on Vana ja Uus Testament, Apostlik, Nikea ja Atanaasiuse usutunnistus, Augsburgi muutmata usutunnistus ja teised
kirjad, mis on võetud Liber concordiae kirjade kogusse». 5
«Liber concordiae» avaldati esmakordselt 1580. aastal,
temasse võetud ristiusu põhidogmad olid aga juba tollal üle
1000 aasta vanad. Need luterluse dogmaatilised alused on jäänud muutumatuks.
Luteriusu kiriku praeguse põhikirja paragrahv, mis käsitleb usundi aluseid, on täielikult kopeeritud 1935. aastal kodanlikus Eestis vastu võetud EELK põhimäärusest 6 mis omakorda
kordab 1832. aastal tsaari-Venemaal vastuvõetud seadust välismaiste usundite kohta. 7
Religioosse dogmaatika kui usu põhialuse püsivuses ilmneb
kõige selgemini usu konservatiivne olemus. Seda kinnitab ka
jutluste sisu. Enamasti on see traditsiooniliselt piiblipärane ja
rajatud Uue Testamendi tekstidele, mis räägivad müütilise Jeesus Kristuse elusündmustest. Nii oli varem ja nii on ka praegu.
1962. aastal väljaantud luteri usu kirikukalendris on sõnaselgelt öeldud, et seal soovitatavad piiblitekstid on välja valitud
tsaariaegse Liivimaa konsistooriumi poolt.
Vaatamata usu dogmaatiliste aluste säilimisele kohandub
luteri usu kirik tänapäeva tingimustega. See väljendub kõigepealt iganenud ristiusu «õpetuste» esitamise viisis. Kuna usklikud ei ela pilvetagustes kõrgustes, vaid maa peal ja tunnevad huv* maise elu probleemide vastu, siis püüavad pastorid
,

tusi. Nii väitis 1963. a. veebruarikuus üks pastor, kes varem kommunismi
ülesehitamist unistuseks pidas, et tulevases ühiskonnas tõepoolest kaovad ära
seadused ja inimesed hakkavad südametunnistuse järgi elama. Ent pastor
moonutas viimatiesitatud mõtet ja kõneles, et see toovat kaasa usu osatähtsuse tõusu, kuna seaduste puudumise korral usk ainsana suutvat inimsuhteid
õigesti korraldada.
5 «Evangeeliumi
Luteriusu Kiriku seadused Eesti NSV-s». EELK Konsistooriumi väljaanne, Tallinn 1951, lk. I.
6 «Riigi Teataja» 1935,
nr. 43, lk. 1147.
7 «Свод законов Российской империи» (М. 1910) кн. 111, т. XI, ч. 1,
.

стр. 29.
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seletada neile piiblit kaasaja elu näidete varal, et teha «jumalasõna» ajakohasemaks ning koguduse liikmetele arusaadava-

maks.
Tänapäeval, kus õiged teadmised looduse ja ühiskonnaelu
nähtuste kohta on rahva hulgas laialt levinud, kus teadus ja
tehnika teevad hämmastavaid edusamme, ei saa kirik enam
loota, et inimesed pimesi kõiki naiivseid piibli seisukohti usuksid. Sellepärast lähevad pastorid lihtsalt vaikides mööda mõnedest piibliloo üksikasjadest (näiteks, ei rõhutata enam, et maailm olevat loodud just 6 päevaga jne.), kuigi kirik pole isegi
sellistest «detailidest» otseselt lahti ütelnud.
Kõige selgemini avaldub luterluse kohanemine tänapäevaga
aga selles, millistele küsimustele ja usuideoloogia külgedele
EELK vaimulikud nüüd oma jutlustes peatähelepanu pööravad.
Võttes arvesse jutluste suunda ja esitamisviisi on täiesti
õige ning vajalik kõnelda kiriku ideoloogia kaasaegsest seisundist ning suunata ateistliku selgitustöö teravik just nende
usuvaadete vastu, mida kirik tänapäeval levitab. Millised need
vaated on, seda käsitleme allpool.
Niisiis, usuideoloogia ei ole tänapäeval oma olemuse poolest midagi uut. Religioon oli ja jääb diametraalselt vastupidiseks teaduslikule maailmavaatele. Kaasaegne ei ole mitte religioosse ideoloogia sisu, vaid selle esitamisviis, taktika, mida
kirik kasutab, et sotsialistliku ühiskonna elutingimustega kohaneda.
Teaduslik-ateistlik propaganda peab arvestama ja paljastama seda kohanemist. See muidugi ei tähenda, et ei tuleks
kritiseerida kiriku reaktsioonilist minevikku, tema tegevust
kodanluse ja mõisnike võimu päevil.
Kui kõnelda minevikust...
... siis peab seejuures alati pidama silmas ateistliku kasvatustöö põhiülesannet: aidata hajutada tänapäeval eksisteerivaid
usuvaateid. See aga nõuab, et
1) ei kritiseeritaks ainult kiriku tegevust, vaid eeskätt religioosset ideoloogiat, mis oli kiriku reaktsioonilise tegevuse
aluseks ja õigustuseks;
2) näidataks, et religioosne ideoloogia ei ole ka tänapäeval
oma olemuselt muutunud ning
3) pöörataks tähelepanu esmajoones neile religiooni ja
ateismi ajaloo küsimustele, mida pastorid tänapäeval kasutavad ning moonutavad.
Luteri usu vaimulikud ning nende järel koguduste liikmed
peavad luterlust ebaõigesti mingiks eriliseks, isegi progressiivseks usuvooluks, kriipsutades alla ta esialgset protesti katoliku
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kiriku ülemvõimu vastu. Luterlus tekkis tõepoolest XVI sajandil Saksamaal toimunud feodalismi- ja katolitsismivastase
reformatsiooniliikumise käigus. Vanemad ja keskealised luterlased tunnevad aga reformatsiooni tavaliselt vaid usuõpetuse
tundide, leeri ning jutluste kaudu. Nad piiravad Saksamaal tekkinud ning hiljem paljudesse Euroopa maadesse levinud laialdast ühiskondlik-poliitilist liikumist Martin Lutheri tegevusega, nn. «usupuhastusega», mida nad idealiseerivad ja ülehindavad.
Usuvastases propagandas on tarvis näidata reformatsiooni
sotsiaalmajanduslikke ning poliitilisi põhjusi, materialistlikult
seletada luteri usu tekkimist.8
Materialistlik ajalookäsitus võimaldab õigesti hinnata luteri
kiriku osa reformatsiooniliikumises, paljastada pastorite poolt
levitatavat väärvaadet, nagu kuuluks peateene reformatsioonis
Lutherile.
F. Engels märkis, et Luther ei olnud esimeseks protestandiks. 9 Võitlus katoliku kiriku vastu toimus (peamiselt ketserluse vormis) kogu keskaja jooksul, kuid XVI sajandil omandas
see kapitalistlike suhete tekkimise tulemusel üldise ja selge
väljenduse reformatsioonis. Reformatsiooni ideeliseks ettevalmistuseks oli renessansi ajal tekkinud uus ilmalik maailmahumanism, eriti Madalmaade humanisti
vaade ja kultuur
Erasmuse Rotterdamist (1466 —1536) ja saksa luuletaja Ulrich
von Hutteni (1488 —1523) salvavad väljaastumised paavsti
ning katoliku vaimulike vastu. Lutheril oli hulk eelkäijaid
ka kirikureformi osas, kelle hulgas silmapaistvamad olid
John Wycliffe (ca 1320—1384) Inglismaal 10 ja Jan Hus (1369
1415) Tšehhis.
Mis puutub Lutheri väljaastumisse 31. X 1517. a., mil ta
Wittenbergi lossikiriku uksele oma 95 teesi üles lõi ning millist päeva luteri usu kirik tähistab kui usupuhastuse püha, siis
polnud see suunatud hoopiski mitte paavsti ja katoliku kiriku
vastu, vaid ainult patukustutuskirjade (indulgentside) müüjate
vastu, kellega Lutheril oli tekkinud kokkupõrkeid. Luther kut—

Materjali selle küsimuse kohta leidub järgmistes teostes;
Ф. Энгельс. Крестьянская война в Гем пии. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., т. 7; его же «Заметки о Германии», там же, т. 18; его же К «Крестьян
ской войне», там же, т. 21; М. М. Смирил. Народная реформация Томаса
Мюнцера и Великая крестьянская война, М. 1955; С. Л. Лозинский. История папства, М. 1961, стр. 262 —283.
9 F. Engels. Looduse dialektika,
lk. 144.
10 Wycliffe
ennetas oma nõudmistes hilisemaid kodanlik-pürjelliku reformatsiooni ideesid 150 aasta võrra: ta ei tunnistanud paavsti, katoliku vaimulikke ja munki, pühakute austamist ning sakramente; nõudis kiriklike kombetalitluste lihtsustamist ning rahvakeelset jumalateenistust. Wycliffe koos
oma poolehoidjatega tõlkis piibli inglise keelde.
8
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sus oma teesides inimesi meeleparandamisele ja tahtis paavsti

informeerida indulgentside müüjate häbematusest. Kiriku ajaloolane F. Oehninger kirjutab Lutheri kohta; «Tema ei arvanud sugugi paavsti kallale kippunud olevat, vaid pidas ennast
paavsti poolehoidjaks, kes indulgentsia müüjate häbemata tegudega iial rahul ei või olla. Veel vähem tuli temale meelde, kirikut ühest ehk teisest küljest uuendada ehk koguni katuliku
kirikust lahti lüüa.» 11
Ülalöeldut tõendab samuti asjaolu, et peale teeside avaldamist Luther lubas paavsti volinikule Karl von Miltiz’ile
edaspidi neist hoopis vaikida, kui ta vastased sedasama teevad.
Luther koguni kirjutas paavstile kirja, milles avaldas viimasele
oma lugupidamist ja seletas, et ta mitte apostlikust paavstivõimust lahku lüüa ei tahtvat. 12
Lutheri esialgne väljaastumine oli ülesaksamaalise feodalismi- ja paavstlusevastase võitluse signaaliks vastu ta enese
tahtmist ja kavatsusi. Ta muutus korraga üldtuntud meheks.
Katoliku kirikuvürstide ja teoloogide raevukad kallaletungid
sundisid Lutherit astuma endakaitseks otsustavamaid samme,
kuni paavsti vandebulla põletamiseni 1520. aastal. Kuid Lutheri
radikaalsed väljaastumised kestsid väga lühikest aega. Niipea
kui hakkas selguma, et erinevad klassid ja kihid taotlevad reformatsiooniga oma eesmärke, pöördus Luther kõhklemata pürjelite, aadlike ja vürstide leeri; Ta otsis kaitset Saksi kuurvürst
Friedrich Targalt, ei kutsunud üles võitlusele Rooma vastu, vaid
jutlustas rahulikku arenemist ja passiivset vastupanu (vt. näiteks Lutheri üleskutse «Saksa rahvusest aadlile» 1520. a. jt.).
Suure Talurahvasõja ajal 1525. a. ühines Luther katoliiklike
vürstidega talupoegade mässu mahasurumiseks. Üleskutses
«Talupoegadest kõrilõikajate röövlijõukude vastu» kutsus ta
vürste üles talupoegadega kõige metsikumalt arveid õiendama.
«Kõik, kes aga saavad, peavad neid raiuma, kägistama
ja surnuks pistma, salaja ja avalikult, nii nagu
lüüakse maha marutõbine
hüüdis «usuisa» ...
—

11 F. Oehninger. Ristikoguduse ajalugu. Tallinn,
12 Paavstivõimuga leppimist taotlesid luterluse juhid

1908, lk. 230.
korduvalt ka hiljem
lisas 1537. a. «SchmalkalLutheri «parem käsi»
Nii näiteks Melanchthon
deni artiklitele» alla kirjutades järgmise pai juüt!eva_märkuse: «Mina Philippus MelanchtlTon, pean ka neid ülevel nimetatud õpetusi õigeks ja kristlikuks. Aga paavsti kohta arvan mina, et temale kalli rahu ja üleüldise ühenduse pärast selle ristirahvaga, kes ka tema all on ja tulevikus peaksivad
olema ülivalitsus piiskoppide üle, mis ta käes muidugi on, inimliku säu
järele ka meie poolt saaks lubatud.»
(Martin Luther. Ristiusu õpetustükid. Riia, 1894, lk. 301. Selle reservatsiooniga Melanchthon tühistas pürjellikugi reformatsiooni eesmärgi, sest
paavstlus ei taganenud ainsastki oma õpetuse kirjatähest, rääkimata sellest,
ei ta oleks loobunud katoliku kiriku ülevõimust. Melanchthon! märkus tähendas sisuliselt alistumist feodaalse reaktsiooni ees.
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«Seepärast, armsad isandad, tulge appi, päästke: torka, peksa
ja kägista neid, kuidas aga oskad, ja kui sa sealjuures surma
saad, siis on see sulle õnnistuseks, sest õndsamat surma ei või
sa eales surra.» 13
Rahvast lahku löönud kodanlus osutus jõuetuks ja pidi ise
kapituleeruma feodaalvürstide ees. Viimased haarasid enda
kätte kirikumaad ja allutasid endale luteri kiriku, mis muutus

aadlike, vürstide ja kuningavõimu teenivaks «härraskirikuks».
«Järelikult reetis Luther vürstidele mitte ainult rahvaliku lii-

kumise, vaid ka pürjelliku liikumise».

14

Lutheri usu kiriku reaktsiooniline tegevus ei tulenenud muidugi mitte ainult ta juhtide rahvavaenulikkudest väljaastumistest. Nii reformatsiooni perioodil kui ka hiljem tegutses kirik
vastavalt oma religioossetele põhimõtetele, mis väljendasid
ekspluataatorite klassihuve. Piiblit, mis luterluse järgi on ainsaks «õige õpetuse» allikaks, kasutati alati rahva mahasurumiseks ja alluvuses hoidmiseks. Luther kõneles: «Kui Kristus
ütleb: andke keisrile, mis keisri kohus, siis sellega ta tunnistab ja kinnitab ilmalikku valitsust... Oled sa linlane või maa
mees, mees või naine, sulane või teenija, jää selle ameti juurde
ja teeni valitsust». Rahva teadvuse nüristamist ja protestivaimu
summutamist teenis ka teine luterluse põhiprintsiip, mille järgi
inimene saavat õndsaks ainult isikliku usu läbi. Usk
lasse), lootus (hauatagusele õndsusele), armastus (oma rõhujate vastu)
neid loosungeid juurutas luterlus rahvahulkade
teadvusse.
Kirik moonutab ajaloolisi fakte ka luterluse leviku kohta
Baltimaadele. Pastorid väidavad, et luterlus vastavat eriti
«põhjamaalase hingelaadile», et «eestlase süda ihaldanud selgust usus» 15 . Kuigi tänapäeval sellised väited ei esine tavaliselt enam niisuguses avalikult natsionalistlikus vormis nagu
kodanlikus Eestis, ometi kujutavad kirikutegelased ka nüüd
luterluse levikut Baltimaadele kiire triumfikäiguna. Katoliku
usk jäänud rahvale võõraks, rahvas oodanud «õiget usku» ning
võtnud sellepärast luterluse avasüli vastu.
Faktid kõnelevad hoopis teist keelt. Liivimaal, mis XVI
sajandi esimesel poolel oli killustatud Saksa keisrile ja Rooma
paavstile alluvate ordu- ja piiskopiriigikeste vahel, võitis nagu
Saksamaalgi aadlike ja rikaste linnakodanike luterlik reformatsioon. 16 Põhimõtte järgi «Cuius regio, eius religio» («kelle
:

13
Tsit. F. Engelsi teose «Крестьянская война
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 367.
14
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, сто. 368.
15
1924, lk. 98.
«Protestantline Ilm» nr. 7
!6

Vt. Eesti NSV ajalugu. I kd., ERK, Tallinn

NSV ajalugu, ERK, Tallinn 1957, Ik-d 87—96.
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в

Германии»

järgi.

