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Iring Fetscher (s 4. III 1922 Neckari-äärses Marbachis), Maini-äärse Frank-
furdi J. W. Goethe-Ülikooli sotsiaalfilosoofia ja poliitikateaduse professor 1963-
1988, on eesti lugejale juba tuttav valikuga �Esseid� (Looming 1991/3) ja 
raamatuga �Sallivus. Ühe väikese vooruse asendamatusest demokraatiale�
 (Loomingu Raamatukogu 1997/37-38), aga niisamuti 1996. aasta Eesti-reisi mee-

nutusliku olukirjeldusega �52 aastat hiljem� (Oma Saar 5. IV 1997). �Sallivus�-raamatu
eestindus oli muide hispaania ja horvaadi tõlke järel selle 1990. aastal originaalis
ilmunud väiketeose kolmas võõrkeelne väljaanne. Tema suured monograafiad, tea-
duslik-filosoofilised peateosed, on pühendatud erakordselt nõudlikele teemadele:
Hegeli inimesekäsitusele, Marxi vahekorrale marksismi, leninismi ja stalinismiga
ning Rousseau� vabadusmõistele; lõpetamata on veel raamat Brechtist. Üsna kind-
lalt võib väita, et I. Fetscher on neid autoreid, kelle tööde kui usaldusväärse allika
poole peab tulevikus pöörduma see, kes tahab uurijana selgust saada ajaperioodi
1945-1989/91 sotsiaalfilosoofia vaidlusküsimustes. Külma sõja hiilgeaegadel seati
vahel nõukogude vastukriitikas I. Fetscheri nimi ühele pulgale tolle ajajärgu kuulsai-
ma filosoofilise antikommunisti J. M. Bocheñski nimega, 1960. aastail leidis isegi
rahvusvahelist vastukaja Fetscheri avalik poleemika E. M. Sitnikoviga sel ajal popu-
laarsest võõrandumisprobleemist nõukogude ühiskonnas. Lisaks oma suurteostele
on ta mitmes lühiuurimuses analüüsinud teadusliku essee vormis näiteks Frank-

furdi koolkonna kriitilise ühiskonnateooria tähendust (Hork-
heimer, Adorno, Benjamin, Marcuse), modernse ajaloomõt-

lemise ja poliitilise kultuuri aktuaalseid seoseid, anarhis-
mi dialektikat (Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin),
utoopiate ja utopismi maailmapilti (Comte, Bloch,
Huxley, Jouvenel), demokraatia ja ökoloogia filosoofili-
si probleeme. Teda on oma ideedega köitnud  sellised
paljuvaieldud mõtteklassikud nagu Hobbes, Swift, Pascal
või Nietzsche, Lukács, Heidegger. Peale akadeemilise
tegevuse ja literaaditöö on I. Fetscher kõrvuti
J. Habermasiga olnud ka poliitiliselt aktiivne sotsiaal-
demokraat, muu hulgas põhiväärtuste komisjoni liige
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SPD eestseisuse juures. I. Fetscheri peaaegu pool sajandit kestnud teaduslik ja publitsistlik
loomingutee on aja jooksul laienedes hõlmanud tegelikult küllaltki paljusid kirjandusliku ene-
seväljenduse võimalusi, erinevaid maailmale lähenemise viise, alates 1940. aastate lõpu
esseistikast ning lõpetades memuaristikaga 1990. aastate keskel. Käesolev tõlketekst on pea-
tükk tema mahukast mälestusteraamatust �Uudishimu ja hirm. Katse oma elu mõista� (Neugier
und Furcht. Versuch, mein Leben zu verstehen. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1995 [480 lk],
lk. 377-388), kus ei puudu ka Balti ja Eesti teema sõja-aastast 1944 (lk 189-198). Teksti parema
siduvuse huvides on siinse tõlkepeatüki algusse toodud eelmisest ning ulatuslikumast peatü-
kist �Stipendiaadina Prantsusmaal� (lk 358-377) üks lõik (lk 365-366), mis tundub mõtteliselt
hästi liituvat järgneva A. Kojève�i looga, juhatades ühtlasi sisse Hegeli-teema. I. Fetscher kuu-
lub nende Lääne sotsiaalteadlaste põlvkonda, kes mitte üksnes isikuloolistel põhjustel või siis
kutsetööst ajendatult, vaid ka puht loomupäraselt avara kultuurihuvi poolest on olnud hästi
kursis Ida-Euroopa ja Venemaa ajaloo ning ühiskondliku mõtte arengukäiguga.

