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Tahapoole käänatud peadega ennustajad Dante „Põrgus”

Illustratsioon Dante „Põrgu” („Jumalik komöödia”) XX laulule, kus Dante ja tema 
teejuht Vergilius näevad iidsete ennustajate karistust selle eest, et nad üritasid 
näha liiga kaugele tulevikku. Ennustajate pead käänati tahapoole, nii et nad said 
vaadata ainult minevikku. (Priamo della Quercia, 15. sajandi keskpaik)
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1. PEATÜKK 

Mis on tulevik?
Aeg kui jõgi ja aeg kui maakaart

Meid on asetatud siia maailma nagu suurde teatrisse, kus iga 
sündmuse tõelised alged ja põhjused on meie eest täiesti varjul; 
ka ei ole meil piisavalt tarkust ette näha ega võimu ära hoida 
neid hädasid, mis meid pidevalt ähvardavad. Me kõigume 
kogu aeg [sic] elu ja surma, tervise ja haiguse, külluse ja 
puuduse vahel, mida on inimsoo üle jaotanud salajased ja 
tundmatud põhjused, mille toime on tihti ootamatu ja alati 
seletamatu.

— David Hume, „Loomulik usundilugu” i1

Mis on tulevik? Vastus peaks olema lihtne. Elame ju ajas. Kas tule-
vik pole siis lihtsalt see osa ajast, mis pole veel kätte jõudnud?

Probleem on selles, et kui hakkate sellest sügavamalt mõtlema, 
muutuvad asjad väga kiiresti keeruliseks. Isegi tänapäevased tule-
viku-uuringud pole üksmeelel tuleviku definitsioonis. Nagu kirju-
tas Jim Dator: „Aeg ja tulevik peaksid justkui olema tuleviku-
uuringute kaks keskset mõistet, kuid tegelikult ei käsitlenud tule-
viku-uuringute loojad „aega” peaaegu üldse ja seda on ka hiljem 
vaid harva käsitletud.”2

Pole ka ime! Tulevikust mõtlemine võib pea valutama panna. 
Ajafilosoofia viib meid õpetlaste loodud džunglisse, mis on täis 

i David Hume, „Dialoogid loomulikust religioonist. Loomulik usundilugu“. Tõlkinud Märt 
Väljataga.

https://www.raamatukoi.ee/catalogsearch/advanced/result/?autor%5B%5D=11799
https://www.raamatukoi.ee/catalogsearch/advanced/result/?autor%5B%5D=11799
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imekauneid ideid, metafüüsilisi tihnikuid ja filosoofilisi judinateki-
tajaid. Püüan sellesse mitte liiga sügavale tungida. Kuid me peame 
seiklema küllalt kaugele, et näha aja ja tuleviku kohta käivate ideede 
ümber liaanidena keerduvaid probleeme.

Tuleviku mõistmiseks peame aru saama ajast, kuid kas aeg üldse 
eksisteerib? Või kasutame seda sõna lihtsalt mingi kontseptuaalse 
kummituse nimetamiseks? Humanitaarteadustes eelistab mõni 
teadlane ebamääraseid väljendeid, näiteks, mida võiks ehk tõlgen-
dada kui „ajaliste muutuste kogemust”.3 Isegi kaasaegne teadus ei 
paku täielikku vastust. Tundub, nagu ei elaks keegi piisavalt kaua, 
et aega päriselt mõista. Nagu ütles (väidetavalt) Hector Berlioz:  
„Aeg on suurepärane õpetaja, kuid kahjuks tapab kõik oma õpila-
sed.”4 Uurige aega liiga kaua ja teile tundub nagu 11. sajandi Pärsia 
astronoomile ja luuletajale Umar Hajjamile (Omar Khayyám), et 
keerlete kui sufi tantsija.

Noor olles innukana arstide
ja pühameeste manu viis mu tee. 
Küll sellest-tollest mõtteid pillutati –
Uks, sama lahkudes, kui saabudes.5i

Miltoni „Kaotatud paradiisis” ei suuda isegi saatana järgijad 
aega mõtestada.