1955, lk. 259—269; Eesti

valitsus, selle usk») kirjutasid luterluse kasulikkuses veendunud maaisandad oma talupojad luteri usku. Rahva arvamust
ei küsinud keegi. Usuvahetamisel täitis talupoeg oma isanda
käsku. Talle oli täiesti ükskõik, kas ta usub paavsti või Lutherit, seda enam, et ta ristiusust peaaegu midagi ei teadnud. 17
Maa päriselanikud jäid ükskõikseks luterluse vastu, mis oli
neile niisama võõras kui varem võimutsenud katoliku kirik. 1
Seda esiteks.
Teiseks, luterluse juurutamine rahva hulgas algas laialdasemalt alles XVII sajandil Rootsi koloniaalvõimu ajal, kusjuures olulist osa selles etendasid sundvahendid (trahvid, kirikutulbad, vöörmündrite ametisse seadmine, nõiaprotsessid). Sellele vaatamata jäi ristiusu õpetus ka siis rahva enamikule võõraks ja vastuvõetamatuks. 19
Alles kapitalismi arenemisega külas ja sellega kaasas käivate majanduslike ning kultuuriliste muutustega tugevnes luterluse mõju rahva hulgas.
Kui kõnelda luterluse minevikust, ei tohi usuvastases propagandas unustada seda reaktsioonilist osa, mida etendas luteri
usu kirik balti mõisnike, eesti kodanluse ja hitlerlike okupantide teenistuses. 20
®

Luterlus ja loodusteadus
Teaduse saavutused on alati olnud võimsaks vahendiks võitluses religioossete eelarvamuste vastu. Eriti on nad seda meie
päevadel, kus nõukogude teadlased avasid inimestele kosmose
väravad, tungivad julgelt maa- ja meresügavustesse, loovad
senitundmatuid aineid, uusi taimeliike ja loomatõuge.
17 Tallinna pastori Balthasar Russowi tunnistuse järgi leidus reformatsiooni ajal tuhande eestlase kohta vaevalt üks, kes teadis «Meie isa» palvet,
rääkimata juba katekismuse viiest peatükist («Прибалтийский сборник»,
T. П, Рига, 1879, стр. 164).
Sedasama tunnistab kirikuajaloolane М. Lipp, kes märgib maa päriselanike kohta, et «esialgul olivad nad vististi nii nõdrad, et nad vaevalt vahet
uue ja vana usu vahel oskasivad teha». (M. Lipp. Kodumaa kirik kristliku
hariduse ja äratuse töös. Vt. F. Oehninger, op. eit., lk. 476)
18
Vt. «Eestlane ja tema isand». Tallinn, 1959, lk. 41; H. Ligi. Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558—1561), Tallinn 1961,
lk. 279.
19
Vt. E. Õpiku artiklit «Protestantlik kirik Eestis Rootsi koloniaalvõimu
perioodil» kogumikus «Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis». Tallinn 1956,
Ik-d 81—103)
20 Materjali
nende küsimuste kohta leidub artiklite kogumikus «Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis», I ja 11, Tallinn 1956 ja 1961;
J. Kahki raamatus «Rahutused ja reformid» Tallinn 1961, Ik-d
206—214 jt.; ilukirjanduses (vt. «Hajutatud müüdid». Tallinn 1961); samuti
käesoleva artikli autori kirjutistes ««Rahvakiriku» rahvavastane tegevus»
(«Noorte Hääl» 17. aug. 1960) ja «Kus oli kristlik kirik tollal?» («Noorte
Hääl» 26. ja 27. maist 1961).
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Kuidas reageerib luteri usu kirik tänapäeva loodusteaduse
saavutustele?" Ateistlikus kirjanduses esitatakse protestantismi
ja loodusteaduse vahekorra kohta mitmesuguseid, vahel teineteisele otse vasturääkivaid seisukohti. Ühed autorid märgivad,
et see küsimus olevat muutunud teoloogia peamiseks probleemiks. 21 Teised kirjutavad, et «protestantism on tegelikult kapituleerunud teaduse ees». 22 Eesti evangeeliumi luteri usu kiriku
kohta pole kumbki neist seisukohtadest õige.
Need ajad, mil usu ja loodusteaduse vahekord oli protestantliku teoloogia peaprobleemiks, on möödas. Võitlus religiooni
ja loodusteaduse vahel muutus eriti teravaks siis, kui Euroopa
ärkas kristliku keskaja talveunest ning teadus, järk-järgult
usu köidikuist vabanedes, hakkas hoop-hoobilt purustama kiriku
ideoloogilist kõikvõimsust. Kirik tegi kõik, et takistada teaduse
arengut: 1616.-—1758. aastani olid keelatud Kopernikuse tööd,
alles 1835, aastal võeti keeld Galilei töödelt. Ning kui tänapäeval protestantism demagoogiliselt väidab, et ta olevat alati
soodustanud teaduse arengut, erinevalt katoliku kirikust, mis
kuni möödunud sajandini astus jämedalt välja loodusteaduse
vastu, siis ei vasta sellised väited tegelikkusele. «On iseloomulik,» kirjutas F. Engels, «et protestandid ületasid katoliiklasi
vaba looduseuurimise jälitamise alal.» 23 Kui katoliiklik inkvisitsioon põletas Giordano Bruno, siis Calvin põletas katoliiklaste
eest põgenenud kuulsa hispaania arsti ja teadlase, vereringe
avastaja M. Serveti, lastes teda 2 tundi elusalt piinelda aeglasel tulel.
Martin Luther, samuti teised pürielliku reformatsiooni juhid
suhtusid teadusse ja mõistusse põlastavalt. 24 Reformatsiooni
algaastail näis nagu pääseks mõistus mingil määral kiriku
kammitsaist. Võitlushoos katoliku kiriku vastu tunnistas Luther
teatud määral mõistust, kuulutades, et iga usklik võib kiriku
vahenduseta ise piiblit tõlgendada. Sellesse perioodi kuulub
Lutheri tuntud kõne Wormsi riigipäeval (1521. a.), kus ta küsimusele, kas ta oma õpetust tagasi võtta tahab, vastas, et loobub oma õpetusest vaid sel juhul, kui teda «pühakirja» tunnistuste või mõistuse selgete põhjendustega selles veendakse.
Kuid juba tollal tunnistas Luther mõistust vaid kui vahendit piibli omaksvõtmisel. Eriti jämedalt hakkas Luther mõnitama mõistust ja teadust peale Talurahvasõda, kui ta täielikult vürstide leeriga liitus. Seletustes, mille ta kirjutas Pauluse läkitusele Kalaatia rahvale, toob Luther usklikele ees21
22
25

24

стр.

102

H. G. Hayn. Aadam ja Eeva ja usuteadlased. Tallinn, 1961. lk 67.
A. A. Ossipovi artikkel ajalehes «Izvestija» 20. detsembrist 1959. a.
F. Engels. Looduse dialektika, lk. 6.
Vt. näiteks Г. А. Гуp e в. Учение Коперника и религия. М. 1961,

56—73.

kujuks Vana testamendi 100 «esiisast» Aabramist (Abrahamist), kes olnud nii usuhull, et tahtnud oma poega jumala auks
ära tappa. Vaat, kuidas peab usk mõistusest üle olema, õpetas
«usuisa» 25 Ta kirjutas: «Nii teevad ka teised usklikud inimesed, kes Abrahamiga ühes tungivad usu pimedusse ja ärapeidetud sügavusse. N a d kägistavad mõistuse ära ja
ütlevad: «Kuule sa, mõistus? Sa oled 101 l ja pime narr, sa ei
mõista Jumala asjadest põrmugi; sellepärast ära tee nalja oma
vastuhaukumisega, vaid pea lõuad ja ole vait». 26
Analoogilisi kohti võiks tuua palju nii Lutheri kui ka tema
ortodokssete pooldajate kirjutistest.
Mõistuse ja teaduse vabastamine usu mõju alt pole kunagi
olnud luteri kiriku eesmärgiks. Seepärast polnud sugugi juhuslik, et veel 1860. aastal astus Tartu Ülikooli protestantlik teoloogiaprofessor C. Fr. Keil välja geoloogia õpetamise vastu,
kuna piibli järgi maailm olevat kuue päevaga loodud.
Ent kirikul polnud teadusele vastu seada midagi peale tagakiusamise, keelamise ja pimeda usu. Teadus lükkas faktide ja
argumentidega ümber ühe religioosse illusiooni teise järel.
XIX sajandi lõpuks
XX sajandi alguseks oli religioon välja
tõrjutud kõigist loodusteaduse harudest, alates astronoomiaga
ja lõpetades bioloogiaga. Teaduse suured edusammud olid peamiseks põhjuseks, miks möödunud sajandil mõned protestantlikud teoloogid hakkasid otsima uusi teid, et panna vastu mõistuse võidukäigule. 27 Tekkis modernistlik vool, mis luteri kirikus
kandis «liberaalse» teoloogia nime (Fr. Schleiermacher, Ernst
Troeltsch jt.). Protestantlik modernism loobus sõnasõnaliselt
piibli kirjatähest kinnipidamisest ja püüdis anda kõige naiivsematele usudogmadele sümboolset seletust. Modernism seadis
endale eesmärgiks teha ristiusk mõistusepäraseks ning kõrvaldada (või vähemalt nõrgendada) usu ja teaduse lepitamatut
vastuolu. Ta ei tunnistanud kõige absurdsemaid imesid, kritiseeris piibli vastuolusid ning isegi mõningaid ristiusule küllaltki olulisi seisukohti (maailma loomist, Jeesuse neitsist sündimist, liha ülestõusmist peale surma jt.).
Eestis «liberaalne» teoloogia möödunud sajandil veel ei levinud. Rõhutud rahvahulkade silmaring piirdus tollal igapäevaste. üsna piiratud elukogemustega. Kolm talve rahvakoolis
andsid vaid hädapärase kirjaoskuse ja korrutasid pähe katekismuse peatükke. Polnud siis ime, et enamik inimesi uskus
.

25

On iseloomulik, et ka tänapäeval luteriusu pastorid toovad sageli just

A.brahami 100 usukindluse ja sügavuse eeskujuks.
26 Tsit. «Meie Kirik» nr, 4, 1923, lk. 25—26 järgi.
27 Üheks ajendiks, et religiooni hakati kohandama teadusega, oti möödunud sajandil hoogu võtnud ajalooline piibliuurimine, millest ka protestantlikud teoloogid osa võtsid (vt. J. Krõveljov. Raamat piiblist. Tln. 1960, II ptk.)
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jumalat ja luteri usu kirik, mis oli balti erikorra atribuudiks,
võis endist viisi teadust materdada. 28
XX sajandi algul, seoses imperialismi ajastu uute tingimustega (klassivastuolude teravnemine ja töölisliikumise kasv,
teaduse uued avastused) hakkas osa pastoreid Eestis rohkem
arvesse võtma teaduse ja tehnika saavutusi. 29 Kuid needki olid
vaid üksikud katsed vältida usu ja teaduse vastuolu. Suurem
osa kirikutegelast jätkas avalikku võitlust progressiivsete teaduslikkude ideede vastu.
Otsene vajadus «liberaalse» teoloogia järele tekkis eesti
kodanlusel pärast 1917. aasta Veebruarirevolutsiooni, kui ta
luteri usu kirikus jämeda otsa enda kätte sai ja poolfeodaalset
balti kirikut puhtkodanlikuks kirikuks ümber kohandama hakkas.
Kuna balti paruneid teeninud «härraskirik», mis pidas kinni
ortodokssest luterlusest, oli end rahva silmis kompromiteerinud, siis nimetas kodanlus oma kiriku ümber «rahvakirikuks»
ning agaramad kirikutegelased hakkasid otsima «uusi teid» ka
usuideoloogias. Nii leviski 1920-ndatel aastatel Eestis protestantlik modernism. Selle peamiseks teoreetikuks oli Tartu Ülikooli teoloogiaprofessor Ed. Tennmann, kõige aktiivsemateks
levitajateks Talljnna Pühavaimu kiriku pastor Th. Tallmeister
ja tema õpilane V. Kuljus. «Protestandid», nagu rahvas neid
nimetas, andsid välja ajakirja «Protestantline Ilm» ja esinesid sageli ka teiste ajakirjade ning ajalehtede veergudel.
«Liberaalne» teoloogia ei olnud valitsevaks vooluks Eesti
luteri usu kirikus. Jumalasulaste enamiku arvates tegi ta liiga
suuri järeleandmisi teadusele. Osa pastoreid, kelle eesotsas oli
Ida-Harju praost H. Põld, pidas endist viisi sõna-sõnalt kinni
igast piibli kirjatähest ja lükkas jonnakalt tagasi kõige uldtuntumadki loodusteaduse seisukohad. Luteri kirikus valitsev
nn. kiriklik-konfessionaalne suund aga püüdis leida keskteed
säilitada kõik piiblidogmad ning samal ajal kuidagi arvestada
ka teaduse saavutusi.
Nii kujunes 1920-ndatel aastatel Eesti luteri usu kirikus
välja kolm voolu, mis nägelesid omavahel mõju ja kohtade pärast kirikus. Kodanlus oli mitmesuguste usuvoolude olemas
olust otseselt huvitatud.
Esiteks sai ta niimoodi erinevate rahvakihtide mõjutamiseks
kasutada erinevaid usuvarjundeid. Kujunes välja midagi tööjaotuse taolist. «Liberaalne» teoloogia oli määratud haritlas28

Modernismi mõju oli tunda tollal vaid üksikute Tartu Ülikooli teoloo-

gide juures (G. Teichmüller ja mõned tema õpilased), mitte aga kogudustes.

29
Vt. E. Laulu artiklit «Looduseuurijate-materialistide võitlusest religiooni ja idealismi vastu Eestis (XIX sajandi lõpust 1917. aastani)> kogumikus «Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis>, Tln., 1956.
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konna, õppiva noorsoo, töölisklassi ja üldse selliste inimeste
püüdmiseks, kes piibli dogmaatikat pimesi ei uskunud. Seevastu traditsioonilise ortodoksse luterlusega tumestati vähese
haridusega inimeste, eeskätt külaelanikkonna teadvust.
Teiseks oli kodanlusele kasulik modernistliku ja ortodoksse
usuvoolu omavaheline nägelemine ja selle ümber tekkinud
kõmu. Teisejärguliste usuküsimuste esilekiskumisega püüti juhtida töörahva hulkade tähelepanu kõrvale teravatelt sotsiaalsetelt vastuoludelt, mis lõhestasid kodanlikku Eestit.
Luterluse koketeerimine loodusteadusega osutus üürikeseks,
«Liberaalne» teoloogia sai nii kodanlikus Eestis kui ka teistes
kapitalistlikes maades peagi pankroti osaliseks. Ta oli võtnud
endale lahendamatu ülesande: kooskõlastada religioon teadusega. Esialgse näilise ajakohasuse varjul kerkisid modernismis
peagi esile sügavad vastuolud. «Liberaalse» teoloogia järgi ei
tulnud enam kogu puublit pimesi uskuda; mõningaid (kõige
absurdsemaid) usu seisukohti soovitati võtta mõistusega, reservatsioonidega. Tekkis aga küsimus: miks ei rakendata mõistuse
kriteeriumi kõikide usudogmade suhtes? Kus on see piir, kus
peab lõppema «mõistuse-usk» ja algama pime usk? Kõige agaramad usu moderniseerijad olid kodanluse arvates läinudki
liiga kaugele. Ed. Tennmann kahtles isegi mõningates ristiusu
põhiseisukohtades. Ta ei tunnistanud, näiteks, Kristust jumala
lihaseks pojaks, ei olnud nõus kiriku seisukohaga, et kõik inimesed olevat patused. Kui pole aga pattu, siis pole ju enam
«päästvat» usku ja kirikut tarviski. Kodanlus muutus ettevaatlikuks. Protestantliku modernismi äärmused olid talle ohtlikumad kui harjumuslikuks muutunud piibli kirjatähest kinnipidamine.
«Liberaalse» teoloogia pankrotti kiirendasid kodanlikus
Eestis ka usutülid «vanameelsete» (ortodoksse luterluse) ja
«protestantide» vahel. Algul kodanluse ladvikule see nägelemine meeldis. Kuid peagi muutusid usutülid niivõrd ägedaks, et kaklevad pooled hakkasid vahendeid valimata üksteise
«musta pesu» kirikust välja kandma. Nägelemine kandus kogudustesse. Mitmel pool toimusid kirikutes kaklused, milledesse
isegi politsei oli sunnitud vahele segama. Sensatsioonihimuline
kodanlik ajakirjandus levitas teateid neist kirikumeeste nägelemistest rahva hulgas, mis kiskus alla kiriku autoriteedi. Kodanlus mõistis, et liberaalitsemine religiooni põhiküsimustes toob
talle kahju ja hakkas enam toetama ortodoksset suunda.
Ametliku konfessionaalse voolu ja ortodoksse suuna lähenemine vormistad 1930-ndate aastate algul. «Vanameelsete» liidta sai
rile praost H. Põllule anti kirikus kõrge ametikoht
sisemisjoni juhiks. Põld lõpetas seejärel oma häälekandja
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«Meie Kiriku» väljaandmise ja hakkas ortodoksseid vaateid
propageerima ametliku kirikliku ajakirja «Meie Misjoni» kaudu.

Modernistlikke vaateid pooldav «Protestantlik Ilm» ilmus
küll kuni 1940-nda aastani, kuid tema mõju piirdus lõpuks vaid
mõne kogudusega. Hitlerliku okupatsiooni aastatel, mil kirik
pöördus veelgi enam traditsioonilise luterluse juurde tagasi,
suri protestantlik modernism kui usuvool Eesti luteri kirikus
välja.
Nõukogude Eestis ei tegele luteri kirik enam usu moderniseerimisega «liberaalse» teoloogia vaimus. Selle jäänuseid ja
retsidiive võib kohata vaid mõnede usklike juures. Kirikutes
käivad peamiselt vanemad inimesed, kes teaduse saavutusi
väga halvasti tunnevad ning pastoritel pole sellepärast vajä
niisuguseid rafineeritud võtteid kasutada. Kuid üldine teadmiste tase on nõukogude korra aastate jooksul tunduvalt tõusnud. Praegusel ajal ei saa pastorid loodusteadust enam avalikult maha salata. Sellepärast hoidub kirik nüüd loodusteaduse
saavutuste konkreetsest käsitlemisest kõrvale. Luteri kirik
läheb nendest küsimustest mööda väitega, et usk ja teadus tegelevat hoopis teineteisest sõltumatute valdkondadega: usk olevat südame, tunnete, teadus aga mõistuse asi. Omavahel polevat neil midagi pistmist. Usu ja teaduse eraldamine ei ole teoloogias mingi uudis. See on protestantluse traditsiooniline võte,
millega kirik püüab end kaitsta teaduse ateistlike järelduste
eest. Kirik oli sunnitud sellise taandumise ette võtma nende
suurte võitude tõttu, mida teadus on religioosse ideoloogia üle
viimaste sajandite jooksul saavutanud. Kuid alles möödunud
sajandil ei takistanud teaduse formaalne eraldamine usust pastoreid sugugi avalikult teadust ründamast. Nüüd aga on kirik
sunnitud hoiduma kõrvale avalikust lahingust järjest võimsamaks muutuva loodusteadusega ning ütleb oma tõelised seisukohad välja vihjamisi ja sageli varjatult.
Kuigi tavaliselt pastorid ei puuduta jutlustes loodusteaduse
üksikuid saavutusi, pole luteri kirik lakanud võitlemast teaduse
vastu. Kirik püüab vähendada teaduse tähtsust inimkonna elus
ja tasapisi allutada teadust usule. Tõlgitsedes valesti teaduse
arengut, väidavad pastorid, et teadus olevat ebakindel, ta
muutub kogu aeg. Usk aga olevat «kindel» ja «muutumatu».
Teadus tõepoolest pidevalt muutub ja areneb. Ta uued avastused laiendavad järjest inimeste silmaringi, suurendavad meie
võimu looduse üle ja toovad hindamatut kasu ühiskonnale.
Pidada aga teaduse uusi edusamme ta «ebakindluseks» ja kuulutada, et piiblilugude korrutamine olevat «kindlam»
see
vaade ei erine sisuliselt möödunud aegade pimedusejüngrite
õpetusest. Leppimatu võitlus teaduse ja religiooni vahel kestab
edasi. Muutunud on vaid jõuvahekorrad ja võitlusvõtted.
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Ühiskonna elu luterluse kõverpeeglis
Saanud lüüa loodusteaduste käest, katsus kirik kinnitada
kanda ühiskonna elu valdkonnas. Pärast Esimest maailmasõda
tekkis protestantismis koguni eriline suund
nn. «kriisi teoloogia» ehk neoortodoksia, mis püüab kõiki ühiskonnaelu puudusi seletada inimeste patususe ja usu langusega. See on tüüpiline kapitalismi üldkriisi kajastav usuvool. Ta mõju tungis
Eestisse eriti fašismi perioodil ja on tunda ka tänapäeval. Pastorid püüavad anda ühiskonna elu nähtustele usulist tõlgendust, tõstavad kilbile elus esinevaid pisipuudusi, kasutavad selleks isegi meie nõukogude ajakirjanduses ilmunud kriitilisi
artikleid ja hüüavad: vaadake, millele on viinud uskumatus(!?).
Nad «unustavad» meelega selle, et just Nõukogude Liit, massilise ateismi maa, on teinud lühikese ajaga tohutuid edusamme, mis panevad hämmastama kogu maailma, et meie kodumaa rajab pioneerina kogu inimkonnale teed helgesse tulevikku
kommunismi.
Asjaolu, et luteri kiriku jutluste peasuunaks on muutunud
ühiskonna elu nähtuste usuline tõlgendamine, on tingitud ka
teistest põhjustest. Ühiskonna elu valdkonnas on käesoleval
sajandil toimunud hiiglaslikud muudatused. Kapitalismi kokkuvarisemine ja sotsialismi seaduspärane tugevnemine ülemaailmsel areenil tõmbab endale laialdaste rahvahulkade tähelepanu. Ühiskonna elu küsimused üha rohkem huvitavad inimesi
ja kirik ei saa seda arvestamata jätta. Sellepärast pole imestada, et jutlustes ikka sagedamini käsitletakse selliseid küsimusi, nagu ühiskonna elu edasiviivad jõud, inimese osa ja koht
ühiskonnas, sõja ja rahu küsimus, vaimse kultuuri, kasvatuse
jms. probleemid.
Kõige rohkem spekuleerivad luteri usu vaimulikud moraali
küsimustega, mida nad ühel või teisel viisil käsitlevad nii
jutlustes kui ka kiriklike kombetalituste sooritamisel. 30 See
vastab täielikult luteri kiriku poolt välja kuulutatud «tööjaotusele» teaduse ja religiooni vahel. «Nii nagu gravitatsiooni seadus on aluseks füüsilises maailmas, on Jeesus Kristus aluseks
vaimses maailmas,» deklareeris üks Tallinna pastor (augustis