Alexandre Kojève�i (Aleksandr Koþevnikovi, 28. IV 1902 Moskva � 4. VI 1968 Brüssel), vene
pagulasest prantsuse filosoofi isiksus ja mõtted, mida Iring Fetscher õppis esmakordselt tund-
ma temaga peetud eravestlustes 1948/49 Sorbonne�is õppimise ajal � kus tal olid muidu eru-
deeritud, säravad õppejõud �, on jätnud talle nagu paljudele teistelegi väga sügava mulje kogu
eluajaks. Kojève�i vaimulaadis on tõepoolest midagi suurele kunstile omaselt ületavat ja suve-
räänset, samas iroonilist ja koguni auraatilist, mis sõna otseses mõttes �fastsineerib�, lummab
ja kütkestab, kui ta näiteks oma tõlgendava mõtte järjekindlusega käsitleb Hegelil endal või
sageli Hegelist vaid lähtudes põhjapanevaid, fundamentaalfilosoofilisi teemasid (tunnustus-
võitlus, vabadus- ja surmateadvus, ajaloolisus ja lõplikkus). Kojève ei ole seetõttu jäänud oma
kaasaja vangiks, tal on tänapäevani sõna sekka öelda nii ajaloofilosoofia kui sotsiaalteooria
küsimustes. Nüüdisaja ühe esileküündivama sotsiaalfilosoofi, J. Habermasi õpilase Axel
Honnethi (s 1949) kõrgetasemelises uurimuses �Võitlus tunnustuse pärast� (Kampf um
Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994
[301 lk], lk 80 jj) on näiteks A. Wildt, A. Kojève ja E. Lévinas kolm esindusliku tõlgenduse
andjat sotsiaalsete subjektide kui interaktsioonipartnerite eluohtliku tunnustusvõitluse teoo-
rias, mille algidee lähtub Jena-perioodi Hegelist. I. Fetscher on õigesti nimetanud Kojève�i mõnes
suhtes �ekstsentriliseks� mõtlejaks, kes käsitas Hegelit pigem vasakhegeliaanina kui Hegelina,
kuid pidas ennast marksistliku antropoloogia arendajaks ja  Hegeli aktualiseerijaks, rõhutatult
�modernseks� hegeliaaniks. Humanist Kojève�i ideoloogilist laimamist, tembeldamist fa�is-
tiks eriti 1950. aastail prantsuse kommunistide poolt, on ta alati pidanud vastupanuliikumises
osaleja suhtes väga ebaõiglaseks. Kojève�i 1930. aastate Hegeli-loengute saksa väljaanne, mille
organiseeris ja koos G. Lehmbruchiga autori enda juhendamisel ka tõlkis I. Fetscher, on pärast
1958. aasta esitrükki ilmunud taskuraamatuna Suhrkampi teadussarjas veel kolmel korral uuesti,
1975., 1988. ja 1996. aastal (Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. Kommentar zur
Phänomenologie des Geistes. Frankfurt a. M.: Suhrkamp [340 lk]), lisana antud artikkel 1946.
aastast �Hegel, Marx ja kristlus� on aga saksa väljapaistvama Sartre�i-tundja, oma teksti-
analüütikaga Sartre�i editeerimist ka Prantsusmaal mõjutanud Traugott Königi (1934�1991)
tõlkes. Tr. Königilt, kes Saksa DV-st Lääne-Berliini siirdudes õppis filosoofiat Kojève�i-imetleja
J. Taubesi juures ja oli seejärel aastaid toimetaja ning tõlkija Rowohlti kirjastuses, pärineb
samuti üks ilmselt sisukamaid leksikoniartikleid A. Kojève�ist üldse (Metzler-Philosophen-
Lexikon, hrsg. von B. Lutz. Stuttgart 1989, 424-426). König on saksandanud veel osi Kojève�i
pärandist, nii et Fetscheri järel on ta kindlasti teine oluline Kojève�i vahendaja �Hegeli kodu-
maal�. Tegelikult ehk ongi Kojève�i ideid Saksamaal ka uuema Hegeli-diskussiooni kaudu prak-
tilises filosoofias rohkem elus hoitud kui tema sünnipaigas Venemaal, kus teda pikka aega on
vaadeldud peamiselt prantsuse neohegelianismi kriitika üldkontekstis.
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Alljärgnevale Iring Fetscheri mälestuskillu eestindusele on peamiselt konteksti kaalutlus-
tel lõppu juurde lisatud valik kommentaare isikunimede kohta, mis ei taotle niivõrd teatme-
list eesmärki kui just püüavad anda lühiteavet autoritekstist lähtuvate Kojève�i-seoste puhul.
Filosoofialooline ja biograafiline Kojève�i-uurimine on viimase kümne aastaga teinud suuri
edusamme, ennekõike tänu ameeriklase Michael S. Rothi, aga ka prantslase Dominique Auffret�
töödele; saksa autoreist on 1990. aastail kirjutanud � ka Iring Fetscheri arvates � vägagi asja-
tundliku peatüki A. Kojève�ist E. Jüngeri biograaf Martin Meyer (s 1951) oma raamatus �Ajaloo
lõpp?� (Ende der Geschichte? München: Hanser, 1993 [241 lk], lk 63�127), kes võrreldes mõne-
de teiste uurijatega asetab ta V. Solovjovi ja N. Berdjajevi kui �eelkäijate� kaudu rohkem vene
mõttetraditsiooni. I. Fetscher ise on F. Fukuyama ajel taas vaadelnud Kojève�i-fenomeni pike-
mas, ka poliitilisi, rahvussotsialistlikke ja kommunistlikke Hegeli-tõlgendusi ning Stalini ja
Ulbrichti �konservatiivset hegelianismi� analüüsivas artiklis (Hegel und die Folgen.
[Schriftenreihe der Schwäbischen Gesellschaft 9�11, hrsg. von O. Borst]. Stuttgart 1992, lk 31-58).
Nõukogude Liidu kokkuvarisemise aegu hinnati seal küll �Hegeli rolli� lähituleviku filosoofia-
õpetuses �minimaalseks� (E. Solovjov), ometigi tohiks loota, et I. Fetscheri mälestuskatke sillu-
tab teed ka A. Kojève�i eestindamisele ja et Fetscheri nending 1950. aastate lõpult, mille järgi
Kojève�i tõlgenduskunst �ei pruugi teenida mitte üksnes Hegeli-käsitust, vaid ka tänapäeva maa-
ilma- ja enesemõistmist�, võib osutuda mõnes suhtes jälle aktuaalseks 1990. aastate lõpul.

