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Wilenius

Kasvataja peab jõudma oma 
inimesekäsitluseni, arusaamiseni „inimese 
olemusest“. See ongi kasvatusteadmiste 
loogiline lähtekoht, mis reguleerib kõiki 
ülejäänud valikuid, intellektuaalseid, 
tegevuslikke ja kas või hariduspoliitilisi. 
(Wilenius 1992 : 16).
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Michel Foucault

Mida muud on lõppkokkuvõttes 
haridussüsteem kui kõne ritualiseerimine, 
kui rollide valimine ja määramine 
kõnelevatele subjektidele, kui 
õpetusrühma vähemalt hajus 
konstitueerimine, kui diskursuste jaotus ja 
omastamine ühes selle teadmise ja 
väega? (Foucault 2005: 36)
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Platon
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Veidi ajaloolist 
• Renessansi humanism – pigem religioosne 

humanism - inimese taasväärtustamine 
antiiksete vaadete eeskujul (Petrarka, 1304-
1374, … , Giordano Bruno 1548–1600)

Ülesanne:  
• Wikipedia jmt teatmeteosed ei nimeta 

mitmekümne renessansi-humanisti seas nt 
Leonardo da Vinci`t, Michelangelo`t (kuigi 
nimetavad nt Botticellit). Kuidas seda 
fenomeni tõlgendaksite?  
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Veidi ajaloolist II 
• Ateistlik/sekulaarne humanism –

– Prantsuse Revolutsioon (Terve mõistuse 
kultus, pr: Culte de la Raison) 

– 20. sajand – sekulaarne humanism
• Religioosne humanism –

– Osaliselt või täielikult üleloomulikku 
tunnustav, sageli rituaale ja 
tseremooniaid kasutav
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Vaated inimloomusele
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Vaated inimloomusele (human nature) -metafüüsiline 
monismi-dualismi küsimus:
• Platon, Decartes jpt – dualistlik vaade - oleme olemuslikult   
mittemateriaalsed hinged. 
• Tänapäevane teadus – inimene – materiaalne (Skinner, 
Lorenz jt). 

Küsimusi seoses inimloomusega: 
• Kant – kuivõrd on inimese teod ja mõtted allutatavad
teaduslikule äraseletamisele? 
• Tänapäevalgi filosoofiliselt oluline - kuis on materialistliku 
vaatega ajutegevusele seletatav nt vaba tahe, ratsionalism, 
uskumused?
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