1962).

Moraali valdkond, kus suur tähtsus on sotsiaalsetel tunnetel (kohusetunne, kõlbeline rahuldustunne, kõlbeline pahameel
jne.) kujutab endast usumeestele soodsamat pinda religioosseks spekulatsiooniks kui need inimese teadvuse ja tegevuse

alad, kus domineerivad mõtlemise loogilised kategooriad. Pea-

30 Üksikasjalikumalt on luteri usu moraali küsimusi käsitletud artiklis «Luteri usu ideoloogia tänapäeval», mis ilmus ajakirjas «Eesti Kommu1961.
nist» nr. 5
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legi on moraali valdkonnas visad püsima eelmistel! põlvkondadelt päritud harjumused ja kombed. On veel inimesi, kes ei näe
sellepärast ristiusu moraaliõpetuses midagi halba. Nad samastavad inimühiskonna arengu käigus välja kujunenud elementaarsed kooselu reeglid (austa oma isa ja ema, ära tapa jne.)
kristliku moraaliga, mida pastorid esitavad «jumala käskudena» ja on arvamusel, et usk õpetab head tegema ja muudab inimesed paremaks, õilsamaks.
Elementaarsed inimliku kooselu reeglid ja nõuded on tegelikult tekkinud usust sõltumatult, paljud neist on hoopis vanemad kui ristiusk. Kirik allutas minevikus mõned neist reeglitest endale ja andis neile väära, usulise tõlgitsuse. Kirikule on
armasta jumalat üle
kõige tähtsamaks ristiusu esimene käsk
kõige
sellele alluvat kõik teised käsud. Lutheri «Väikses katekismuses» järgneb igale käsule seletus «mis see on», kus ka
moraalinõuetele on antud puhtusuline tõlgendus. Sellega on
otseselt ära öeldud, et kirikut huvitavad inimliku kooselu normid ainult niivõrd, kuivõrd nende abil püütakse hoida alal usku.
Pastorid aga kujutavad asja vastupidiselt, väites, et usk olevat
kõlbluse aluseks. Kuid see on vale. Moraal, käitumise normid
on kujunenud alati välja inimeste majanduslike suhete baasil,
on tekkinud nende elutingimustest ühise kooselu tagajärjel.
Selletõttu on erinevad klassid erinevatel aegadel andnud
moraalile oma klassisisu.
Illusoorsed usudogmad pole iialgi olnud moraali aluseks.
Ristiusu moraal on alati langenud ühte rõhujate klassimoraaliga. Isegi elementaarsed kõlbluse nõuded nende usulises käsitluses olid ja on ekspluataatorliku korra tingimustes rõhujate
võimu õigustamise ja töörahva mahasurumise vahendiks. Näiteks, tänapäeval pastorite poolt sageli esile tõstetavat käsku
«austa oma isa ja ema», seletas M. Luther «Suures katekismuses» järgmiselt: «Sellepärast peavad sulased ja tüdrukud oma
isandatele ja perenaistele mitte üksnes kuulekad olema, vaid
austama neid kui oma lihaseid isasid ja emasid, ning tegema,
mis eales suudavad, et täita kõike, mida neilt soovitakse. 31
Meie sotsialistlikus ühiskonnas, kus pole ekspluataatoreid
ja nende orjamist, sisendab usumoraal inimestesse umbusku
oma võimetesse, passiivsust
omadusi, mis on vastuolus
kommunismiehitaja vaimse palgega. Levitades ristiusu moraali,
mis allutab maapealsed teod «pääsmisele» pärast surma, kisuvad pastorid kirikuskäijäid eemale õigest arusaamisest, et tõeliseks väärtuseks on inimesele elu ise ja et tuleb elada täisverelist, töökat ja sisukat elu.
Ateistlikus propagandas on vaja senisest enam tähelepanu
pöörata religioosse moraali paljastamisele ja veelgi tähtsam
—,
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kommunistliku moraali selgitamisele. Kommunismiehitaja moraalikoodeks, mis sisaldub NLKP programmis, pakub selleks
suurepäraseid võimalusi. Ülesanne seisab selles, et näidata
elust endast võetud paremate eeskujude najal, kuidas tõesti
inimlikud elu ja käitumise normid tulenevad sotsialistliku korra
olemusest, kuidas nad meie elus üha enam juurduvad ja edasi
arenevad.
Religioosne ühiskonnakäsitus paneb kahtluse alla inimeste
igapäevases elupraktikas kujuneva veendumuse, et kõik sündmused omavad loomulikke, täiesti seletatavaid põhjusi.
EELK aastaraamat kirjutab, et inimene otsivat nähtustele
objektiivseid põhjusi vaid oma loomupärase piiratuse tõttu.
«Veel enam,» jatkab almanahh, «me otsime neid põhjusi väljaspoolt
alates halva ilma ja lõpetades ajalooliste ning
ning sotsiaalsete tingimustega.» 32 Kirikutegelased ei taha kuuldagi ühiskonnas valitsevast objektiivsest põhjuslikkusest. Nad
püüavad sisendada usklikele oma «religioosset determinismi»,
vaadet, mille järgi «Jumala suveräänne tahe teostub kõikjal ja
alati paratamatult». 33 Raskendab ju nähtuste loomulike põhjuste tunnetamine nende religioosset moonutamist.
Religioosne ühiskonnakäsitus on suunatud materialistliku
ajaloomõistmise vastu. Kirik püüab anda ühiskonna elu nähtutele abstraktset, vormilt üldinimlikku «seletust», täielikult eitades klassilist lähenemist ühiskonna elu probleemidele. Pastorid väidavad, et ühiskonna jagamine klassideks polevat õige,
kuna usk ühendavat kogu inimkonda. Sellise «klassidest kõrgemal seisva» religioosse ideoloogia levitamine ei lase usklikke õigesti aru saada ühiskonna elu sündmustest ja on vastuolus ülesannetega, mida seab meie ette Kommunistliku Partei
programm. «Partei püstitab ülesande kasvatada kogu elanikkonda teadusliku kommunismi vaimus, taotledes, et töötajad
sügavalt mõistaksid maailma arenemise käiku ja perspektiive,
õigesti orienteeruksid meie maal ja rahvusvahelisel areenil toimuvates sündmustes ning teadlikult ehitaksid elu kommunist-;
likult.» 34 Abstraktne, teadusevastane religioosne ideoloogia
takistab seda.
Küsimuseks, millele luteri usu kirik pöörab nüüd palju
tähelepanu, on küsimus ühiskondlikust progressist. 1961. aasta
ristiusu jõulude aial uks luteri kiriku juhtivaid vaimulikke
püüdis teha kogudusele selgeks, et mingit progressi ühiskonna
elus ei toimuvat. Pastor väitis, et inimesed igal ajastul uhkus32 «Eesti
Evangeeliumi Luteriusu Kiriku aastaraamat». Tallinn, 1956,
lk. 24.
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oma edusammudega, neid edusamme aga polevatki ole
mas, kuna inimesed sünnivad ja surevad ühtmoodi ja inimese

tavat

loomus jäävat alati muutumatuks. Pühapäeval pärast A. Nikolajevi ja P. Popovitši fenomenaalset kosmoselendu jutlustati
ühes Tallinn д kirikus, et just tänapäeval, kus tehnika saavutused on eriti suured, tulevat usklikel pidada meeles, et inimloomus jäävat alati muutumatuks.
Metafüüsiline, abstraktne inimese loomuse tõlgendamine
on kogu usulise elukäsituse aluseks. Nägemata ühiskonna elu
tõelisi edasiviivaid jõude, püüab religioon kõike taandada
«muutumatule» inimloomusele, mida käsitletakse kui ühiskonna
materiaalse elu tingimustest sõltumatut nähtust, ja teeb järelduse, et ühiskonna elus midagi ei muutuvat. «Kuid inimese olemus pole mingi üksikule indiviidile omane abstraktne mõiste,»
kirjutas K. Marx. «Oma reaalsuses on see ühiskondlike suhete
kogusumma». 35 Inimese vaimne pale kujuneb välja ühiskondliku korra mõjul ja muutub vastavalt ühiskonna arenemisele.
Kui kapitalistliku korra elutingimused inimesi vaimselt rikuvad
ja tekitavad eraomanduslikke kirgi, ahnust, müüdavust, individualismi ja teisi negatiivseid iseloomujooni, siis sotsialistlik
kord on välja kujundanud hoopis uue sisemaailmaga inimese.
Miljoneil kommunistliku töö liikumisest osavõtjail aga kujunevad välja juba kommunismi ajastu inimese iseloomujooned. Niilükkab elu ümber kirikutegelaste reaktsioonilised väljamõeldised «muutumatust» inimloomusest ning näitab veenvalt, et
koos sotsiaalse, tehnilise, kultuurilise progressiga muutub ka
inimene ise.
Luteri usu kirik kasutab oma mõju säilitamiseks mineviku
kunsti ja kirjanduse saavutusi, andes neile moonutatud, religioosse tõlgenduse. Mitmetel pastoritel on saanud kombeks jutlustes kirjeldada religioosse süžeega klassikalisi maale või kirjandusteoseid, et lasta paista nagu oleks kõik mineviku vaimuhiiglased uskunud jumalat ning usk olnud aluseks kultuuri
arengule. Püüdes luua muljet, nagu oleks ka temal teeneid
kultuuriloos, tähistab luteri kirik kirikutegelaste sünni- ja surmapäevade kõrval isegi suurte heliloojate tähtpäevi. Tegelikult
takistas kirik alati kultuuri arenemist. Kuna aga minevikus
religioosne maailmavaade oli paljude aastasadade jooksul valitsevaks ideoloogiaks, siis kunst ja kirjandus olid tollal paratamatult allutatud religioonile, väljapaistvad kunstiteosed aga
omandasid sageli usulise sisu või vormi. See pole mitte kiriku
teene, vaid süü, et üldinimlikud ideed kunstis pidid murdma
endale teed läbi religioossete tõkete.
Vahel püüavad pastorid ka nõukogude kirjandusest üksikuid
35
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seisukohti välja kiskuda ja neile usulist tõlgendust anda. Jutlustatakse, näiteks, et Egon Ranneti «Kadunud poja» teema
olevat võetud piiblist ning teos käsitlevat üldinimlikku, kristlikku andeksandmist!? Tegelikult on teose idee hoopis vastupidine. Näidendis teatavasti neab ema ära oma poja, kes on
muutunud klassivaenlaste tööriistaks, ning mingisugusest
«kristlikust andeksandmisest» pole juttugi. Kuna aga paljud
usklikud pole lugenud ega laval näinud nimetatud teost, siis
nad usuvad oma «hingekarjase» väljamõeldisi.
Teine näide. Juhan Smuuli Lenini preemiaga autasustatud
«Jäises raamatus» on stseen, kus kirjaniku abikaasa teda pikale
teekonnale saates teravmeelitsedes lausub: «Päris kahju, et
jumalat ei usu. Nüüd ei teagi, kelle hoolde sind usaldada.» 36
Kirjanik lisab kohe, et nad mõlemad on ateistid, et laevakajutis on pooleli usuvastane «Lea» käsikiri. Üks Tallinna pastoreid aga haaras kinni ülaltoodud lausest ja käänas selle tagurpidi. Näete, hüüdis ta jutluses (oktoobris 1960), isegi nemad
(s. o. ateistid) ei saa läbi ilma jumalata.
Niisuguste võltsingute loetelu võiks jätkata. Neid esineb
jutlustes sageli. Usuvastases selgitustöös on tarvis neile otsustavalt vastu astuda. Selleks aga on jällegi vaja teada, mida
jutlustatakse kirikutes tänapäeval. Ateistlikus propagandas on
vaja hoopis rohkem tähelepanu pöörata religiooni ja kunsti,
religiooni ja kultuuri vahekorrale, paljastada kiriku takistavalt
osa Eesti kultuuriloos.
Ühiskonna elu nähtuste hulgas omab tänapäeval erilist
kohta sõja ja rahu küsimus
rahvusvahelise elu põhiküsimus.
Luteri kiriku seisukoht selles küsimuses on viimastel aastakümnetel teinud läbi teatud muudatused. Hitlerliku okupatsiooni
ajal, samuti esimestel aastatel pärast Nõukogude Eesti vabastamist, kasutas kirik minevikus traditsiooniliseks kujunenud
vaadet, et sõda on inimestele karistuseks, mis on saadetud
jumala poolt nende pattude eest. Jutlustades, et sõja põhjuseks
on usu langus, taotles kirik omakasupüüdlikke eesmärke.
Sõjaga hirmutamine oli tol ajal üheks vahendiks, millega püüti
inimesi kirikusse ajada. «Sellepärast Jumal,» loeme luteri kiriku
piiskopi karjasekirjast 1947. aastal, «peab laskma tulla sündmusi ja olukordi, mille läbi ta kõneleb inimestele karmilt nagu
tule ja tormi läbi», et nii nagu torm ajab lapsed tuppa varjule, need «jumala poolt läkitatud» hirmsad sündmused kihutaks inimesi kiriku rüppe. 37
Nende suurte muutuste tulemusel, mis on toimunud maailma areenil sõja ja rahujõudude vahekorras, rahupooldajate
36
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liikumise võimsa arenemise tagajärjel muutis kirik 40-ndate
aastate lõpul oma seisukohta sõja küsimuses. On ju sõja ärahoidmisest huvitatud kõik hea tahtega inimesed, vaatamata sellele, kas nad usuvad jumalat või mitte, sest, nagu märkis
N. S. Hruštšov vestluses Rahvusliku rahunõukogu liikmetega
Pariisis, ei vali aatomi- ja vesinikupommid «kus on ateistid ja
kus usklikud, kes usklikest on katoliiklane ja kes on protestant?» 38 Rahvahulkade võimsa rahuliikumise keerises ei saanud
kirik jääda pealtvaatajaks. Ta loobus inimeste hirmutamisest
sõja kui jumala karistusega. Koguni enam: kõik kirikud Nõukogude Liidus, sealhulgas ka luteri usu kirik, astuvad nüüd
välja rahu kaitseks.
Me hindame kõrgelt kirikute praktilist osavõttu rahupooldajate liikumisest, mis aitab kaasa rahujõudude koondamisele
nendes maades, kus on veel palju usklikke.
Ent ei tohi unustada asja varjukülge. Astudes välja rahu
kaitseks, annab kirik ka nüüd kaasaja põhiküsimusele ebaõige,
religioosse «seletuse».
Pastorid kuulutavad:
1) rahu ei sõltu lõppkokkuvõttes inimestest, vaid jumala
tahtest.
«Neist varemeist vaid päästa suudab See,
kes Rahu-Issandaks maailmale,»
laulis kogudus ühes Tallinna kirikus (november 1959).
2) Sõjad tulenevat riiakast ja «patusest» inimloomusest.
«Kust tulevad sodimised ja taplemised teie seas? Eks sest, teie
himudest, mis sõdivad teie liikmete sees» (Jak., 4,1).
3) Rahuarmastus tulenevat ristiusu olemusest. Selle «kinnituseks» tuuakse tavaliselt üksikud tsitaadid piiblist, nagu
«Õndsad on rahunõudjad, sest neid peab Jumala lasteks hüütama» (Matt. 5,9), käsusõnad «Sina ei pea mitte tapma»,
«Armasta oma ligimest nagu iseennast» ja isegi niisugune
«fakt», et müütiline Kristus olevat sõitnud Jeruusalemma emaeesli sälu seljas (mis sümboliseerivat rahu), mitte aga sõjaratsul (Joh., 12, 14—15).
Mõned pastorid teevad isegi niisuguse valejärelduse, et
püsiv rahu ei olevat võimalik seni, kuni kõik inimesed ei käi
ristiusu õpetuse järgi ega palu jumalat, nagu jutlustati ühes
kirikus (juunis 1962).
Samal ajal pastorid vaikivad sellest, et
1) piiblis on väga palju kohti, kus otseselt kutsutakse üles
sõdadele ja «jumalariigi vaenlaste» halastamatule, metsikule
hävitamisele;
38
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2) religioon pole hoidnud ära sõdasid, vaid vastupidi, aidanud kaasa ajaloo kõige julmemale ja verisemate sõdade valla-