M. K.

Hoolimata arvukaist kiusatustest, mida Pariis oma muuseumide ja teatritega pakkus,
keskendusin ma siiski oma mugavas elupaigas [Soisy�s] Hegeli-tööle. Mõne nädala
 pärast saatsin ka põhjaliku aruande oma �akadeemilisele isale� ning sain temalt harul-

daselt sõbraliku, julgustava vastuse. Selges ja hästiloetavas käekirjas teatas ta mulle muu hul-
gas järgmist: �Teie esimene lahke teadaanne huvitas mind kõigi seal puudutatud asjaoludega
väga. Näha Pariisi � minule pole seda osaks saanud � on igal juhul elamus. Hea, et Te seejuures
võite elada kaugel eemal, siis ei satu maailmalinna raputava tempo surve alla ja jääd nagu enda
päralt. See, mis on positiivne ja mis negatiivne, kuulub ühtviisi sealviibimise rikkuse juurde.
Päriselt ei kuulu selle juurde küll tegelemine Hegeliga, aga see asi on juba kord nii plaanitud.
Kuid konflikti korral Te peaksite siiski andma eesõiguse �eksistentsilisele� ümbrusele. Sest
ega Hegel ei jookse ju Teil eest ära, Pariis aga tahab nautimist täiel määral.� Ühelt niivõrd
distsiplineeritud, jah, peaaegu puritaanlikult õpetlaselt nagu Eduard Spranger tuli selline soo-
vitus kahtlemata ootamatult, seda enam see tookord mind rõõmustas. Eks see parandas pisut
ka minu kujutelma �vanahärrast� eluläheduse suunas.

Pariisis ei imestanud muide tol ajal [1948] keegi, et ma kirjutan tööd Hegelist. Saksa dialek-
tik oli just äsja alles �avastatud�, ning peale kahe kõige tuntuma raamatu, Jean Hyppolite�i
�Vaimu fenomenoloogia genees ja struktuur� ja Alexandre Kojève�i �Sissejuhatus Hegeli luge-
misse. Vaimu fenomenoloogia loengud 1933�1939�, mängis akadeemilistes diskussioonides
teatavat osa veel ka jesuiit Henri Nieli töö �Vahendamine Hegeli filosoofias�. Jean-Paul Sartre
ja tema kolleeg ning (tolleaegne) sõber Maurice Merleau-Ponty olid niisama vähe ilma Hegelita
kujutletavad, ehkki Edmund Husserl oli neile veelgi tähtsam. Intellektuaalsete marksistide
hulgas oli juba tollalgi (veel enne Louis Althusseri esiletõusu) niihästi antihegeliaane kui ka
hegeliaane. Antihegeliaanid olid enamasti algusest peale loodusteadlased ja venelane Georgi
Plehhanov oli juhtinud nende tähelepanu dialektilise materialismi �prantsuse juurtele�, sa-
mal ajal kui Hegeli arvasid nad pigem kahtlase saksa romantitsismi hulka. Tollal veel kommu-
nistlikku parteisse kuulunud mõtlejaist väljapaistvaim kuju Henri Lefèbvre oli seevastu selgelt
mõjutatud Hegeli dialektikast, ja vähem originaalne parteifilosoof Roger Garaudy oli samuti
tõhusalt tegelnud Hegeliga. Nii juhtuski, et Pariisis ei pannud seda keegi imeks, et saksa üli-
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õpilane kirjutab dissertatsiooni Hegelist. Saksamaal oli seevastu tunda selle suure mõtleja suhtes
märkimisväärset umbusaldust, sest talle olid tuginenud mõned natsidest õigusfilosoofid. Juh-
tivad parteiideoloogid olid aga täiesti õigesti aru saanud, et Hegel oli universaalne ja ratsio-
naalne mõtleja, keda hästi ei andnud kasutada rassistlikuks maailmavaateks.