[Nad]… künkal võtsid istet omaette
Sääl mõttes sügavas, et mõista
Mis nägemus ehk tahe, saatuski,
Kas määratud või vaba, absoluut,

i Myself when young did eagerly frequent 
Doctor and Saint, and heard great Argument 
About it and about: but evermore 
Came out by the same Door as in I went.
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Ei sihti leidnud labürindis lõputus.6i

Püha Augustinus mõtles ajast palju, püüdes mõista jumala 
eesmärki. Oma imelises teoses „Pihtimused”, mis on senini üks 
fundamentaalsemaid aega käsitlevatest tekstidest, 11. raamatus, kus 
ta peamiselt räägib ajast, küsib Augustinus: „Sest mida tähendab 
aeg? Kes seletaks selle ära kergelt ja lühidalt?”

Kuigi ta oli sügav ja vaimurikas mõtleja, näis aja küsimus tal alati 
käest libisevat. „Mis on siis aeg? Kui keegi seda minult ei küsi, siis 
ma tean; kui küsijale seletada tahaksin, siis ei tea.” Augustinus oli 
nii pettunud, et palus abi jumalalt: „Mu hing on süttinud soovist 
seda sassiaetud mõistatust tundma õppida. Ära sule, Issand, minu 
Jumal, hea Isa, Kristuse nimel ma anun, ära sule mu soovi ees seda 
nii tavalist ja nii varjatut.”ii

Nagu kirjutas filosoof Jenann Ismael: „On olemas selline asi 
nagu liigne arutlemine.”7

Kaks vaadet ajale

Aja probleem on paelunud filosoofe, tarku, põllumehi, šamaane, 
teolooge, loogikuid, antropolooge, biolooge, matemaatikuid, 
füüsikuid, hasartmängijaid, prohveteid, teadlasi, statistikuid, 
poeete ja ennustajaid, aga ka kõiki, kes tunnevad muret enda ja 
lähedaste tuleviku pärast. Tänapäevased ajafilosoofid eristavad 
kahte peamist, meie arusaamu tulevikust väga erinevalt mõjutavat 
lähenemist.8 Mõlemad on vanades filosoofilistes süsteemides esin-
datud. Herakleitos (tegus aastail 535–475 eKr) kujutas ette lõputult 
muutuvat maailma. See tähendab, et tulevik erineb minevikust. 
Temaga umbes samal ajal elanud Parmenides arvas, et muutus on 

i [They] . . . apart sat on a hill retired 
In thoughts more elevate, and reason’d high  
Of providence, foreknowledge, will, and fate, 
Fix’d fate, free will, foreknowledge absolute;  
And found no end, in wand’ring mazes lost.

ii Aurelius Augustinus “Pihtimused”, tlk Ilmar Vene, Logos, 2007, 2. trükk.



26

Tulevikulood

illusioon ning minevik, olevik ja tulevik on üsnagi ühesugused. 
Palju filosoofilisi ja teoloogilisi süsteeme on hädas olnud püsiva ja 
muutuva vahekorraga. Vana-India tekstides, mida tuntakse upani-
šadidena, väidetakse, et välise ebapüsivuse ja muutlikkuse keskmes 
eksisteerib muutumatuna püsiv „sisemine tuum” või hing (aatman, 
ka atman). Mitmes budistlikus tekstis aga väidetakse: „Asjades 
pole sisemist ja püsivat tuuma, kõik on muutumises.”9

Esimene meie kahest metafoorist lähtub Herakleitosest. Ta näeb 
aega omamoodi vooluna, jõena, mis kannab meid läbi lõputute 
muutuste. Selles lähenemises erineb tulevik minevikust ja seda on 
raske ette teada. Me tajume oma igapäevaelus tavaliselt aega just 
nii, mistõttu see metafoor tundub enamikule meist loomulik. 
Selline aeg on tõusude ja mõõnade, rõõmu ja leina, sünni ja surma 
tormiline maailm, mida mõnes India usundis nimetatakse samsaa-
raks.