päästmisele (ristisõjad, ususõjad);
3) alles hiljaaegu, hitlerliku okupatsiooni päevil, teenisid
mitmed ristiusu kirikud aktiivselt fašistlikku sõjamasinat ning
4) praegugi propageerivad paljud Lääne kristlikud riigimehed (nagu Adenauer) ja vaimulikud (nagu piiskop Dibelius)
avalikult tuumasõda.
Ägedaks sõjaõhutajaks on USA-s elunev eesti emigrant,
luterlik teoloogiaprofessor A. Võõbus, kes sõjapropagandal
tehes mööda paljude maade pagulaskogudusi ringi kihutab.
Rootsis ilmuv emigrantlik kirikuleht «kiitis» teda, kui väsimatut võitlejat, kes on «astunud paljude tegelike üritustega vastu
nende rahutuvide tagasilöömiseks, mis Kremlist Ameerikasse
ja mujale vabasse maailma maak lastakse». Ning Võõbuse viimanegi brošüür «The Threat of Communism and the Task of
Christians» («Kommunismioht ja kristlaste ülesanded») õigustab täiesti talle mõttekaaslaste poolt antud hinnangut. Viimatinimetatud brošüüris võitleb sõjakas usumees jällegi küünte ja
hammastega rahuliku kooseksisteerimise vastu.
Järelikult ei tulene rahuarmastus sugugi ristiusu õpetusest.
Ristiusk on ajaloos alati õigustanud rõhujaid ja nende vägivallapoliitikat ning teeb seda paljudes imperialismimaades
praegugi. Ristiusu kirikute rahuarmastus sotsialismimaades
tuleneb sellest, et meie rahvad taotlevad rahu ja toetavad üksmeelselt oma valitsuste rahumeelset välispoliitikat.
Rahu ja sõja probleem on saanud sadade miljonite inimeste
elu ja surma küsimuseks. Palved ega kristliku ligimesearmastuse
kuulutamine ei suuda peatada sõjasüütajate roimarikätt. Ainult
võimsa sotsialistliku leeri, rahuarmastavate mittesotsialistlike
riikide, rahvusvahelise töölisklassi ja kõigi rahukaitsjate ühine
võitlus saab maailmasõda ära hoida. Seda mõistavad kõik kaine
mõistusega inimesed. Enamik usklikke ei piirdugi nende vahenditega, mida propageerib kirik. Nad võtavad osa kommunistlikust ülesehitustööst, oma igapäevase tööga kindlustavad nad
meie kodumaa
ülemaailmse rahukantsi
võimsust ja
annavad sellega oma reaalse panuse rahuüritusse.
Me käsitlesime vaid mõningaid ühiskonna elu küsimusi,
mida pastorid jutlustes kõige sagedamini religioosselt tõlgendada püüavad. Nende küsimuste ring on palju laiem. Sageli ei
ole kogu jutlus pühendatud ühele probleemile, vaid nagu möödaminnes vihjatakse mitmetele elunähtustele, tuuakse kas või
ainult näiteid tänapäeva elust ning antakse neile usuline «selgitus». Seejuures esineb pastorite vaadetes pisierinevusi, kuid
nii või teisiti pööravad nad tänapäeval oma peatähelepanu religioosse moraali ja ühiskonna elu küsimustele.
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Religioosne sofistika ja teaduslik ateism
Seoses ateistliku propaganda edusammudega on luteri kirik
alustanud viimastel aastatel väga ägedat kampaaniat teadusliku ateismi vastu. Jutlused kubisevad katsetest «ümber lükata»
või vähemalt halvustada teaduslikku ateismi. Mõistagi pole
vaimulikel teaduslik-ateistlikule propagandale sisuliselt midagi
vastu seada. Ent sellele vaatamata pakub mõningast huvi
nende võtete vaatlemine, mida kirik kasutab, et vähendada
ateismi mõjujõudu.
Esiteks, usukultuste teenrid püüavad sofistliku keerutamisega
segi ajada religiooni mõistet. Kõneldes, et usk olevat olemas
igal inimesel, asendavad pastorid religiooni mõiste inimeste
teadmistel või ootusel põhineva usuga («usun, et homme on
ilus ilm»). Seal aga, kus on vaja usku «süvendada», kõneldakse vastupidi, et ainult kindel lootus jumalale on usk. Vahel
määratletakse usku kui «armastust jumala vastu», teine-kord
aga kui «jumala armu uskliku suhtes, kelle ta ära on valinud
ja kellele usu kinkinud». Ning lõpuks kuulutatakse isegi ateism
usuks. Usklik uskuvat, et jumal on olemas, ateist
et jumamalat pole. Selles olevat ateisti «usk»!
Paljude usu mõistetega manööverdades torkavad pastorid
ette alati selle, mis on sobivam, et kriitikast kõrvale hiilida või
siis usklikele diferentseeritult läheneda.
Usundite mitmekesisusele vaatamata on usu mõiste oma
olemuselt üks. F. Engels rõhutas, et «igasugune religioon pole
ju midagi muud kui fantastiline peegeldus inimeste peades
neist välisjõududest, mis valitsevad inimesi nende igapäevases elus, peegeldus, milles maised jõud omandavad ülemaiste
jõudude vormi». 39 Sotsialistliku ühiskonna elutingimused ei
sünnita enam fantastilisi ettekujutusi. Igandina säilinud usus
on aga religioossete elamuste ja usukultuse kõrval peatunnuseks just usk üleloomulikesse jõududesse, jumalasse. Ning
nimelt usk, pime usk, sest jumala olemasolu pole keegi saanud
ega saagi tõestada. Seda aga, et jumalat olemas ei ole, tõestab kogu teadus ja filosoofia, millele ateism tuginebki. Teaduslik ateism ei ole järelikult paljas usu (jumala) eitamine (sel
juhul ta tõesti sõltuks usust, kaoks koos usu kadumisega), mitte
lihtsalt religiooni antipood, vaid teadusliku maailmavaate lahutamatu koostisosa.
Teiseks, religioonile on iseloomulik, et ta põgeneb mõistuse
kriitika eest ja kaldub tunnete müstikasse. Luteri usus on see
tänapäeval peasuunaks. Pastorid kõnelevad, et uskumiseks on
vaja «seesmist valgust», et mõistus pole üldse võimeline usku
käsitama. Paljas teadmine, et jumal on olemas, moodustab vaid
39
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«surnud usu», kõneles üks Tallinna pastor oma jutluses 1961.
aasta jaanuaris, kristlane nõudvat aga «elavat usku»
religioosseid meeleolusid, eiamusi, jumalakartlikku hirmu, millegi
salapärase ootust jne. See usklikule inimesele omane psühholoogiline kompleks ongi päästerõngaks, millest pastorid kinni
haaravad. Suutmata vastu panna teaduse kriitikale, on nad valmis ohverdama isegi religiooni kui teoloogilise süsteemi, et aga
vaid säilitada «usku südames», «Religioon on inimeste loodud,
usk aga on jumalast,» ütles üks luteri usu kiriku ametikandjaid
1960. aasta juunis. «Ebausk on religioon, ristiusk on aga hoopis midagi muud,» kordas teine (juuli 1961). •
Need väited tõendavad järjekordselt, et usk on sunnitud
taganema mõistuse ees. Kirikutegelased on kaotanud lootuse
veenda inimesi usu «õigsuses» ja ateismi «ümber lükata» näilikult loogilise argumentatsiooniga. Sellepärast vastandavadki
nad ateistlikule teadusele tunnete müstika, kasutades viimase
huvides laialdaselt emotsionaalseid mõjutusvahendeid ning
kiriklikke kombetalitusi.
Kolmandaks, vaimulikud püüavad vähendada usuvastase
selgitustöö mõju usklike seas ateistide halvustamisega. Vastupidiselt tegelikule olukorrale väidavad nad, et ateistlik propaganda ei avaldavat usklikele mõju, kuna ateistid ei tundvat
usku. Ateistid ei käivat kirikus ega usu jumalat, ja seepärast
nad ei saavatki tunda «usutõdesid». Need avanevat vaid usklikule südamele. Pastorite loogika järgi tuleb välja, et arstiks
kõlbab vaid see, kes ise on haige või kõik haigused läbi põdenud, sest muidu ta neid ei tundvat. Kuid haige tunneb vaid
oma haiguse väljendust
valu, usklik
religioosse teadvuse
mõjul tekkinud usuelamusi. Haiguse ja usu olemust, põhjusi
ning nendest jagusaamise teid tunnevad aga just arst ja ateist.
Nii nagu arstiks õpitakse ülikoolides ja instituutides teaduse
alusel, nii põhineb ka ateism teaduslikul maailmakäsitlusel
marksistlik-leninlikul teadusel.
Ateistliku selgitustöö mõju vähendamiseks levitavad kiriku
ideoloogid usklike seas vaadet, nagu ei suudaks ateistlik teadus lahendada selliseid probleeme, nagu elu ja surm, elu mõte,
kõlbluse olemus ja alus jne. Neile «inimhinge igavestele küsimustele» suutvat vastata vaid usk. Teaduse asemele pakuvad
pastorid evangeeliumide müstikat, mille järgi «elu olemus ulatub üle maiste kaemuslikkude väljenduste, on inimese olemašolemNe iaoks «sealpoolne»», nagu kirjutab luteri usu kiriku
aastaraamat. 40 Teadus annab tänapäeval täiesti kindlad, tõestatud vastused elu poolt püstitatud küsimustele, peegeldab
tegelikkust üha sügavamalt ja täpsemalt. Ja kui teaduslikku
maailmapilti moodustavate tuhandete tõdede kõrval ongi mõni
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kümnendajärguline detail, mis pole lõpuni veel kindlaks tehtud, siis ei ole see üldsegi aluseks, et tuleks otsida vastust usus,
mis, nagu ülaltoodud tsitaat näitab, muudab elu olemuse hoopiski kättesaadamatuks, «teispoolseks», käsitab seda müstiliselt ja moonutatult.
Sageli moonutavad usu apologeedid ateismi seisukohti. Nii
on üheks kiriku lemmikväiteks ikka olnud võlts vaade, et ateism
ei pööravat tähelepanu «vaimsetele väärtustele». Veelgi rohkem, polemiseerimishoos võtavad
pastorid kasutusele isegi
laimu; ateism lagastavat moraali, religioon olevat ainus kõlbluse alus. Igale mõtlevale inimesele on selge, et ateistlikul
Nõukogudemaal hinnatakse vaimseid väärtusi palju kõrgemalt
kui kapitalistlikus ja religioosses Läänes, kus kõikide väärtuse
mõõduks on raha. Muidu ei saaks ju meie kodumaa olla maailmas esikohal väljaantava kirjanduse tiraažide poolest, kõrgema haridusega spetsialistide ettevalmistamise poolest, paljudel juhtivatel teaduse ja tehnika aladel. Kommunistide, teadlike ateistide partei aga hindab moraali nii kõrgelt, et ta võttis
oma programmi sisse kommunismiehitaja moraalikoodeksi,
kuhu töölisklassi revolutsioonilise moraali kõrval kuuluvad
ka põhilised üldinimlikud moraalinormid.
Moonutades teaduslikku ateismi religiooni kõverpeeglis,
nimetavad mõned pastorid ateiste «pilkajateks» ja püüavad
usklike seas manada esile muljet, nagu kiusataks meie maal
kirikut taga. Ristiusu ajaloost on teada palju usukannatajaid
märtreid. Kirik on neid kannatuslugusid alati eriti rõhutanud
ja liialdatult üles puhunud. Tõmmates nüüd vihjamisi paralleele tänapäeva ja nende vahele, keda minevikus usu pärast
taga kiusati, püüavad mõned pastorid levitada koguduse liikmete hulgas kannatusmeeleolusid. Sellepärast on ateistlikus
propagandas väga oluline selgitada, milline on tegelikult Nõukogude riigi ja Kommunistliku Partei suhtumine religiooni,
näidata, et meie ühiskonnas valitseb tõeline südametunnistuse
vabadus. Mitte kellelgi pole õigust takistada ei ateistlikku propagandat ega ka usuliste kombetalituste sooritamist, kui see
ei ole vastuolus Nõukogude seadustega.
Jutlustes esinev ateistide halvustamine ja ateistliku propaganda mahategemine on «teoreetiliseks» ettevalmistuseks üleskutsetele, et koguduste liikmed hoiduksid «jõledatest küsimustest», s. t. ei mõtleks ega arutleks usudogmade üle, ei kuulaks
ateiste.
Usklikud tõepoolest ei mõtle peaaegu iialgi selle üle, kas
«usutõed», millest nad kinni peavad, on õiged või mitte. Paljud
neist on väga kinnised, hoiduvad kõnelustest usu teemadel. Seepärast on usklike seas ateistliku selgitustöö tegemisel alati vaja
116

meeles pidada V. I. Lenini näpunäidet, et «rahvahulkadele on
tarvis anda kõige mitmekesisemat materjali ateistliku propaganda alalt, tutvustada neid faktidega kõige mitmekesisemailt
elualadelt, läheneda neile nii ja teisiti, et tekitada neis huvi,
äratada neid religioossest unest, virgutada neid igakülgselt,
kõige mitmekesisemal viisil jne.»41
Kiriku ideoloogid omalt poolt arendavad viimastel aastatel
palavikulist tegevust, et elavdada ja tugevdada usumeeleolusid. Nad manitsevad ja hirmutavad usklikke patuga, püüavad
suurendada koguduse mõju selle üksikutele liikmetele, panevad
usklikele südamele, et need oma lapsi kasvataks usu vaimus,
katsuvad muuta jumalateenistusi ja kombetalitusi väliselt ligimeelitavaks.
Teadusliku, materialistliku maailmavaate järjekindlad edusammud ja usklike arvu vähenemine ei nõrgesta leppimatut
ideoloogilist võitlust ateismi ja religiooni vahel. Vastupidi, kuna
usukultuste teenrid ei taha mõista, et rahva vabanemine mineviku igandeist ja lahkumine kirikust meie sotsialistliku tegelikkuse mõjul on seaduspärane protsess, siis püüavad nad iga
hinna eest ateistliku maailmavaate levikule vastu panna.

К. Виммcааре
ОБ ИДЕОЛОГИИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
В СОВЕТСКОЙ ЭСТОНИИ
Резюме

В интересах атеистического воспитания необходимо знать
сущность и методы распространения религиозного сознания,
формы приспособления религиозных культов к условиям
социалистической действительности. В Эстонской ССР это
относится прежде всего к евангелической лютеранской церкви.
Основу лютеранского вероисповедания составляет вся
христианская библийская догматика. Несмотря на огромные
изменения в общественной жизни, происшедшие в Эстонии
за последнее столетие, несмотря на изменение политической
позиции церкви, догматические основы лютеранства остались
неизменными.
Однако церковникам приходится приспосабливаться как
к новым общественно-политическим условиям, так и к изменившемуся духовному миру верующих. Поэтому пасторы
пытаются разъяснять библию на примерах понятной для при41

V. I. Lenin. Teosed, 33. kd., lk. 203
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хожан современной жизни, замалчивают «слишком устаревшие» положения священного писания.
Приспособление лютеранской церкви имеет свою специфику. Она отказалась от попыток «модернизации» религии,
которые предпринимались в буржуазной Эстонии, и вернулась назад к традиционному, почти ортодоксальному лютеранству.
В настоящее время Эстонская евангелическо-лютеранская
церковь мало уделяет внимания вопросам отношения между
естествознанием и религией. Обычно пасторы обходят эти
вопросы утверждением, что наука и религия занимаются
независимыми друг от друга областями. Однако это не мешает пасторам продолжать борьбу против науки, но делается
это теперь в более скрытой форме.
Если в отношении естествозвания лютеранская церковь
все чаще уклоняется от открытых сражений, то против научного атеизма она ведет открытую войну. Не располагая
никакими аргументами против научного атеизма, церковники
пытаются ослабить его влияние среди верующих тем, что
порочат атеистов, извращают их взгляды. Большинство их
суждений являются софистикой.
Главным направлением проповеднической деятельности
лютеранской церкви является распространение христианской
морали и религиозное толкование явлений общественной
жизни.
Теоретической основой лютеранского понимания общественной жизни и морали является абстрактное, метафизическое толкование сущности человека, которую церковь считает неизменной, греховной и независимой от условий материальной жизни общества. Исходя из этого метафизического
вымысла, лютеранство дает искаженное толкование и другим
вопросам общественной жизни.
В статье разоблачается церковное понимание основ нравственного поведения, смысла жизни, роли и места человека
в обществе, отношения к труду, семейных отношений, воспитания, движущих сил общественного развития, общественного
прогресса, духовной культуры, войны и мира и других вопросов, чаще всего затрагиваемых в проповедях.
воспитание
должно
Научно-атеистическое
учитывать
местные условия, нынешнюю специфику религиозной идеологии. Тот факт, что лютеранская церковь в настоящее время
мало занимается вопросами отношения между религией и
наукой, не означает, что можно уделять меньше внимания
распространению естественнонаучных знаний. Разоблачение
антинаучной сущности религиозной идеологии остается одной
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из главных задач атеистического воспитания. Однако специфика «личной веры» лютеранства, направленность современного церковного проповедничества требует усиления внимания к вопросам воспитания коммунистической нравственности и к делу разоблачения’ лицемерной религиозной морали,
извращенного понимания других явлений общественной

жизни.