Millalgi oma Prantsusmaal viibimise aja viimaseil nädalail [1949] õppisin ma tundma ka
Alexandre Kojève�i. Ilmselt oli Lucien Goldmann juhtinud minu tähelepanu tema raamatule,
mis sisaldas ta Pariisis Ecole des Hautes Etudes juures peetud loengute üleskirjutusi: tegemist
olevat tavatult isepäise ja lausa kõmulise Hegeli-tõlgendusega, mida ma Hegeli �inimeseõpetu-
sega� tegeldes peaksin loomulikult tundma. Kojève � õieti Koþevnikov  � , sündinud Moskvas
1902, oli koos oma vanematega põgenenud Oktoobrirevolutsiooni eest Läände. Ta oli
promoveerunud Heidelbergis Karl Jaspersi juures, aga uue poliitilise tagakiusamise ohus läi-
nud Prantsusmaale ja pidanud seal Hegelist loenguid, mida oli talle korraldanud tema sõber
Alexandre Koyré. Tema kuulajate hulgas oli arvukalt noori, hiljem kuulsaks saanud prantslasi
� näiteks Maurice Merleau-Ponty, paater Gaston Fessard SJ, kirjanik Raymond Quéneau ning
Raymond Aron. 1947, niisiis vähe aega enne minu tulekut Pariisi, oli Gallimard�i kirjastuselt
ilmunud ta teos � osaliselt, nagu öeldud, loengute üleskirjutused, osaliselt ka Kojève�i enda
kokkuvõtted. Autor ei olnud nõustunud oma loenguid uueks redaktsiooniks täielikult ümber
töötama. Vahepeal oli ta üks juhtivaid finantsiste Secrétariat d�Etat aux Affaires Economiques
juures, hiljem ka Comité Interministériel pour les Questions de Cooperation Economique
Européenne (OEEC, aastast 1961 OECD) juures. Samal ajal ei lakanud ta küll tegelemast filosoo-
fiaga ning avaldas vahetevahel mõne filosoofilise artikli. Pärast tema surma on avaldatud veel
terve rida ta filosoofilisi töid, eelkõige � tema surma-aastal 1968 � teos �Essai d�une histoire
raisonnée de la philosophie paienne�. Ingliskeelses maailmas sai ta kuulsaks oma väitluse kau-
du Leo Straussiga Sürakuusa türanni Hieronit käsitleva Xenophoni dialoogi õige tõlgenduse üle.

Ma kohtasin Kojève�i, nagu Pariisis tavaliselt, ühes kohvikus. Otsekohe läks lahti elav vest-
lus, mida hoidis üleval peamiselt Kojève. Ilmselt tahtis ta mind korrapealt veenda oma ajaloo-
lise situatsiooni tõlgenduses ja tundis heameelt, et oli leidnud minu näol eest �hegeliaani� �
küllap ta nii arvas � või vähemalt kellegi, kes rääkis sama keelt mis temagi. Jutt käis nagu tema
loenguiski �Vaimu fenomenoloogiast�, mille Hegel olevat 1806 �Jena ja Auerstädti lahingu ka-
hurimürina saatel� lõpetanud. Hegel oli Kojève�ile �Napoleoni eneseteadvus�. Nii nagu iga
maailmaajaloolise tähtsusega indiviid, ei olnud Napoleon üldse teadnud, mis oli tema ajalooli-
ne missioon. Hegeli järgi aga on iga tõeline filosoofia �tema aeg mõtetes haaratuna�. Kui Hegel
haaras oma aega mõtetes, siis ta haaras mõtetes Napoleoni aega, andis sellele oma � Napoleo-
nile tundmatu � mõiste. Sedasama aga tulevat nüüd teha, nagu ma peagi kuulsin, samuti täna-
päeva juhtivate poliitikutega.

Meie aeg olevat suure � veel mitte lõplikult otsustatud � maailmakodusõja aeg. Selles punktis
oli Kojève, kes pidas intensiivset kirjavahetust Carl Schmittiga � mida ma tol ajal veel ei tead-
nud �, ka Schmittiga täiesti ühte meelt. Mõlemad vastaspooled kuni aastani 1945 � bol�evikud
ja demokraadid ühel poolel, fa�istid teisel poolel � olid vahepeal �asendunud� nõukogude
maailmaga ja Lääne kapitalistliku maailmaga, aga ikka veel oli see �maailmakodusõda�. Filo-
soofilistes terminites väljendudes oli seejuures tegemist kahe hegelianismi variandiga: vasak-
hegeliaanidega (Idas) ja paremhegeliaanidega (Läänes). Radikaalsed paremhegeliaanid � nat-
sid (Kojève mõtles küll pigem itaalia fa�iste, kes tõepoolest olid enamikus hegeliaanid) � näi-
sid olevat 1945. aastal võidetud, ometigi polnud teiste paremhegeliaanide saatus sellega veel
otsustatud. Mida iganes aga tulevik ka ei tooks, nii või teisiti � Hegel olevat �lõppu� täiesti
õigesti ette näinud: tulema pidi universaalne maailmariik, kus kõik on kõigi poolt tunnusta-
tud. Napoleoni maailmariik oli esimene, kuigi nurjunud katse selle maailmaajaloolise eesmär-
gi saavutamiseks, aga põhimõtteliselt � printsiibis � ei olnud sellest ajast saadik enam lisandu-
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nud midagi uut. Kojève oli � 1945. aastal � tõlgendanud Stalinit, lisanud talle juurde puuduva
maailmaajaloolise teadvuse, nimelt enda oma, nii nagu Hegel Napoleoni teadvuse, aga nüüd
oli �partii� jälle lahtine: võimalik, et siiski võidab demokraatlik paremhegelianism.