Teisalt leidub neid, kes peavad voolamise ja muutumise tunnet 
ahvatlevaks illusiooniks. „Reaalne aeg”, nagu seda nimetab vara-
lahkunud filosoof D. H. Mellor, ei voola.10 See sarnaneb pigem 
maakaardile kui jõele. Selles lähenemises vaadatakse aega justkui 
jumalikust perspektiivist, ülalt. Sellisest vaatenurgast ei ole muutus 
enam miski, mis juhtub, vaid pigem erinevus kaardi kahe punkti 
vahel, nagu kogeb seda nende vahel roomav sipelgas. Meie kujut-
lus, et tulevik erineb minevikust, tuleneb selles vaates meie endi 
liikumisest, mitte oletatavast ajavoolust. Selles vaates on mineviku 
ja tuleviku vahel vähe erinevusi ning mõnes mõttes peaks tulevik 
olema teada, kuna see on juba kaardistatud. Mõte, et igapäevaelu 
pealiskaudsete muutuste taga peitub püsivus, võis kunagi olla 
üldine ettekujutus ajast, nagu ma väidan viiendas peatükis. Kuid 
tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas võtavad seda tõsiselt ka filo-
soofid ja teadlased, keda panevad muretsema aja kui voolu ideest 
võrsunud loogikaprobleemid, mida käsitlen selles peatükis edas-
pidi.

Ühe metafoori kohaselt oleme ajas kinni, teine   aga väidab, et 
võib-olla suudaksime ajast kõrgemal seista. Lähenemisviisidest 
lähtudes eristatakse hiljutistes ajafilosoofia uuringutes „dünaami-
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list” ja „staatilist” aega. Austades Briti filosoofi J. Ellis McTaggarti 
kuulsat 1908. aastal avaldatud artiklit, kutsuvad filosoofid neid 
sageli A- ja B-seeria ajaks.11

See on vaid väljendusviis, kuid see on ajafilosoofide poolt nii 
laialdaselt kasutusel, et sellega tasub harjuda.

Praktikas on neil kahel metafooril palju ühist. Isegi McTaggart, 
kes pidas aega illusiooniks, nõustus, et „me kunagi ei vaatle aega 
ilma mõlemat seeriat moodustamata”.i12 Need metafoorid segune-
vad kuulsas aja definitsioonis, mis kuulub söör Isaac Newtonile.  
Teadusrevolutsiooni kõige tähtsamas teoses „Loodusfilosoofia 
matemaatilised printsiibid” kirjutab Newton: „Absoluutne, 
tõeline, matemaatiline aeg iseenesest ja oma olemuselt, omaette 
võetuna, kulgeb ühtlaselt ja seda nimetatakse ka kestuseks.”ii 
Newtoni aeg „voolab” nagu jõgi, kuid on samas „absoluutne” ja 
sellel on mõõde ehk „kestus”, nagu kaardile tõmmatud joonel.

Aeg kui jõgi: tulevik A-seeria ajas

Et muuta aja kui jõe metafoori vähem abstraktseks, ühinegem 
Mark Twaini noore kangelase Huckleberry Finni ja tema sõbra 
Jimiga, kui nad Mississippit mööda allavoolu parvetavad:

„Sel teisel ööl liikusime umbes seitse või kaheksa tundi ühes 
vooluga, mis meid enam kui neli miili tunnis edasi viis. Püüd-
sime kalu ja lobisesime; aeg-ajalt suplesime, et und eemale 
peletada. Oli kuidagi pühalik mööda määratu suurt, vaikset 
jõge edasi liikuda selili lamades ja tähti vahtides. Me ei julge-
nud valjusti rääkida ja naersime harva, ainult tasakesi kõhis-
tades. Oli kangesti ilus ilm – see oli peaasi! – ja mitte midagi 
ei juhtunud meiega sel ööl, ei ka järgmisel ega sellele järgne-
nud ööl.

i Akadeemia 2003/05. John M. Ellis McTaggart „Aja ebareaalsus”. Tõlkinud Anto Unt.
ii https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/4505#/section/4505 [vaadatud 27.20] Isaac 

Newton „Loodusfilosoofia matemaatilised printsiibid“

https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/4505#/section/4505
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/63#genericSection4500
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/63#genericSection4500
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