К. Vimmsaare
ABOUT THE IDEOLOGY OF THE LUTHERAN CHURCH
IN SOVIET ESTONIA
Summary

In the interests of atheistic education it is necessary to
know the nature and the methods of the dissemination of religious consciousness, the forms of the adaptation of religious
rites to the conditions of the socialist actuality. In the Estonian
SSR it refers firstly to the evangelic Lutheran church.
The Christian biblical dogmatics constitutes the basis of
the Lutheran religion. In spite of the vast changes in the public
life that took place in Estonia during the last century and
despite the change in the political position of the church, the
dogmatic bases of Lutheranism remained invariable.
But the clergymen have to adapt themselves to the new
social-political conditions as well as to the changes in the
spiritual world of the believers. Therefore the pastors try to
interpret the Bible to their parishioners after the examples of
contemporary life, keeping silent about the «too old-fashioned»
theses of the Scripture.
The adaptation of the Lutheran church has its own specificity, It renounced the attempts of the «modernization» of religion undertaken in bourgeois Estonia and came back to the
traditional, next to orthodox Lutheranism.
At present the Estonian evangelical Lutheran church gives
little attention to the questions about the relations between
science and religion. As a rule the pastors disregard these
questions stating that science and religion deal with problems
quite independent from each other. This, howewer, doesn’t prevent the pastors from proceeding with the fight against science, but it is done in a more disguised form.
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If the Lutheran church often avoids open battles with respect to science then against scientific atheism it fights an open
war. Having no arguments against scientific atheism, the
clergymen try to weaken its authority among believers by
discrediting atheists and misinterpreting their views. In the
majority of cases their judgements appear to be sophistical.
The principal direction of propagating activities of the
Lutheran church is the dissemination of Christian moral and
religious interpreting of social phenomena.
The theoretical basis of public life and morals in the Lutheran sense is an abstract, metaphysical interpretation of the
nature of man which church considers to be unchanging, sinful
and independent of material society. Proceeding from this
metaphysical fiction the Lutheranism gives perverted interpretation to other questions of social life as well.
The article exposes ecclesiastical conception of the principles of moral conduct, of meaning of life, of the role and
place of man in society, of motive forces of social progress, of
spiritual culture, of war and peace and of other questions that
are most frequently touched upon in sermons.
Scientific-atheistic education has to take account of local
conditions, of present specific character of the religious
ideology.
The fact that the Lutheran church isn’t preoccupied with the
questions of relations between religion and science at present,
doesn’t mean that less attention should be given to the dissemination of natural science. The exposure of antiscinetific
nature of religious ideology remains one of the chief tasks of
atheistic education. But the specific character of «the private
belief» of Lutheranism, the trend of contemporary ecclesiastical
preaching requires earnest attention to the questions of education of communist morality and to the cause of unmasking of
hypocritical religious morals, of perverted conception of other
social phenomena.
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К. Uibo
KUNST JA RELIGIOON
Marksistlik-leninlik filosoofia käsitleb kunsti ja relegiooni
kui ühiskondliku teadvuse eri vorme, mis peegeldavad
ühiskondlikku olemist, inikumbki erineva resultaadiga
meste sotsiaalseid ja olustikulisi tingimusi ning inimese suhteid loodusega. Kunst ja religioon kuuluvad kõige vanemate
ühiskondliku teadvuse vormide hulka. Nad hakkasid kujunema
vanema kiviaja (paleoliitikumi) lõpuperioodil (40 —20 tuhat
aastat tagasi), kui inimene valmistas juba primitiivseid tööriistu
ja tarbeesemeid, kui oli tekkinud artikuleeritud kõne ja elementaarne esteetiline suhtumine tegelikkusesse. Hankides loodusest vajalikke elatisvahendeid tunneb inimene vajadust järjest
ja
avaramalt tunnetada ja seletada ümbritsevat tegelikkust
omaenda eluavaldusi. Hakkab kujunema ühiskondlik teadvus,
mis esialgu sünkreetiliselt sisaldas moraali, kunsti, religiooni
ja teaduse algeid. Niisugused ühiskondliku teadvuse vormid
nagu poliitilised ja õiguslikud tavad ja vaated on tunduvalt
hilisema päritoluga, nende tekkimine on seotud eraomandi
klasside ja riigi tekkimisega.
Tuginedes kunsti ja religiooni tekkimise iidsusele ja omavahelisele tihedale läbipõimumisele nende hilisema arengu
perioodil, on fideistid ja idealistliku esteetika esindajad väitnud ja väidavad, nagu oleks kunst sündinud ja arenenud religiooni rüpes ja tänu religioonile. Seejuures käsitatakse kunsti
kui vaimse tegevuse valdkonda, mis seisab religiooniga võrreldes madalamal astmel. Hegel kirjutas, et
religioon
kui üldine tõe tunnetamine on oluliseks eeltingimuseks
kunstile.» 1 Hegeli arvates asub religioon «oma sisu poolest ühel
ja samal pinnal nii kunstiga selle sõna spetsiaalses mõttes kui
ka filosoofiaga.» 2 Sellest lähtudes jõuab Hegel järeldusele, et
«kauni kunsti tulevik seisneb tõelises religioonis.» 3
1 Гегель Соч., т. XIII, стр. p
5.
2
«...

3

Гегель. Соч. т. XII, стр. 105.
Гегель. Соч., т. XII, стр. 348.
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kaasajal kinnitavad mitmed reaktsioonilise idealistliku
esteetika esindajad, et kunsti ülesandeks olevat mingi kõrgema,
irratsionaalse maailma, jumaliku olemuse tunnetamine. Seetõttu
võivat kunst edukalt areneda vaid siis, kui ta tugineb religioonile
ja on sellega tihedalt seotud, s. t., kui kunstnik on sügavalt
usklik ja otsib innustuse allikat usust. Seepärast pidavat religioosse tunde langus kaasa tooma ka kunsti languse. Ameerika
pragmatismi üks rajajaid John Dewey kirjutas, et kunsti lahutamine usulistest kultustest on peamiseks teguriks, mis aitab
kaasa kunsti langusele, ja et aeg, millal kunst lakkab teenimast religiooni, tähendab ühtlasi kunsti loojangut. 4
Kaasaja prantsuse idealistlik esteetik ja kirjanik Andreas
Malraux kirjutas mõni aasta tagasi kolmeköitelise teose «Kunsti
psühholoogia», milles ta püüab tõestada, nagu algaks igasugune kunstilooming jumaluse abstraktsioonist ja nagu poleks
kogu mineviku kunst midagi muud kui jumaliku olemuse tunnetamise vahend. Malraux väidab, et kõik väärtuslik kunstis on
olnud alati kaugel meie maisest elust, et kunstis on peegeldunud ennekõike mitte reaalne, vaid irreaalne, mõistusele tabamatu üleloomulik maailm. 5
Üks Tallinna pastor väitis oma jutluses 1961. a. algul, et
just tänu oma sügavale religioossusele lõid mineviku kunsti
suurmeistrid oma geniaalsed teosed.
Neid ja taolisi väiteid esitades rõhutavad fideistid ja idealistliku esteetika esindajad kunsti ja religiooni sarnaseid jooni
ja lähevad vaikides mööda nende ühiskondliku teadvuse vormide põhjalikust kvalitatiivsest erinevusest.
Tõepoolest, kunstil ja religioonil on mõningaid sarnaseid
jooni. Näiteks eeldab kunstilooming, nagu ka religioon, inimese elavat kujutlusvõimet, fantaasiat. Kunst on loonud rohkesti fantastilisi kujundeid, millele on raske leida elus reaalseid prototüüpe. Igal rahval on muistendeid, müüte, legende,
eeposi, kus on kujusid ja sündmusi, mida pole elus kunagi olnud
ja ei saagi olla. Iseäranis rohkesti on sääraseid antiikaja kunstis. Meenutagem kas või vana-kreeka müüte jumalatest ja kangelastest või Homerose «liiast» ja «Odüsseiat», kus fantaasia
ja muinasjutulised elemendid on reaalsusega niivõrd läbisegi,
et neid on võimatu lahutada. Sama võib ütelda eesti rahvaloomingust-muistendeist, müütidest ja meie rahvaeeposest «Kalevipoeg», millele just fantastika annabki kunstilise omapära ja
võlu. Kas need näited ei kõnele sellest, et religioon ja kunst
on olnud omavahel tihedalt seotud, et religioon on olnud kunstile toitepinnaks?
4

П, С.

Трофимов. Играла ли религия прогрессивную роль в разви-

тии искусства. Москва, 1959, стр. 4.
6
В. Т. Антоненко. Искусство
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и религия. Киев, 1960, стр. 4.

Selline järeldus oleks enneaegne ja ebaõige.
Teatav väline sarnasus kunsti ja religiooni vahel ei tähenda,
et nendel ei oleks olulisi erinevusi, mis lõppkokkuvõttes teevad
nad kvalitatiivselt erinevaiks ja teineteise suhtes vastandlikeks
ideoloogilisteks nähtusteks. Kunst erineb põhjalikult religioonist
nii geneetiliselt kui ka gnoseoloogiliselt, nii oma
tekkimise ja arengu kui ka tegelikkuse peegeldamise iseloomu

poolest

Marksistlik-leninlik esteetika õpetab, et võtit kunsti tekkimise ja olemuse mõistmiseks ei tule otsida inimeste teadvusest
ega mingis jumalikus alges,’vaid materiaalses tootmises, ühiskondlikus praktikas. Inimese esteetiline suhtumine tegelikkusse
kui kunsti tekkimise eeltingimus kujunes tööprotsessis, sest tööprotsess ei ole ainult inimese poolt looduse produktide omandamine, vaid see on ühtlasi looduse «inimesestamise» (Marx)
protsess, mille juures inimene jäädvustab töö objektile oma
tegevuse eesmärgi, võimed, kogemused ja oskused. Kasutades
iseenese võimeid ja arvesse võttes looduse seaduspärasusi, kujundab inimene loodust ümber vastavalt oma eesmärgile. Ta
otsekui toob esile looduses leiduva «tooraine» sisemised võimalused, realiseerib need võimalused talle vajalikus suunas
ja koos sellega kehastab esemetes oma inimlikke võimeid, jõudu
ja oskusi. Seejuures inimene «kujundab mateeriat ühtlasi ilu
seaduste kohaselt». 6
Tööprotsessis sünnib inimese esteetiline suhtumine tegelikkusesse. Inimese edasises arengus esteetiline tunne komplitseerub ja süveneb, hõlmab üha uusi ja uusi objekte, kuni ta
muutub tegelikkuse omandamise, tegelikkuse tunnetamise eriliseks vormiks. See tähendabki kunsti sündi. F. Engels kirjutas: «Ainult tänu tööle, tänu üha uutele operatsioonidele kohanemisele .. .saavutas inimese käsi niisuguse täiuslikkuse astme,
kus ta võis nagu võlujõul ilmale tuua Rafaeli pildid, Thorwaldseni skulptuurid, Paganini muusika.» 7
Niisiis kunst tekkib ja areneb sedamööda, kuidas inimene
muutub teda ümbritseva maailma valitsejaks, sedamööda, kuidas tööprotsessis tulevad ilmsiks inimese võimed, teadmised ja
anded.
Arheoloogia, etnograafia, ühiskonna- ja kunstiajaloo andmed räägivad sellest, et ürgaegne primitiivne kunst tekkis kui
naiivselt tõepärane tegelikkuse kunstiline peegeldus ning et
see toimus varem kui tekkisid religioossed kujutlused. Ürgaegse inimese arengus oli periood, millal religiooni ei olnud,
ja just sel perioodil tekkisid kujutava ja tarbekunsti alged.
e К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 г. Из ранних
произведений. Госполитиздат, 1956, стр. 566.
7
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Москва, 1957, стр. 143.
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Mõnevõrra hiljem seostub tegelikkuse teatavate külgede kunstiline kujutamine maagilise momendiga. Kuid maagiline moment on täiel määral allutatud reaalsetele, elulistele eesmärkidele. Metslooma kujutust vaatles ürginimene kui tõelise looma
teisendit. Sellest annavad tunnistust odaotsa jäljed paljudel
ürgaja koopajoonistel. Sellega on seletatav ka püüd kujutada
loomi võimalikult täpsemalt ja elutruumalt. Ilmekalt ja nappide vahenditega andis ürginimene edasi mitte ainult piisonhärja, põdra, elevandi välimust, vaid ka iseloomu ja eluviise.
Eriline huvi loomade vastu tulenes sellest, et jahipidamine
etendas esmajärgulist osa ürgaegse sugukonna elus, oli ürgaegsele inimesele esimeseks elutingimuseks. Sellega on seletatav, miks ürgaegne inimene ei kujutanud taimi. Taimede
kogumine nõudis palju vähem jõudu ja aega, selleks ei olnud
vaja kuigi palju kogemusi ja teadmisi. Alles märksa hiljem
ilmub tinglik taime-ainestikuline ornament.
Neid seisukohti on kinnitanud ka uurimused uuema aja
mahajäänud rahvaste elust. G. Plehhanov põhjendas veenvalt
kunsti tekkimise sõltuvust tööst ja vaidles vastu Bücherile ja
Grossele, kes kaitsesid nn. mänguteooriat, mille kohaselt kunsti
olevat sünnitanud inimese vajadus mängida. Plehhanov kirjutas: «... me ei mõista sõna otseses mõttes mitte midagi ürgaja
kunsti ajaloost, kui me ei lähtu mõttest, et töö on vanem kui
kunst.» Plehhanov rõhutas, et kunsti on sünnitanud töö ja et
ürgaegne inimene kujutas ainult seda, mis oli tema elus täht.
sat. Plehhanov toob näite bušmanide elust:
kui bušmanid
kujutavad peaaegu eranditult ainult loomi ja linde; paabulinde,
elevante, ninasarvikuid, jaanalinde jne,, siis sellepärast, et
loomad ja linnud etendavad määratu suurt, otsustavat osa
nende jahinduslikus elus. Algul tekkis inimesel teatav suhtumine loomadesse (ta hakkas nendele jahti pidama), ja .alles
seejärel ning just sellepärast, et tal tekkis nedesse säärane suhtumine
tundis ta vajadust neid loomi joonistada.» 8
Töötades kujunes inimesel välja ühtlasi rütmi ja meloodia
tunne. Ka selle kohta pakub näiteid mahajäänud suguharude
elu. «Algelisel arenguastmel asuvail inimestel käib iga tööliigi
juurde oma laul, laululine saade, mis on täpselt kohandatud
sellele tööliigile omaste liigutuste rütmile.» 9 Rahvaste folklooris, sealhulgas ka eesti rahvaloomingus, kuuluvad tööteemalised laulud vanimate hulka.
Nagu näha, on kunst oma tekkimisest peale aidanud kaasa
inimese võimu tugevdamisele looduse üle, on olnud looduse
«.

.

Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 1. М., 1958, стр. 74.
Г. В. Плеханов. Письма без адреса. Искусство и общественная
жизнь. Москва. 1956, стр. 33.
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mõjutamise vahendiks, aidanud inimest materiaalsete hüvede
tootmisel. Kõige varemal perioodil oli ta tihedasti seotud inimeste töö praktikaga ja peegeldas seda praktikat, oli seega
allutatud utilitaarsetele eesmärkidele. Paleoliitikumi ajastu
kunstis esineb väga harva religioosseid ja maagilisi elemente.
Alles hiljem, mesoliitikumi ja neoliitikumi perioodil, hakkab
ilmnema religiooni mõju. Viimane oli põhjuseks, et paljudel
juhtudel primitiivne kunstilooming hakkas inimeste elust ja
loodusest eemalduma ja selles hakkasid domineerima tardunud,
kivinenud vormid ja fantastilised motiivid.
Ka religiooni tekkimine oli seotud inimese materiaalse tegevusega, Võitluses oma olemasolu eest, sedamööda kuidas ini-