Kui ma vihjasin, et minule näib see tõlgendus küll pisut liiga julgena, sest ei tee piisavalt
selget vahet demokraatlike lääneriikide ja fa�istlike teljeriikide vahel ja et pole sugugi ükskõik,
kumb �hegelianismi� versioon võidab, vastas Kojève sellega, mida ta nimetas �Jeanne d�Arci
argumendiks� (L�argument de Jeanne d�Arc).

Kui Jeanne d�Arc võitles Prantsuse riigi ühtsuse eest selle kuninga valitsuse all, oli kätte
jõudnud feodaalajastu lõpp. Modernseid tootmis- või pigem hävitamisvahendeid � suurtükke
ja muid raskerelvi � ei saanud isoleeritud feodaalisandad käiku lasta. Nad taotlesid suuremaid,
majanduslikult tugevamaid ühtsusvorme, nagu need olid juba tekkinud Inglismaal. Selles olu-
korras oli põhimõtteliselt olemas kaks võimalust, kuidas suhtuda sellesse väljakutsesse: Prant-
suse feodaalisandad võisid liituda  poliitiliselt kindlaks ühenduseks � omamoodi feodaalhär-
rade ühistuks, kelle valduses on raskerelvastik � või nad pidid alistuma nende üle valitsevale
kuningale. Kuningas saavutas selles Prantsusmaa olukorras võidu, ja Jeanne d�Arcist kui mo-
narhia eestvõitlejast � pärast seda kui ta oli Briti vaenuväe poolt vangistatud, süüdi mõistetud
ning hukatud � sai rahvuskangelane. Juhul kui Prantsuse feodaalisandad oleksid selle hüpo-
teetilise feodaalühistu teoks teinud, siis oleks kuningas olnud üleliigne ja tema üritus seejärel
niisama hästi kui unustatud. Britid oleksid kindlasti ka sel juhul Jeanne d�Arci hukanud, aga
keegi ei räägiks temast enam. Teda poleks stiliseeritud Prantsusmaa rahvuspühakuks ega vap-
raks �neitsiks�. Niisamamoodi tulevat endale ette kujutada maailmakodusõja eelseisvat lõp-
pu: emba-kumba, kas rahvusriiklikult organiseeritud kodanlikel demokraatiatel õnnestub üle-
tada oma lõhestatus ja antagonismid ning teostada ühtne maailmaühiskond (sarnaselt tollele
feodaalühistule) või siis loovad autoritaarsed kommunistlikud diktatuurid vägivaldselt üle-
maailmse ühtsuse � samamoodi nagu selle teostas muide mitte üksnes Prantsuse kuningas
ühtse rahvusriigi mõttes võitluses aadli vastu. Nii või teisiti oleks ajaloo lõpuks, nagu Hegel
seda enam kui 150 aasta eest juba tunnetas, üks ja ühtne, universaalne maailmariik (või kõike-
hõlmav maailmaühiskond).

Kojève�i uljas maailmaajalooline spekulatsioon imponeeris mulle üpris palju, olgugi et see
ei ole mind kunagi jäägitult veennud. Ta andis mulle tookord separaadi ühest pisut vanemast
tööst, mis oli 1946. aastal ilmunud ajakirjas Critique, mille väljaandjat Eric Weil�d � muide veel
üht frankofoonset hegeliaani � ma tol ajal samuti tundma õppisin. Pealkiri �Hegel, Marx ja
kristlus� võttis pregnantselt kokku niihästi Kojève�i loengute Hegeli-tõlgenduse kui ka
aktualiseeriva ajalooseletuse.