mese tootmissfäär laienes, puutus ta kokku niisuguste loodusnähtustega, mida ta ei suutnud mõista ja mille ees ta tundis
end abituna. Ta püüdis neid seletada üleloomulike jõudude tegevusega. Ühtlasi püüdis inimene endale allutada neid üleloomulikke, talle arusaamatuid jõude ja nähtusi. Maagiga tekkimises
ilmnes inimese võimetus loodusjõudude ees. Valdav enamus
maagilisi kombetalitusi olid otseselt seotud inimese praktilise
tegevusega. Paljud maadeuurijad on seda näidete varal mahajäänud suguharude eluviisidest kinnitanud. Näiteks austraalia jahimehed joonistavad kõvale liivasele pinnasele känguru
ja seejärel pilluvad kujutist odadega. Alles XVIII sajandil elasid Kamtšatkal itelmenid, kes olid ürgkogukondliku korra tasemel. Nad valmistasid söödavatest taimedest, karu- ja hülgerasvast hundi kuju, lasid sellesse vibust nooli ja hiljem, lõiganud
hundi kuju tükkideks, sõid selle ära. Itelmenide arvates aitas
selline maagiline kombetalitus kaasa jahiõnnele. Püüd tagada
endale edu toidu hankimisel ja vältida ebaõnne, ja samal ajal
edu saavutamise reaalsete vahendite mittetundmine viisid välja
selleni, et inimene hakkas otsima oma jõuetuse ja teadmatusele kompensatsiooni fantaasiamaailmas. K. Marx kirjutas:
ta arvas ole«Jõuetus püüab alati väljapääsu otsida imedes,
vat vaenlase võidetud, kui tal õnnestus vaenlasest üle olla oma
kujutluses,» 10 Nii on paleoliitikumi lõpuperioodi kunstimälestiste hulgas leitud karu kuju ilma peata, mille asemele on paigutatud tõelise karu kolju. Kujul on selgesti näha tema pihta
heidetud odade jäljed.
Ürgaja inimese religioosne fantaasia ei eemaldunud veel
reaalse tegelikkuse nähtustest. Aja jooksul, ürgkogukondliku
korra lagunedes ja sugukondliku korra tekkides. muutuvad
inimeste vahelised suhted keerukamaks. Ühtlasi kasvavad ja
mitmekesistuvad inimeste tarbed, nende vajadused. Maagia,
mis ürgajal oli käsitlenud loodusnähtusi naiivse lihtsusega,
hakkas muutuma mütoloogiliste kujutluste keerukaks süstee10
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miks ja kultusteks, mille aluseks sai maailma jaotamine reaalseks ja irreaalseks, maiseks ja üleloomulikuks. Kultuste komppreestlitseerumine toob kaasa eriliste isikute-funktsionääride
rite ja nõidade tekkimise, kes hakkavad kultuse huvides ära
kasutama ka kunsti. Kunst hakkab oma esialgset tõepärast iseloomu kaotama. Eeskätt avaldub see neil kunstialadel (tants,
skulptuur), millele religioosne kultus mõju avaldas, kuna religioossest kultusest kaugemates kunstiliikides (tarbekunst) jäävad elulähedased motiivid püsima.
Nagu eeltoodust näha, ei ole kunsti sünnitanud religioon,
vaid ta tekkis tööprotsessis, sedamööda kuidas inimene loodust
praktiliselt omandas. Inimese töö oli tegelikkuse esteetilise tunnetamise ja kunsti kui selle tunnetamise kõrgema astme eetingimuseks. Religioossed kujutlused ei saanud kunsti tekkimisele
olulist mõju avaldada.
Klassiühiskonna tekkimise ja arenguga muutus religioon
valitsevaks ideoloogiaks. Valitsevad klassid hakkasid religiooni
teadlikult ära kasutama neile alluvate rahvahulkade majanduslikus ja poliitilises sõltuvuses hoidmiseks, oma võimu kindlustamiseks ja tugevdamiseks. Religiooni kaudu mõjutavad valitsevad klassid kõiki ühiskondliku elu sfääre, sealhulgas ka
kunsti. Hirmule loodusjõudude ees lisandub hirm ekspluataatorilike klasside ees, kes sageli teadlikult pidurdasid ja surusid
maha rahva kunstilist loomingut. Vanas Egiptuses, kus religiooni mõju ühiskonna vaimses elus oli eriti tugev, toimus
kunsti areng rea aastasadade jooksul äärmiselt aeglaselt.
Kõik väärtuslik ja püsiv sündis antiikaja kunstiloomingus
mitte sellepärast, et kunst oli religiooni mõiu all, vaid sedavõrd, kuivõrd mõjule pääsesid religiooni mõjule vastukäivad
tendentsid. Selle eredaks näiteks on kunstiloomingu kõrge tase
Vana-Kreekas tema õitsengu perioodil.
Vana-Kreeka eeposed ja skulptuurid on pühendatud peamiselt antiikse mütoloogia jumalate ja kangelaste ning nende
elusündmuste kujutamisele. Seega vormilt on nad religioossed.
Kuid oma sisult on need teosed tõepärased ja elulähedased.
Nendes peegeldub tolle 'aja inimeste elu ja olustik, inimese keha
harmoonia ja vaimne ilu, neis väljendub antiikaja inimese terve
ja elujõuline maailmatunnetus, rõõm sellest, et inimene otsekui
avastas iseenda ja looduse ilu. Meenutage kas või kreeka
klassikalist skulptuuri
Milose või Medici Veenust, Pelvederi
Apollot, rooma skulptuurist Jupiteri, Нега та teis+e rooma iumalate kujutusi, ja meie ette kerkib realistlikus valguses antiikne
ühiskond oma õitsengu perioodil.
Kunsti hoogne areng Vanas-Kreekas (võrreldes näiteks
Vana-Egiptusega) oli muude asiaolude kõrval tingitud ka sellest, et kreeklased olid tolle aja rahvaste hulgas religioosses
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mõttes võrdlemisi vabameelsed. See tulenes nende ajaloolise

arengu eripärasustest: orjanduslikus vabariigis käis elav poliitiline võitlus, siin oli olemas teatav demokraatia (mõistagi
valitseva klassi raamides) ning riigivõim ei sanktsioneerinud
religioosseid dogmasi ja kultust. Preestrid ei moodustanud siin
omaette seisust: inimestel, kes korraldasid ja juhtisid religioosseid kombetalitusi, ei olnud teistega võrreldes erilisi privileege.
Tõsi küll, eksisteerisid mitmesugused poolusulised tavad ja
traditsioonid, nagu dionüüsose orgiad või elüüseumi müsteeriumid. Kuid need toimusid stiihiliselt ning riigivõim ja religioon
ei hoolitsenud kuigi palju nende reglementeerimisest. Ametlikud kultused olid oma vaimult ja laadilt üsna ilmalikud. Näiteks kas või olümpiamängud, mille ilmalik iseloom on päeva-

selge.

Kreeka kunsti toitvaks «pinnaseks» jä «arsenaliks (K. Marx)
oli mütoloogia. Vana-kreeka müüdid, muistendid, õpetusliku
suunaga legendid olid elunähtuste omapäraseks kunstilise
üldistuse vormiks. Oma jumalate kujul ülistasid kreeka kunstnikud täiesti «normaalset», maist inimest, kellele «miski inimlik
pole võõras». Siit kasvas välja vana-kreeka esteetiline ideaal
harmooniliselt arenenud inimene, inimene-võitleja, looduse
valitseja, kes ei kohku tagasi jõudu katsumast koguni Zeusi
endaga, nagu tegi seda antiikaja kunsti kõige ülevam kangelane Prometeus. Paljudes armastusjumalanna Veenuse kujudes
on antiikaja kunst kehastanud naise vaimset ja füüsilist ilu,
inimest, kes elujaatavalt ning optimistlikult suhtub maailmasse. Niisugune inimese kujutamine on väga kaugel religioossest ideoloogiast, mis on alati ülistanud inimese passiivsust ja abitust.
Antiikaja kunsti loomingus oli ka teoseid, mis olid tugevasti
religiooni mõju all. Paljud mütoloogilised kujud (kentaurid,
saatürid, nümfid, sireenid jt.) väljendasid religioosseid ideid,
jutlustasid üleloomulike jõudude olemasolust. Seda võime täheldada ka vana-kreeka kirjanduses. Aishylose, Sophoklese ja
Euripidese tragöödiate paljude kangelaste elu ja saatust määrab jumala, faatumi vahelesegamine. Sellele antiikse kirjanduse joonele pööras tähelepanu juba Hegel. Vastupidi omaenda
väitele religiooni positiivsest osast kunsti arengus, heitis ta
vana-kreeka kirjanikele ette, et nad sageli kasutasid jumalate
vahelesegamist. Sellega takistasid nad sündmuste loomulikku
arengut, tõid kunsti abstraktset allegooriat ia sümboolikat.
Näiteks pöördub Euripides oma tragöödias «Tphigenia Taurises» tegevuse kõige teravamal momendil jumalanna Ateena
pooH, kes seeiärpl muudab «ündmuefe loomulikku kulgu.
Kunsti ia religiooni vahekorra iäloimine Vana-Kreekas viib
meid järeldusele, et sealse kunsti õitsengu põhjuseks ei olnud
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vanade kreeklaste religioossed eelarvamused, vaid nende püüd
võimalikult tõepäraselt peegeldada reaalset maailma ja sügavamalt kujutada inimest kui kunstiloomingu peamist objekti.
Müütilistes kujudes kehastas vana-kreeka kunst oma aja eesrindlikku esteetilist ideaali, mis avaldus harmooniliselt arenenud täiuslikus inimeses ja tema optimistlikus elukäsituses.
Mütoloogia, millest vana-kreeka meistrid ammutasid oma
teoste motiivid, ei olnud religioon selle sõna kaasaegses mõttes, Selles kujutati jumalaid enamjaolt reaalsete olevustena,
kes erinesid inimestest vaid selle poolest, et nad olid palju tugevamad ja võimsamad kui inimesed, ent neile olid omased ühtlasi paljud inimlikud nõrkused.
Religiooni kahjulik mõju kunsti arengule ilmnes eriti keskajal, kui Euroopas sai valitsevaks religiooniks ristiusk. Kirik
allutas nüüd endale kogu ühiskonna vaimse elu. Nagu märkis
Engels, oli kirik tolleaegse kehtiva korra ülimaks üldistuseks
ja sanktsiooniks. Ristiusu kirikutegelased hävitasid barbaarselt
antiikkunsti mälestisi, mis olid vastuolus usudogmadega. Just
religioosse fanatismi tõttu rüüstati antiikaja ühelt suurimalt
mälestiselt
Parthenonilt suurem osa kujusid ja skulptuurseid kaunistusi., IV sajandi lõpul hävitasid kristlased antiikaja
ühe rikkaima kultuuripärandi
Aleksandria raamatukogu.
Paavst Grigorius andis käsu põletada ära Cicero, Tacituse,
Liviuse ja paljude teiste antiikaja väljapaistvate autorite
teosed.
Kirik kasutas ära kõiki ideoloogilisi vahendeid oma mõjuvõimu tugevdamiseks. A. V. Lunatšarski kirjutas: «Kirik sai
väga hästi aru, et kunst võimaldab tal tõmmata inimesi oma
võrku, ja seepärast lõi ta toretseva, meeldiva ja magusalt
uimastava õhkkonna, mis sunnib tulema kirikusse juba ainuüksi sellepärast, et siin saadakse esteetilist naudingut.» 11
Ristiusk taotles ka kunsti abil rahvahulkade vaimset orjastamist. Jälitades kõike maist, helget ja elurõõmsat, levitas ristiusk tule ja mõõgaga, kuid samuti kunstivahenditega usku irreaalsesse, hauatagusesse maailma. Ta kutsus üles loobuma maistest rõõmudest ja ülistas piinu ja kannatusi, propageeris asketismi. Kirik orienteeris kunstnikke mitte elu peegeldamisele,
vaid olematute jumalike jõudude tunnetamisele. VIII sajandil
toimunud Nikaia kirikukogul võeti vastu otsus, et religioossete
kujutuste iseloomu peab määrama mitte kunstnik, vaid kirik.
Jumaliku all mõistis kirik niisugusi nähtusi mis olid vastuolus kõige inimliku ja maisega. Kunstnikelt nõuti religioosse
sisuga piltide ja skulptuuride loomisel, et need oleksid vabad
inimlikest kirgedest.
/
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апрель

Kõige selle tulemusel ei näe me keskaja kunstis seda elu-

rõõmu ja inimlikkust, mis oli omane antiikaja kunstiloomin-

gule. Inimest kujutati keskaegses kiriklikus kunstis ebamaisena, ilmetuna, ilma «liha ja vereta.» Maalikunstnik pidi kiriku
nõudmise kohaselt kujutama inimese nägu sellisena, et selles
ei oleks reaalse elu jälgi, vaid et kõik oleks allutatud religioosse
«vaimu» esiletoomisele. Peamiseks eesmärgiks oli mitte elavate
inimeste, vaid jumala enda, tema poja Kristuse, jumalaema ja
pühakute kujutamine.
Ent oleks väär käsitleda keskaja kunstielu ainuüksi kui langust, kui regressi võrreldes antiikaja kunstiga. Nagu märgib
N. A. Dmitrieva, kunst «tervikuna, oma peamistes tendentsides
ei saa üldse eksisteerida, kui ta ei peegelda elutõde: ajalugu ei
luba niisugust «mittetootlikku» kultust.» 12
Kujundades keskaja kirikuid, lõid rahva hulgast pärinevad
meistrid hulgaliselt kujusid ja stseene, millel oli vähe ühist
religioosse sisuga. Need olid talupojad, sepad, sõjamehed ja
kõikvõimalikud loomariigi esindajad. Mõnikord anti pühakujude kaudu edasi üsna maiseid tundeid ja kirgi. Näiteks Brno
linnas on teine teisel pool väljakut vastamisi kaks kirikut. Ühe
kiriku kogudus, et naaberkirikut pilgata, lasi ehitatava kiriku
torni külge paigutada ingli skulptuuri, kes näitab vastaspoolel
asuva kiriku poole keelt. Teine kogudus aga paigutas oma
kiriku torni samuti ingli, kes näitab kehaosa, millest tavaliselt
seltskonnas vaikitakse. Ja nii nad seisavad vastamisi
kaks
kirikut ja kaks inglit...
Ka keskaegses traditsioonilises Kristuse kannatustee ja eriti
tema ristilöömise stseenides ei tule näha üksnes piiblisümboolikat. Kannatava ja alandatud, piinatud ja vaevatud inimese
kuju oli keskaja inimestele lähedane ja arusaadav, sest nad
nägid temas omaenda kannatuste ja viletsuse vastupeegeldust.
Kirikliku kunsti kõrval, hoolimata alatisest tagakiusamisest
ja jälitamisest, arenes keskajal ka ilmalik kunst. Eriti avaldus
see rahvaloomingus. Ilmalikus luules, maalikunstis, ilmalikes
teatrietendustes naerdi välja kirikuteenreid ja ülistati maiseid,
inimlikke rõõme. Rändlaulikud- vagandid piitsutasid vaimulike
parasitism! ja liiderlikkust, säästmata isegi Rooma paavsti
ennast. Trubaduurid lõid laule inimlikust meelelisest armastusest. Röövliballaadis vaprast rüütlist Robin Hood’ist ja tema
sõbratarist Marianne’ist ülistas keskaegne laulik mehisust ja
julgust ning unistas kättemaksust rikastele. Robin Hood ja
tema alamad ei puutu vaest, rikastelt röövitud vara jagavad
nad sageli talupoegadele.
Keskaegsele ilmalikule kunstile on omane tõeline rahvalik,a
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kus, elulähedus, optimism ja vaimukas huumor. Need rohked
kunstiteosed tõendavad, et soodsalt võis kunstilooming areneda vaid siis, kui ta on vaba religioossetest mõjudest ja ammutab oma materjali ja innustust tegelikust elust.
Kunsti igakülgne hoogne areng algas renessansi ajastul.
Selle aluseks oli feodaalsete suhete lagunemine ja varaste
kodanlike suhete tekkimine majanduslikult arenenud ja rikastunud Itaalia linnades. Vaimne elu hakkas järk-järgult kiriku
mõjuvõimu alt vabanema. Engels nimetas renessansi määratu
suureks progressiivseks pöördeks, epohhiks, mis vajas titaane
ja sünnitas titaane mõtte, kire ja iseloomu jõult, mitmekülgsuselt ja õpetatuselt. See oli ajastu, millal kunst püüdis jõuliselt
vabaneda vanadest keskaegsetest religioossetest köidikutest.
Erakordselt elav huvi antiikaja kunsti ning kõigi maiste tunnete ja kirgedega inimese vastu määrasid uue kunsti iseloomu
ja arengusuuna. Hämmastusega imeteldi taasavastatud antiikkunsti teoseid. «Bütsantsi langemisel päästetud käsikirjades,
Rooma varemetest väljakaevatud antiiksetes kujudes kerkis
hämmeldunud Lääne ette uus maailm
kreeka muinasaeg:
tema helgete kujundite ees kadusid keskaja viirastused; Itaalias saabus ennenähtamatu kunsti õitseng, mis oli otsekui
klassikalise muinasaja järelhelgiks ja mida enam kunagi ei ole
suudetud saavutada.» 13
Renessansiajastu kunst ülistas inimese reaalset, maist elu
ja tegevust, tõstis kõrgele inimisiksuse igakülgse arengu
ideaali. Inimene renessansiaja kunstnike teostes vabaneb ikka
enam religioossest tinglikkusest ja müstilisest askeetlikkusest.
Kirjanduses oli uue kunsti, uue esteetilise ideaali kuulutajaks Dante Alighieri, keda Engels nimetas keskaja viimaseks
ja uue aja esimeseks poeediks. Tema surematus «Jumalikus
komöödias» peegeldub suure kunstilise jõuga uue ajastu vaim,
püüd vabaneda keskaegsest skolastikast, religioossetest väljamõeldistest ja abstraktsest allegooriast. Eriti selgesti ilmneb
see osas «Põrgu», kus poeet tihtilugu kaldub kõrvale _religioosse moraali normidest ja läheneb uutele ideaalidele, mis
kujunesid sügavate sotsiaalsete muudatuste pinnal. «Põrgu»
viiendas laulus ülistab poeet lihtsat inimlikku armastust, leides
selle kunstiliseks kujutamiseks haruldaselt tabavaid ja eredaid
keelelisi kujundeid. Juba ainuüksi see laul on veenvaks tõenduseks, millise kunstilise jõu saavutab religiooni mõju alt vabanenud luule.
Antireligioosne vaim avaldus eredalt ka teise renessansiGiovanni Boccacio loomingus,
ajastu itaalia suure poeedi
eriti tema kuulsas novellikogus «Dekameron.»
13
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Üheks renessansiajastu silmapaistvamaks esindajaks kujutava kunsti vallas oli Leonardo da Vinci. Tema hämmastavalt
tark mõte püüdis tungida universumi saladustesse, maa, loomaja taimeriigi minevikku, ta tegi avastusi matemaatikas ja füüsikas.
Oma uurimustes lähtus Leonardo da Vinci materialistlikest
vaadetest, inimmõistuse piiramatust võimest. «Me oleme veendunud,» ütles ta:» et inimesed on suutelised õigesti otsustama
looduse loomingu üle.» 14 Leonardo da Vinci suhtus targa
skepsisega religioossetesse kujutlustesse jumalast ja hauatagusest elust:
Kui me kahtleme kõige tõelisuses, mis inimene
võtab vastu meeltega, siis peaksime palju rohkem kahtlema
kõige selle tõelisuses, mis on meeltega vastuolus, nagu näiteks jumala, hinge ja muu sellise olemuses, mille ümber alati
15
vaieldakse ja võideldakse
Leonardo da Vinci paljud maalid, mis on oma vormilt veel
religioossed, peegeldavad oma sisus realistliku tõepärasusega
ümbritsevat elu, erinevate inimeste iseloomujooni ja meeleolu.
Oma kuulsas maalis «Püha õhtusöömaaeg» kujutab geniaalne
kunstnik piiblimaterjali najal teravat dramaatilist olukorda,
kus kollektiivi liikmed on saanud teada, et nende keskel viibib
reetur, kuid nad ei tea veel, kes ta on. Plehhanov iseloomustas
seda teost «vapustava hingelise draamana.» Oma paljudes
portreedes, milledest tuntuim on Louvre’i muuseumis asuv Gioconda portree («Mona Lisa») avas suur kunstnik meisterlikult
inimese ideaali, kes ei ole enam «vilets ussike» ega «lootsik
tormisel merel», vaid kõige täiuslikum looduse looming.
Need jooned on omased ka renessansiajastu teistele suurtele kunstnikele, eriti Michelangelole, Rafaelile, Tizianile,
Dürerile.
Renessansiajastul tegi kunsti areng suure ja jõulise sammu
religioonist vabanemise poole, kuigi see protsess jätkub ka veel
järgnevatelgi sajanditel. Nagu märgib S. Finkelstein, oli veel
suur osa renessansiajastu kunstist seotud religiooniga. «Kuid
kunstnikku ei aheldanud enam religioosne doktriin. Ta on vaba
tõelise elu kujutamisel sellisena nagu see on. Ja see oli suur
samm edasi, millest tekkis kogu hilisem kunst. Kunstnik hakkab etendama uut osa. Nimetute ja «tundmatute» keskaegsete
meistrite järeltulijana kuulub ta veel nende klassi, kes on sunnitud töötama, et end ära elatada, kuid ta annab juba uhkelt
teada endast kui ühiskonnategelane ja mõtleja ...» 16
Renessansiajastust peale saab alguse uus realistlik kunst,
mis järjest rohkem vabaneb religiooni köidikuist ja pöörab oma
«...

...»

Leonardo da Vinci. Книга о живописи. Изогис, 1934, стр. 103:
Там же, стр. 81.
16
С. Ф я н к ел ь шт а й н. Реализм в искусстве. М., 1956.
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pilgu üha sagedamini tegelikku ellu, muutudes mõjuvõimsaks
vahendiks ranvahuikade võitluses ühiskondliku progressi eest.
Tegelikkuse realistliku kujutamise arenedes ja süvenedes
ilmneb järjest selgemini ka religiooni ja kunsti vastandlikkus.
Paljud kunstnikud astuvad otseselt välja religioosse vale, fanatismi ja obskurantismi vastu.
XVI sajandi prantsuse kirjanik F. Rabelais loob oma surematu teose «Gargantua ja Pantagruel», milles ta vihase sarkasmiga ründab kirikumeeste rahaahnust, moraalset lodevust ja
vaimupimedust. Suur prantsuse dramaturg Moliere kirjutab
komöödia «Tartuffe», mis samuti naerab välja religioosset
silmakirjalikkust ja kitsarinnalisust. Kunstnik J. Callot loob
seeria satiirilisi gravüüre «Sõjakoledused», mille hulka kuulub
ka «Poodute puu». Ofordil kujutatakse hukatud inimesi ja vaimulikku, kes ristiga käes annab sellele metsikule vägivallale
oma «õnnistuse».
Eriti rohkesti antireligioosseid ja antiklerikaalseid teoseid
ilmus XVIII sajandil, Prantsuse kodanliku revolutsiooni ettevalmistamise ja läbiviimise perioodil. Valgustussajandi ideed
leidsid elavat vastukaja paljudes Euroopa maades. D. Diderot
kirjutab antireligioosse teose «Nunn», kirikut ründab oma satiiriga Voltaire. J, Swift kirjutab vaimuka pamfleti «Muinasjutt
vaadist», milles ta naerab teravmeelselt välja ristiusu kolme
haru: katoliiklust, luterlust ja kalvinismi. Suure kunstilise jõu
ja löövusega avaldub antireligioosne hoiak suure hispaania
kunstniku Goya loomingus, milles on rohkesti inkvisitsiooni
koledusi ja religioosseid eelarvamusi paljastavaid teoseid.
XIX sajandil loovad antireligioosseid teoseid G. Byron
(dramaatiline poeem «Kain»), V. Hugo («Pariisi jumalaema
kirik»), Stendhal (romaan «Punane ja must») G. Flaubert
(romaan «Püha Antoniuse kiusatused»), A. France, E. Zola,
A. S. Puškin, M. J. Lermontov ja paljud teised oma aja suurimad kirjanikud ja kunstnikud. Kiriku reaktsioonilist moraali
paljastas tohutu suure kunstilise jõuga Lev Tolstoi. Ulatuslikult on peegeldunud antireligioosne temaatika ka vene
maalikunstis, eriti XIX sajandi kunstnike teostes. Niisugused
maalid nagu Perovi «Ristikäik külas paastuajal», «Teejoomine
Mõtištsas», V. Pukirjovi «Ebavõrdne abielu», I. Repini «Äraütlemine armulauast» või «Protodjakon»,
on vaid üksikud
eredad näited suurte kunstnike antireligioossest hoiakust ja
realistliku kunsti orgaanilisest vastuolust kirikliku ideoloogia
ja moraaliga.
Usuvastane teema on omane ka eesti klassikalisele kirjandusele. Alates F. R. Kreutzwaldist ja C. R. Jakobsonist on eesti
realistlikud kirjanikud paljastanud usu ja kiriku rahvavaenulikku olemust. F. R. Kreutzwald kirjutas: «Maa pappide jalgade
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all seisab kindlasti kahe toe vahel, ülevalt poolt poliitika ja alt
rumaluse vahel, seal ei pääse ükski torm neid vaga näoga härrasid puudutama.» 17 E. Peterson-Särgava võrdles religioosseid eelarvamusi raske silmahaigusega, mis ei lase inimestel
maailma õiges valguses näha («Marjad silmas»). A. H. Tammsaare nimetab oma näidendis «Juudit» usku sitkeks vitsaks
orjade hirmutamiseks. Haruldase vaimukuse ja kunstilise jõu
omandab A. H. Tammsaare usuvastane satiir tema romaanis
«Põrgupõhja uus Vanapagan», milles kirjanik ei jäta kivi kivi
peale usulisest moraalist ja kiriklikest dogmadest. Teravaid
antiklerikaalseid teoseid on loonud ka Ed. Vilde, J. Mändmets,
Ed. Bornhöhe, M. Metsanurk ja teised eesti minevikukirjanduse esindajad.
Eesti kujutava kunsti klassikalises loomingus ilmneb antireligioosne teema ilmekalt J. Köleri teoses «Lorelei needmine
munkade poolt», milles inimlikult puhtale ja kaunile Lorelei
kujule on vastandatud alatu ja õela ilmega kirikuteenrite näod.
Religiooni ja kunsti vastuolu on avaldunud selgesti ka
üksikute geniaalsete kunstnike loomingus. Eemaldumine oma
aja eesrindlikest ideedest, elutõest ja oma loomingu allutamine
reaktsiooniliste ideede, sealhulgas religioossete ideede propageerimisele tähendas faktiliselt N. Gogoli küi suure sõnakunstniku loomingulist surma. L. Tolstoi ja F. Dostojevski loomingu need küljed, milles avaldub kunstniku püüd lahendada
elulisi konflikte religiooni abil, on kunstiliselt nõrgemad, kõnelevad vastuoludest kunstniku maailmavaates. Tarvitseb vaid
võrrelda L. Tolstoi geniaalseid romaane säärase jutustusega
nagu «Kui palju maad on inimesele vaja», et näha, kuidas religioosne ideoloogia on kahjustanud ka teose kunstilist jõudu ja
väljendusrikkust.
Kunsti ja religiooni vastuolu ja religiooni vaenulikkust tõelisele kunstile kinnitab mitte ainult põgus ülevaade kunsti ajaloost, vaid see ilmneb ka kunsti ja religiooni sisulise, gnoseoloogilise erinevuse vaatlemisel. Kunst erineb põhjalikult religioonist nii oma objekti kui ka sisu poolest. Nagu eespool
nägime, on religioosse ja kunstilise fantaasia vahel teatav
sarnasus. Kuid see sarnasus on puht-väline, näiline. Tegelikult
on kunstiline ja religioosne fantaasia põhjalikult erineva iseloomuga, eri kvaliteediga. Võib ju fantaasia olla kahesugune;
üks fantaasia viib inimest edasi, reaalse eesmärgi poole, äratab
temas energiat, tahtejõudu, innustab rakendama kogu jõudu ja
teadmisi püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Teine fantaasia
viib inimest elust kõrvale, nõrgestab teda, kisub eemale eluliselt tähtsate ja vajalike ülesannete lahendamiselt. V. I. Lenin
märkis D. J. Pissarevi mõtte õigsust, milles kriitik tegi vahet
17
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töötava inimese energiat toetava ja tugevdava unistuse ja niisuguse unistuse vahel, mis inimest nõrgestab, mis soodustab
loidust ja jõuetust. 18
«Materialism ja empiriokrititsism» rääkis
Raamatus
V. I. Lenin religioossetest ja idealistlikest kujutlustest kui «haigest fantaasiast.» 19 Just niisugust «haiget fantaasiat kujutabki
endast religioosne fantaasia. Religioosse ja kunstilise fantaasia
erinevust iseloomustas tabavalt L. Feuerbach. Juhtides tähelepanu sellele, et nii kunstis kui ka religioonis etendab fantaasia
suurt osa, L. Feueurbach kirjutas: «Ma mitte ainult ei jäta kõrvale kunsti, poeesiat, fantaasiat, vaid vastupidi, ma eitan (aufhebe) religiooni vaid niivõrd, kuivõrd ta on madal proosa ja
mitte poeesia. Me jõuame seega välja oma väite olulise ahendamiseni: religioon on poeesia. Jah, ta on poeesia, kuid selle
erinevusega temast, ja kunstist üldse, et kunst ei esita oma teoseid millegi muu pähe-kui sellena, mis nad tegelikult on, s. t.
mitte muuna kui kunstiteosena; religioon aga esitab oma väljamõeldud olendid tõeliste olenditena. Kunst ei sunni mind
pidama antud maastikku tõeliseks maastikuks, antud inimese
kujutust tõeliseks inimeseks, kuid religioon tahab, et ma antud
pilti võtaksin tõelise olendina.» 20
L. Feuerbachil õnnestus hästi esile tuua kunstilise ja religioosse fantaasia printsipiaalse erinevuse.
Tõepoolest, kirikutegelased on sajandite jooksul püüdnud
religioosseid väljamõeldisi esitada rahvahulkadele kui reaalseid sündmusi ja reaalseid isikuid.
Kunst seevastu, peegeldades kunstilise kujundi vormis tegelikkust, kuulutades tegelikkuse nähtuste kohta «kohtuotsuse»
(N. Tšernõševski), ei pretendeeri sellele, et tema kujundeid
peetaks tegelikkuseks endaks. Kunsti sisu ei ole tegelikkus ise,
vaid tegelikkuse omapärane peegeldus, mis on läbinud
kunstniku mõtte- ja tundemaailma, tema fantaasia. Ent see ei
tähenda elutõest eemaldumist. Fantaasia, mille abil kunstnik
töötab läbi elust võetud materjali, eraldab sellest olulist ja
jätab kõrvale ebaolulise, viib kunstniku elutõele lähemale, aitab
seda avada sügavamalt ja tõepärasemalt. Religioosne fantaasia aga viib inimest tõsielust eemale, illusoorsesse viirastuste
maailma. Ta püüab asendada reaalse maailma irreaalsega,
viirastuslikuga, kallutades selle illusiooni «ülimaks reaalsuseks.»
Selleks et inimesed religioosse fantastilise maailma reaal18
Д.
стр. 147.
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susse usuksid, on vaja inimestele pidevalt mõju avaldada. Seda
teeb kirik keeruka kultuste ja kombetalituste süsteemi abil.
Kultus on paratamatu lisand religioossele fantaasiale. Kunstiline fantaasia ei ole seotud mingite kombetalitustega. Tabavalt märkis seda kunsti ja religiooni erinevust religiooni ajaloo

Käsitledes kultuse ja müüdi vahekorda,
ta kirjutab: «Müüdi religioosne sisu selles avaldubki, et igaüks,
kes sellesse müüti usub, peab sooritama teatava kindla kombetalituse. Kui müüt inimest millekski ei kohusta, siis pole see
enam müüt, vaid muistend, kunstiline fantaasia või naiivne oletus looduse elust, mitte aga religioosne kujutlus. Kui müüt
kohustab inimesi sooritama kombetalitusi, siis on ta religiooni
tähtsaks koostisosaks.» 21
Religioosse kultuse abil püüab kirik sisendada inimestesse
veendumust ülemaiste jõudude, jumala olemasolusse, sisendada
neisse religioosseid kujutlusi, tundeid ja meeleolusid. Selleks
on kasutanud ja kasutab kirik laialdaselt ära ka esteetilise
mõju avaldamise vahendeid ja eeskätt kunsti. Religioosse kultuse sidet kunstiga on märkinud ära ka paljud kodanlikud teoloogid. Näiteks nimetab P. Johanson religioosset kultust «kõige
ülevamaks kunstiks,» sest ta püüdvat jumaliku täiuse poole.
Religioosse kultuse nimetamine «kõige ülevamaks kunstiks»
iseloomustab selgesti kodanliku idealistliku esteetika püüdu
kunstiloomingut eemale juhtida elust, ühiskondlikest huvidest,
muuta ta rahva vaimse orjastamise vahendiks. Ent ühtlasi nähtub siit, kui osavalt ja laialdaselt kasutab kirik oma huvides
ära kõiki kunstialasid.
Inimeste esteetiliseks mõjutamiseks on kirikutegelased hoolitsenud igati selle eest, et «jumalakoja» välimus ja sisemus
sisendaksid inimesele imetlust ja hardumust jumala «kõikvõimsuse» ees. Seda eesmärki teenivad rikkalikud skulptuurid,
maalid, puunikerdused, preestrite rüü rooma-katoliku ja õigeusu kirikuis. Luteriusu kirikus on kiriku interjöör küll märksa
tagasihoidlikum, kujundatud lakoonilisemalt ja rangemalt, ent
ka niisugune väline rangus ja kõrgusse pürgivad arhitektuurilised vormid avaldavad inimesele teatavat psühholoogilist ja
esteetilist mõiu. Erilist osatähtsust etendab luteriusu kirikus
muusika, mis loob kuulajale erilise üleva ja harda meeleolu,
soodsa pinnase religioossete tunnete ja kujutluste vastuvõtmiseks.
Ka tänapäeva luteriusu kirik Nõukogude Eestis püüab ära
kasutada jumalateenistuste emotsionaalse ja esteetilise mõju
tugevdamiseks klassikalist heliloomingut. Mitmes Tallinna
kirikus korraldatakse nn. kontsertjumalateenistusi või liturgiuurija J. P. Frantsev.
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lisi jumalateenistusi. Jutluse osa on neis tunduvalt vähendatud
ning pearõhk on asetatud koori, orkestri ja solistide esinemistele. Viimaste vahele on põimitud koguduse ühislaul oreli saatel, Niisuguste jumalateenistuste müstilisele iseloomule aitab
tihtipeale kaasa poolhämar valgustus.
J. S. Bachi, G. F. Händeli, F. J. Haydni jt. suurte heliloojate
teoste interpreteerimisel rõhutab kirik niiviisi nende loomingus leiduvaid müstilisi ja religioosseid motiive ning läheb vaikides mööda sellest, et neis leidsid kunstilist peegeldust vastuolud kunstniku ja teda ümbritseva ühiskonna vahel ning tunded ja mõtted, mis olid kaugel religioonist.
Küllalt iseloomustav on selles suhtes suure saksa helilooja
Johannes Sebastian Bachi looming. Oleks ühekülgne ja väär
näha selles ainuüksi religioossete ideede ja tundmuste peegeldamist. Näiteks loob J. S. Bach oma oratooriumis «Matteuse
passioon» orkestri, koori ja solistide esituses rea muusikalisi
episoode, mis suure emotsionaalse jõuga edasi annavad tolle
aja inimese vaimset rikkust tema paljude keerukate vastuolude
ja konfliktidega. Veelgi suuremal määral käib see J. S. Bachi
teose «Missa h-molb kohta, mida kirikutegelased on käsitlenud kui kultusemuusikat. Tegelikult avalduvad selles teoses
eredalt valgustusajastu ideed, inimese võitlus vabaduse |a õnne
eest. Seejuures on helilooja laialdaselt ära kasutanud saksa
rahva muusikalist folkloori.
J. S'. Bachi, nagu ka F. J. Haydni ja C. F. Händeli terste
objektiivne muusikaline analüüs näitab, et nende suurte heliloojate teoste religioosne tekst ja kultuslik iseloom on enamjaolt väline vorm, väline kest, mis ei suuda varjata nende teostes peegelduvaid helgeid ideid ja mõtteid, oma ajastu eesrindlikke ideaale. See kunstilis-emotsionaalne sisu on lähedane ka
nõukogude kuulajale. Sellega on seletatav, et J. S. Bachi ja
teiste suurte heliloojate teostele, keda kirik on pidanud «oma»
heliloojateks, kuulub kindel koht kontserdikavades.
Kogu oma olemasolu vältel on kirik, eriti luteriusu kirik,
suurt tähtsust omistanud sõna emotsionaalsele ja kunstilisele
jõule. Omaaegses Tartu ülikooli usuteaduskonnas oli retoorikal
kui õppedistsipliinil oluline koht tulevaste pastorite ettevalmistamisel. Siit tuleneb pastorite küllaltki arenenud kõneosavus,
oskus mõju avaldada kuulajate psüühikale. Viimast eesmärki
teenib ka piibliteksti, jutluste ja eriti kirikulaulude küllastatus
rohkete poeetiliste kujunditega. Jumalasõna võrreldakse
«kepiga» või ihu «kosutava viinapuuga», usk jumalasse on otsekui «kindel linn ja varjupaik», kus ei ähvarda «tuuled ega tormid»; püha sõna olevat otsekui allikas, millest voolavat välja
«valgust hingele troostiks.» Ent tänapäeval, kus rahva kultuuri136

line ja esteetiline tase on kaugele edasi arenenud, on üha raskem taoliste iganenud kujunditega kuulajaid esteetiliselt mõjutada. Tõepoolest, inimesele, kes on lugenud mineviku ja kaasaja tõelist luulet, on raske mõju avaldada taoliste primitiivsete
värssidega:
ö
Kosutuseks jõudu, väge.
Otsi Piibli sõna seest.
Olgu võitlus siis kui äge,
Võit sul selle sõna väest.
Kuule sõna siis kõik rahvas,
Võitlema siis ole vahvas ...