Et ma tol korral olin just lugenud Ivan Iljini ja Henri Nieli kristlikke töid Hegelist, esitasin
ma vastuväiteid eelkõige Kojève�i teesile, et Hegel olnud ateist ja ületanud sealjuures oma
radikaalsuse poolest isegi Ludwig Feuerbachi ja Karl Marxi, kes olid materialistidena vastanda-
nud oma ateistliku filosoofia Hegeli idealismile. Ühes minu tookord tehtud väljakirjutises on
ikka jälle kriitilisi väiteid Kojève�i Hegeli-käsituse vastu �põhjendatud� viidetega Nielile ja Ilji-
nile. Kojève�i enda vastuväidet, mille järgi Hegel olevat Jumala asemele (ja õigusega) seadnud
iseennast ajaloos teostava inimkonna, oli aga � Hegeli tekstide alusel � küll raske kummutada.
Kojève väitis järgmist: �Hegel mõistab ja kuulutab, et see, mida seni nimetati �jumalaks�, on
tegelikult inimkond oma ajaloolise arengu lõpuleviidud totaalsuses. Enne Hegelit paistis abso-
luutne teadvus inimesele välisena, ja seetõttu nimetasid Hegeli-eelsed inimesed seda Juma-
laks...� Aga see oli siiski olnud vaid illusioon: �Tegelikkuses� � ja siin saab Kojève�ist
feuerbachiaan � �on teoloogia alati olnud ebateadlik antropoloogia.� Inimene olevat �omaenda
perfektsiooni, mille poole ta püüdles, projitseerinud sealpoolsusse�. Kahtlemata on ka alles
�ajaloo lõpus inimesed teostanud inimkonna ideaali�. See eelseisev lõpp � ja see on juhtmõte,
millest Kojève peab kinni ka hiljem � on �printsiibis� Hegeli poolt 1806. aastal �ennetatud�.
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Seda tugevat väidet toetas Kojève kahe argumendiga: esiteks sellega, et Napoleon juba püü-
dis (kuigi viimaks nurjunult) luua universaalset ja homogeenset maailmariiki, kus iga kodanik
oleks kõigi teiste poolt võrdõiguslikuna (?) tunnustatud; ja teiseks mõistega �targast�, kes aset-
seb �Fenomenoloogia� lõpus ja kelle osaks on öeldavasti �absoluutne teadmine�. �Tarkus�,
nagu ta defineerib ühes oma sõbra Raymond Quéneau� romaanidele pühendatud retsensioo-
nis, �ei ole midagi muud kui täiuslik rahulolu, mis on seotud niisama täieliku eneseteadvuse-
ga.� Mõlemad kuuluvad vältimatult kokku. Ajaloos on olnud niihästi eneseteadvust � ilma
rahuloluta � Hegeli poolt nõnda nimetatud �õnnetu teadvuse� kujul kui ka õndsat rahulolu
ilma igasuguse inimliku teadvuseta � india ja teistes lahkusuideoloogiates. Kumbki aga on
puudulik. Sellel kohal ei suuda Kojève loobuda iroonilisest torkest Jean-Paul Sartre�ile. Ta rää-
gib temast kui �tollest neurootikust�, kes on täitnud väikese raamatukogu oma iiveldusega,
mida ta � Sigmund Freudi kasutades � kuulutab avalikult kui paljastavat vaadet asjade olemus-
se ja millest siis tehakse maailmatülgastus, hirm ning õnnetu teadvus �inimeksistentsi� esin-
davaks väljenduseks. Kui aga mõlemad, rahulolu ja vastav teadlikkus iseendast, kuuluvad täis-
tarkuse juurde, siis on tarkus võimalik alles ajaloo lõpul. See lõpp ei ole küll veel saabunud,
aga � printsiibis � ei saa enam ületada perfektse homogeense maailmaühiskonna ja univer-
saalse riigi ideed, nagu seda Hegel � ettehaaravalt � kord juba oletas.

Keskne mõiste, mille abil Kojève tõlgendab niihästi Hegelit kui ka maailmaajalugu, on �tun-
nustus�. Rahulolu eeldab tunnustust. Alles teiste poolt antud tunnustuse kaudu muutub �ene-
sekindlus�, mida igaüks omaette võib arendada, kinnituse leidnud tõeks. Ebakindlast valdu-
sest saab alles tunnustuse varal omand. Kojève keskendab oma interpretatsiooni just sellele
Hegeli mõistele ja annab sel põhjusel ka erakordse tähenduse esimesele faasile �Fenomeno-
loogia� kuulsast peatükist, mis käsitleb isanda ja orja vahekordade selgitamist, ta teeb sellest
võtmeteksti. Alles seeläbi, et inimesed peavad paljast tunnustust � niisiis midagi vaimset,
materiaalses mõttes irreaalset � sedavõrd väärtuslikuks, et panevad selle eest mängu oma elu,
astuvad nad välja puht olelevast loodusest. Alles tunnustuse pärast peetava prestiiþivõitluse-
ga, mille lõpus on isanda ja orja kahesus, algab ajalugu, mis ühtlasi on lugu inimese inimeseks-
saamisest  inimeste kaudu. Selle kahesusega pannakse käima mootor, mis lõpetab töö alles
valitsemise ja orjuse samaaegse ületamisega �homogeenses kodanikeriigis� (või �klassideta
ühiskonnas�).

Erinevalt Marxist tunneb Kojève vähem huvi tootlike jõudude ja tootmisvahendite arengu
vastu ning huvitub selle eest palju enam teaduste ja hävitusvahendite arengust (vaata Orléans�i
neitsi argumenti!). Sõjad ja revolutsioonid moodustavad maailmaajaloo sisu. Sõjad, milles isan-
dad (ja nende juhitud riigid) pürivad võimule, ja revolutsioonid, milles (parajasti) orjad ürita-
vad läbi suruda enda tunnustamist võrdõiguslikena. Ajaloo lõpp on käes siis, �kui inimesed
leiavad täielikult rahulduse tõsiasjast, et neist on saanud universaalse riigi kodanikud � või kui
klassideta ühiskond hõlmab kogu inimkonna�.