Tundes ka ise koraalitekstide äärmist primitiivsust ja naiiv-

sust, on mõned pastorid püüdnud neid keeleliselt värskendada,

asendada kohmakaid ja aegunud kujundeid kaasaegsematega.
Ent siis satub vorm paratamatult vastuollu sisuga ning paljastub veelgi selgemini religioossete dogmade sisuline mõttetus ja vastuolu terve mõistusega. Seepärast on viimasel ajal
säärastest laulutekstide «moderniseerimise» katsetest loobutud.
Ent ikkagi, selleks et oma üha nõrgenevat positsiooni alal
hoida ja neid väheseidki koguduseliikmeid, kes on jäänud, säilitada, on kirik sunnitud eluga sammu pidama, otsima kontakti
kaasajaga. Selleks kasutavad pastorid oma jutlustes ära fakte,
mis on seotud kuulajate esteetiliste huvidega, kunstiga. Näiteks kiitis ühe Tallinna kiriku pastor oma loengus ENSV
20. aastapäeva eel algul meie vabariigi pealinna inimeste
püüdu muuta oma kodulinna üha kaunimaks. Kuid seejärel
hoiatas ta, et «meie ei tohi olla fanaatiliste võõpajate sarnased,
kes hoolitsevad ainult fassaadi eest», vaid peame end kõigepealt seesmiselt parandama, sest «ootame suuremat pidupäeva,
issanda tulemist.» Nagu näha, kõik need kodanikud, kes hoolitsevad ilu eest meie ümber, kuid ei käi kirikus, on «fanaatilised
Võõpajad». Nii püüab kirik rahva üha arenevat esteetilist maitset, kasvavat vajadust ilu järele kasutada oma dogmade pro

pageerimiseks.
Religioossetele ideedele püüab kirik tuge otsida eriti tänapäeva filmikunstist. 1962. aastal näidati meie kinoekraanidel
filmi «Goam Carroli saladus». Selles esineb stseen, kus ebaõiglaselt surma mõistetud peategelase eest palutakse jumalat.
Kangelane lõpuks pääseb surmaohust. Seda filmi kasutas ühe
Tallinna kiriku vaimulik oma jutluses näitena, kuidas pöördumine jumala poole võib inimest aidata. Muidugi vaikis ta sellest, et kangelase päästis hoopiski mitte jumal, vaid tema enda
ja ta kaaslaste mehisus ja vaprus. Prantsuse populaarse filmitähe Brigitte Bardot’ enesetapmise katset toodi ühes kirikus
näitena selle kohta, milleni viib inimese «ärapöördumine jumalast», Tegelikult teab aga kogu maailm, et Bardot’ nagu sadade
teiste filmitähtede traagilises saatuses on süüdi kapitalistlik
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filmitööstus, mis näeb inimeses vaid vahendit kasumi saamiseks.
Sageli pöörduvad pastorid näidete saamiseks ka kirjanduse
poole. Meenutades Satini sõnu M. Gorki näidendis «Põhjas»
selle kohta, et inimene kõlab uhkelt ja et inimest tuleb austada,
väitis üks pastor, et ka ristiusk «ülendab» inimest. Kuid selles
samas näidendis näitab M. Gorki kujukalt, kui viljatud ja sisuliselt antihumaansed on rändjutlustaja Luka religioossed lohutussõnad kapitalistliku korra poolt muserdatud inimesele. Kogu
ajalugu ja kapitalistliku maailma tänapäev kõnelevad sellest,
et ristiusk on ainult soodustanud ja toetanud inimese õigusetust ja allasurutust klassiühiskonnas, olnud humanismiideede
ja ühiskondliku progressi äge vaenlane.
Religiooni positiivset osa kunsti ajaloos on mõned pastorid püüdnud tõendada ka näidete varal tänapäeva eesti nõukogude kirjandusest. Nii väitis üks Tallinna pastor oma jutluses, et E. Rannet olevat oma näidendi «Kadunud poeg» kirjutanud piibli mõjul (!) ja et see kinnitavat veel kord «pühakirja»
ja kunsti tihedat sidet.
Oleks ülearune siinkohal peatuda näidendi «Kadunud poeg»
sisul. Igaüks, kes on seda teost lugenud või teatris näinud,
teab, et peale pealkirja pole sellel mitte midagi ühist religiooniga; vastupidi, oma sügavast sotsialistlikust humaansusest
kantud ideega võitleb see teos kirglikult ebatõe ja mineviku
igandite

vastu.

Toodud näited kõnelevad sellest, et ka tänapäeval püüab
kirik igati ära kasutada oma ideede levitamiseks kunstivahendeid, meie inimeste järjest kasvavat huvi kunsti vastu. Soodne
pinnas on kirikul eeskätt seal, kus on unarusse jäetud rahva
poliitiline ja esteetiline kasvatus, kus kultuuriasutused töötavad halvasti, kus ei pöörata tähelepanu rahva esteetiliste vajaduste rahuldamisele elu-oluliste sündmuste tähistamisel. Siit
tuleneb nõue, et võitlus religioossete igandite ja eelarvamuste
vastu ei tohi piirduda religiooni aluste teoreetilise kriitika ja
ateistlike loengutega.
Üheks teeks religioossetest eelarvamustest ja iganditest lõplikuks vabanemiseks on rahvahulkade laialdane ja õigesti korraldatud esteetiline kasvatus. Inimest, kes maast-madalast õpib armastama kirjandust, teatrit, filmikunsti, oskab
nautida muusikat ja kujutavat kunsti, on raske tõmmata religiooni kütkeisse. Vaba aja sisukaks veetmiseks ja nende kunstilis-loominguliste vajaduste rahuldamiseks pakub rohkeid võimalusi kunstiline isetegevus. Kunstilise jsetegevuse uha laialdasem arendamine ja suurendamine on parteiorganisatsioonide ja kultuuriasutuste oluline ülesanne.
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Üheks lüliks, mille kaudu kirik püüab oma sidet teatava osa
elanikkonnaga säilitada, on mitmesuguste sündmuste tähistamine, millel on suur tähtsus inimeste isiklikus elus. Siia kuuluvad lapsele nimeandmise tseremoonia (ristimine), inimese täisealiseks saamise tähistamine (leer), abiellumine (laulatus) ja
matused. Klassiühiskonnas kuulub nende sündmuste tähistamisel kirikule kas täielik või osaline monopol. Inimesele, kes
polnud läbi teinud näiteks leeri, võis tema edasises elus osaks
saada mitmesuguseid kitsendusi ja ebameeldivusi. Inimeste
vastu, kes ei lasknud ristida oma last või abiellusid ilma kirikliku laulatuseta, suunati ühiskondlik arvamus. Aastasadade
jooksul kujundas kirik nende sündmuste tähistamiseks välja
kindlad riitused, mille läbiviimisel olulist osa etendas emotsionaalne-esteetiline moment. Sageli just viimane oligi peamiseks põhjuseks, miks kiriklikke kombetalitusi tegid läbi ka
inimesed, kes muidu ei pidanud end sugugi usklikeks.
Vanade harjumuste ja kommete inertsil on küllaltki tugev
jõud. Ja ka tänapäeval on inimesi, kes ei pea end küll usklikeks, kuid teevad läbi või võtavad osa eelnimetatud kiriklikest
kombetalitustest. Seda põhjendatakse tavaliselt väitega, et
kiriklik kombetalitus annab sündmusele pidulikkust või on
vajalik kurbuse leevendamiseks lähedase inimese kaotamise
puhul. Sisuliselt on tegemist inimeste emotsionaalsete ja esteetiliste vajadustega sääraste oluliste elusündmuste puhul.
Siit tuleneb nn. ilmalike kombetalituste esteetilise kujundamise suur tähtsus võitluses religioossete igandite vastu. Viimastel aastatel on selles osas nii mõndagi ära tehtud. Noorte
suvepäevad, millega tähistatakse inimese täisealiseks saamist,
abiellumise tseremoonia läbiviimine esteetiliselt ajakohaselt
kujundatud ruumis vajaliku pidulikkusega, kollektiivi, kuhu
lahkunu kuulus, osavõtt ja kaasabi matustel
kõigel sellel
on oluline osa töötajate laialdasel ateistlikul kasvatamisel. Ent
selles osas on veel paljugi kujunemise järgus ja vajab ühiskondlike organisatsioonide, kultuuriasutuste ja kogu üldsuse
aktiivset tähelepanu. Senisest palju laialdasemalt niisuguste
sündmuste puhul tuleks rakendada muusikalisi kunstilise isetegevuse kollektiive.
Inimeste kasvatamisel teaduslik-materialistliku maailmavaate vaimus ja teaduslik-ateistlikus töös tuleb erilist tähelepanu pöörata neile kirjandus- ja kunstiteostele, mis kunstilise
veenvuse ja tõetruudusega toovad esile religiooni reaktsioonilist ja kahjulikku osa inimeste elus. A. V. Lunatšarski kirjutas
kunsti osast ateistlikus propagandatöös:
.«Kunst on väga tugev agitatsioonivahend, ja ta on meile
vajalik võitluses religiooni vastu ... Kunsti abil me võime esile
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kutsuda meelepaha religiooni tumedate külgede, tema kuritegude vastu minevikus ja tänapäeval, näidata tema seesmist
ebaloogilisust, totraid vastuolusid, millest ta kubiseb, kujutada
seda, mida on tavatsetud nimetada pühaks, tema ilustamata
kujul, ja samas vastu seada meie helged ideaalid, meie solidaarsus, meie arusaamad õiglasest elust maa peal...» 22
Nõukogude kirjandus ja kunst, mis peegeldavad tõepäraselt
meie rahva elu, etendavad suurt osa meie inimeste teadvuse
kujundamisel kommunismi vaimus, kommunismiehitaja üllate
iseloomujoonte süvendamisel. NLKP programmis öeldakse:
«Kirjandus ja kunst peavad olema rõõmu ja innustuse allikaks
miljonitele inimestele, väljendama nende tahet, tundeid ja mõtteid, aitama kaasa nende ideelisele rikastamisele ja kõlbelisele
kasvatamisele.» Nõukogude kunst on vahedaks relvaks võitluses mineviku igandite vastu, võitluses uue inimese eest, kelles
harmooniliselt ühinevad vaimne rikkus, moraalne puhtus ja
kehaline täiuslikkus.
Nõukogude kunst on ainuüksi viimastel aastatel andnud
rohkesti teoseid, mis tõetruult jutustavad meie rahvast ja avaldavad lugejale, vaatajale ja kuulajale tugevat emotsionaalset
ja esteetilist mõju. Nende hulgas on ka teoseid, mis avavad
kunstilise sügavusega religiooni ja kiriku laostavat ja hukutavat mõju inimesele. Elavat vastukaja on leidnud rahva hulgas V; Tendrjakovi jutustus «Imettegev ikoon» ja selle järgi
valmistatud kunstiline film, samuti niisugused filmid nagu
«Ivanna», «Petetud». Filmis «Petetud» on kujukalt näidatud
tänapäeva kiriku kohandumist kaasajale, kirikutegelaste püüdeid leida uusi meetodeid, kuidas avaldada mõju inimestele ja
iseäranis noorsoole.
Ka tänapäeva eesti kirjanikud on loonud rohkesti teoseid,
milles ilmneb religiooni rahvavaenulik olemus. Pastor Girgensohni variseerlikkus ja rahaahnus jääb kauaks meelde igaühele, kes on läbi lugenud A. Hindi romaani «Tuuline rand».
J. Smuul oma «Kirjades Sõgedate külas» näitab usutavalt,
kuidas sektandid kasutavad ära raskusi inimese isiklikus elus,
et teda oma võrku meelitada. Sama teemat arendab J. c muul
ka näidendis «Lea», mille lavastus RT «Vanemuises» kutsus
esile laia vastukaja rahva paljudes kihtides ja iseäranis noorsoo hulgas. Lavastuse elav arutlus ajakirjanduses ja paljudel
koosolekutel aitas kaasa teose võitleva ideelise sisu sügava
male mõistmisele.
Viimase aasta teatrirepertuaaris on üheks õnnestunumaks
lavastuseks A. H. Tammsaare romaan «Tõde ja õigus» teise osa
А. В. Луначарский.
2 апреля 1960 г.
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instseneering V. Kingissepa nimelises TRA Draamateatris,
Lavastuses on suudetud suure kunstilise veenvusega esile tuua,
kuidas religioossed dogmad ja moraal on lepitamatus vastuolus reaalse elu ja terve inimmõistusega.
Inimest alandavale, tema tahet, mõistust ja loovat jõudu
mahasuruvale religioossele ideaalile vastandab kommunistlik
ideoloogia, mis hingestab ka meie kirjandust ja kunsti, kommunistliku ühiskonna reaalsed põhimõtted, mis avalduvad meie
ühiskonna esteetilises ideaalis. Ühiskonnale, mille lipukirjaks
on rahu, töö, vabadus, võrdsus ja õnn kõigile inimestele, on
orgaaniselt võõrad vaated, mille kohaselt inimese õnn on seotud usuga olematuisse üleloomulikesse jõududesse või hauatagusesse ellu. Ei ole kahtlust, et kultuurirevolutsiooni laienemine ja süvenemine meie maal, rahva kultuuritaseme pidev
tõus, teaduse ja tehnika tormiline progress, kunstivarade kätteet
saadavaks tegemine kõige laiematele rahvahulkadele,
kõik see aitab kaasa mineviku igandite väljajuurimisele mahajäänud inimeste teadvusest. Kommunistliku ühiskonna inimese
kõrge teadvuse kujundamisel on oluline tähtsus pideval, oskuslikul ja võitleval ateistlikul selgitustööl, mille vahendite hulgas
on oluline tähtsus kunstil kui mõjuvõimsal vahendil inimese
vaimse maailma kujundamisel.

К. Уйбo

ИСКУССТВО И РЕЛИГИЯ
Резюме

Основываясь на сложные переплетения искусства с религией в прошлом, фидеисты и сторонники идеалистической
эстетики утверждают, будто искусство возникло и развивалось
в лоне религии. Такой взгляд опровергается как фактами из
истории искусства, так и практикой художественного творчества в современную эпоху.
Искусство возникло и развивалось на основе материальнопроизводственной деятельности людей, по мере того, как развились и усовершенствовались человеческие чувства, расширилось и углубилось духовное освоение действительности. Оно
было вызвано потребностью людей в конкретно-чувственной
форме познания действительности. Искусство, правдиво отображающее действительность, стало могучим фактором общественного прогресса, орудием в изменении действительности
«по законам красоты». Религия же, наоборот, родилась как
отражение бессилия людей перед силами природы. Давая о
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действительности ложные, искаженные представления, она
уводит мысль и внимание человека от насущных потребностей
познания и изменения действительности, от интересов общественного прогресса. Эта функция религии закрепилась и поддерживалась властью эксплуататорских классов, незаинтересованных в развитии общества.
С целью воздействия на психику верующих церковь широко
и искуссно использует средства искусства. Это подтверждается
и в практике деятельности современной лютеранской церкви в
Советской Эстонии. В статье приводится ряд примеров, как
служители церкви используют в целях религиозной пропаганды
не только произведения классической музыки и живописи,
но и произведения современной литературы, киноискусства,

театра.

,

В борьбе за преодоление религиозных пережитков важную роль сыграет широкое и целенаправленное эстетическое
воспитание народа, создание условий трудящимся для удовлетворения своих эстетических потребностей.
Кроме широкого использования реалистических художественных произведений нужно серьезное внимание уделить
организации художественной самодеятельности и на эстетическое оформление таких событий; в общественной и личной
жизни людей, которые в прошлом целиком были под влиянием церкви (бракосочетание, похороны и т. д.). Все это
должно быть постоянно в кругу внимания местных партийных

организаций.

В программе

КПСС

намечены конкретные задачи в деле

идейного и эстетического воспитания трудящихся в духе
коммунистической идеологии. Осуществление этих задач обе-

спечивает преодоление пережитков капитализма, бытующиеся
еще в сознании некоторой части населения.

К. Uibo
ART AND RELIGION
Summary

Referring to the complex interlacing of art and religion
in the past, fideists apd supporters of idealist aesthetics declare
as if art had arisen in the bosom of religion. Such viewpoint
can be proved neither by any facts known in the history of
art nor by the experiences of artistic work at the present time.
7
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Art has come into being and developed on the basis of material-productive activity of the people according to the development and perfection of human feelings, and general knowledge
of reality. It has arisen from the need for the people to cognize
reality in a concrete and sensual form. Truly reflecting reality,
art has become a mighty factor in social development, a weapon
for changing reality according to the «rules of beauty».
Religion, however, on the contrary, was born as a reflection of
people’s weakness against the forces of nature. Giving false
and distorted notions of reality, it diverts man’s thoughts and
attention from the barest necessity to cognize and change reality, from the interests of social development.
This function of religion was confirmed and supported by
the power of exploiting classes who took no interest in the
development of society.
With a view to exert an influence upon the psychics of believers, the church uses every possible means of art. It may also
be seen in the practices of the Estonian Lutheran Church. The
author has presented a number of cases in which not only the
works of classical music and art but also the works of modern
literature, cinematography and dramatic art have been used
by the clergymen in the interests of religious propaganda.
In order to exterminate the survivals of religion from
people’s minds it is important to carry out widespread and purposeful aesthetic education, to create conditions for the workers to satisfy their aesthetic requirements.
Beside the wide use of realistic works of art, it is necessary
to pay great attention to organizing amateur talent activities
and working out aesthetic ways for celebrating such events
in public and personal life which had been under the influence
of the church in the past (weddings, funerals etc.), all this
should be in the focus of constant attention of the local party
organizations.
In the programme of the CPSU concrete tasks have been
outlined in the field of ideological and aesthetic education of
the workers in the spirit of communist ideology. The implementation of these tasks paves the way for overcoming the survivals of capitalism still existing in the minds of some parts of
the population.
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