Ortodokssed marksistid panid pahaks eelkõige seda, et Kojève rõhutas elu ja surma peale
käiva võitluse tähtsust, mida ta muide pidas otsustavaks orjade revolutsioonilise ülestõusu
puhul. Sellega, et nad mässu tõstes panevad kaalule oma elu, tõestavad orjad, et nad seda
enam pole, ja eitavad teoga oma varasemat staatust. Täiesti võimalik, et Frantz Fanon oli oma
raamatus Les Damnés de la Terre rohkem mõjutatud Kojève�i Hegeli-tõlgendusest kui Marxist
ja Sartre�ist. Igatahes tõi ta juurde koloniseeritute (orjade) teadvuse psühhoanalüütilise tõl-
genduse. Kui ta rõhutas, et elu kaalulepanek, vägivaldne ülestõus koloniaalisandate vastu, on
koloniseeritute alaväärsustunde ületamiseks psüühiliselt hädavajalik, oleks ta võinud tugine-
da Kojève�ile.

�Fenomenoloogia� alajaotus �Kurjus ja selle andestamine� viitab � Kojève�i järgi � ühemõt-
teliselt Napoleonile ja Hegelile. Kurjuseks on maailmaajaloolise indiviidi Napoleoni poliitili-
sed kuriteod, andestuseks on Napoleoni õigustamine Hegeli poolt. �Tegutsev teadvus�, millest
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Hegel räägib, on Napoleoni, �otsustav teadvus� tema enese oma. Hegelil, keda Kojève tsiteerib,
on sõna-sõnalt öeldud nii: �Lepitav �jaa�, milles mõlemad �minad� oma vastandatud olemas-
olust loobuvad, on kahesuseks laienenud �mina� olemasolu, mis selles jääb endaga samaks ja
oma täielikus ületuses ja vastandis omab iseenda tõsikindlust; see on ilmuv Jumal nende kes-
kel, kes teavad ennast puhta teadmisena.� See lepitus on ühtlasi Prantsusmaa ja Saksamaa
leppimine Hegeli mõtlemises.

Napoleon omab �iseenda tõsikindlust�, Hegeli filosoofias sõnastatakse tal puuduv enese-
teadvus � ja sellega antakse selle tõsikindluse �tõde�. Et Napoleon on �teine� kui Hegel, siis ei
ole Hegeli teadlikkus temast mitte üksnes subjektiivne tõsikindlus, vaid objektiivse tegelikku-
se ilmutus, see tähendab tõde. Napoleoni tegelikkus (tema universaalse riigi kontsept, I. F.) on
iseendas lõpetatud, perfektne ning absoluutne ja ühtlasi � tänu Hegelile � täiesti endas tõsi-
kindel, seega �absoluutne vaim�, mida kristlased nimetavad �jumalaks�. Napoleon on seetõttu
�ilmuv jumal�.

Kojève ei saa küll teisiti, kui peab möönma, et Hegelile oli Kristus täiuslik Lepitaja (inim-
konna lepitaja Jumalaga), �tõeliselt lihakssaanud Logos� on aga Kojève�ile düaad Napoleon-
Hegel; inimene, kes on lõpetanud ajaloolise arengu, kahekordistatud inimesega, kes oma
diskursuse kaudu ilmutab selle lõpetuse mõtte.

Henri Niel kui usklik katoliiklane lükkab selle Hegeli-tõlgenduse tagasi, sest ta tahab näha
Hegelis kristlikku mõtlejat. Ta väidab � vastandina Kojève�ile �, et Hegeli ajaloomõtlemine
olevat nurjunud, aga tal on kaunis raske seda nurjumist hegeliaan Kojève�i argumentide vastu
�tõestada�. Hegeli �koolkonna� lagunemine vasak- ja paremhegeliaanideks pole Kojève�ile su-
gugi tõend Hegeli nurjumise kohta. Pigem olevat kõik tõsiseltvõetavad mõtlejad Hegelist saa-
dik olnud kas parem- või vasakhegeliaanid, seega polevat keegi �Hegelist kaugemale jõudnud�.
Hegeli kriitikud, nagu Søren Kierkegaardi, olevat Hegel juba ette � oma mõttearendustega �õn-
netu teadvuse� kohta � �Fenomenoloogias� kummutanud. Kojève muidugi möönab, et täna-
päeval � nagu Marxi ajal � on Hegeli filosoofia (juba) vähem tõde pärises mõttes kui idee või
ideaal, projekt, mis tuleb teostada ja peab end niisiis veel teoga �õigustama� (tõestuma). Just
seetõttu aga, et Hegeli ajaloofilosoofia � ja Kojève�ile on see kogu Hegel �  ei ole veel tõene,
olevat see filosoofia ainsana võimeline saama ühel päeval tõeseks. Ainult see filosoofia ütleb, et
tõde teostub ajas. Seepärast ei kummutavat ajalugu hegelianismi mitte kunagi, vaid pidavat ra-
hulduma sellega, et peab valima selle filosoofia kahe vastamisi seisva interpretatsiooni vahel.
Ning Kojève lõpetab 1946. aastal järgmise teesiga: �Võib seega öelda, et praegusel hetkel on iga
Hegeli-tõlgendus [...] üksnes võitluse ja töö programm. Üht neist programmidest nimetatakse
marksismiks. See aga tähendab, et Hegeli-tõlgendaja töö on poliitilise propaganda ülesanne.�

Tõsi küll, selles propagandas Kojève ise ei osalenud. Ta piirdus pigem sellega, et hegeliaa-
nina mõista maailmaajalugu ja selle ikka veel lahtiseks jäävat lõppu. �Hiljuti,� nii kirjutas ta
1946. aastal, �saavutas vasakpoolsus suure võidu, ja oleks absurdne selle põhjal järeldada, et
parempoolsus peaks (tingimata) lõpuks võitma. Aga niisama väär oleks öelda, et esialgu võidu-
kas interpretatsioon on juba osutunud lõplikult võitjaks.�

Kojève, nagu öeldud, fastsineeris mind, aga ta ei veennud mind siiski. Ma olin selleks liiga
mõjustatud religioossetest Hegeli-tõlgendustest, et tema ateistlik-eksistentsilist käsitlust omaks
võtta, aga ühtlasi ajas ta mind ka päris palju segadusse. Ikka ja jälle vaidlesin ma temaga ja
imestasin üha uuesti selle ainsana genuiinse nüüdishegeliaani otse vankumatu eneseteadvu-
se üle. Kui ma talt kord küsisin, kas ta on siis ka õppinud majandusteadust ja finantsasjandust,
kuna tal nüüd tuleb tegelda näiteks ülemaailmsetel valuutakonverentsidel majanduslike küsi-
mustega, vastas ta � nagu tihti pooleldi irooniliselt � : hegeliaanil on selletagi olemas �absoluut-
ne teadmine�. Talle oli aga ka üpris tähtis, et teda mõtlejana edasigi tõsiselt võetaks. Suurimat
rõõmu tundis ta siis, kui ühel konverentsil, kus ta esindas Prantsuse valitsust, astus vaimustatult
tema juurde keegi Lõuna-Ameerika delegaat ning tervitas teda kui kuulsat Hegeli-tõlgendajat.
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Tübingeni tagasi pöördunud, püüdsin ma leida kirjastajat Kojève�i Hegeli-raamatu tõlkele.
Lõpuks oli Kohlhammeri kirjastus selle väljaandmiseks valmis. Kojève�i diktsiooniga, mida ta
ise nimetas germano-russo-prantsuskeeleks, oli mul mõningaid raskusi, seda enam, et aeg-
ajalt lipsas tal sisse ka anglitsisme (näit realiser tähenduses begreifen). Sellest tekkis elav kir-
javahetus, milles leidsid kajastamist ka poliitilised ajasündmused. Vähe aega enne oma äkk-
surma külastas ta 1968. aastal � oma perekonna põgenemise järel esimest korda � taas Vene-
maad ning tuli sealt tagasi pettunult ja kurvana.

Enne kui ma mai lõpus Pariisist ära sõitsin, pidasin �kohaseks� teha Kojève�ile hüvastijätu-
visiidi. Ja �hästikasvatatud sakslasena� olin ma kindel, et pühapäeval kella 11 ja 12 vahel sobib
sellist külaskäiku ette võtta. Kojève avas mulle hommikumantlis ja oli päris kohkunud. Ma ei
olnud aimanud, et kutsumata viisakusvisiidid pole Prantsusmaal üleüldse kombeks. Kojève
hüüdis oma elukaaslasele, kes samuti oli venelanna, paar kriitilist sõna. Tal polnud aimu, et
ma oskasin piisavalt vene keelt, et öeldust aru saada. Minu väike kättemaks seisnes selles, et
tõin lahkudes kuuldavale mõned venekeelsed hüvastijätufraasid, mis teda arvatavasti veel kord
kohkuma panid. Meie püsivat sõprust see vahejuhtum ei rikkunud.

Vahetevahel saatis Kojève mulle mõne � nüüd mõnikord ka juba venekeelse �  pühenduse-
ga separaadi. Enamasti kirjutas ta saksa keeles, vahel ka prantsuse keeles, ja sageli kasutas ta
selleks � säästliku mehena � Secrétariat d�Etat aux Affaires Economiques� i  või siis Présidence
du Conseil, Comité Interministériel pour les Questions de Cooperation Economique
Européenne� i paberit.

Tema Hegeli-raamatu oleksin ma hea meelega andnud välja provotseeriva pealkirja all �Hegeli
sissejuhatus tänapäeva�. Kahjuks küll ei olnud kirjastaja sellega päri. Tagasivaates tundub mulle
see veel praegugi kahetsusväärne. Tõlke kallal töötasin ma koos oma sõbra Gerhard
Lehmbruchiga, kel oli minust erksam vaist mõnede Kojève�i anglitsismide peale. Kahtluse
korral võisime autorilt endalt järele küsida, ta oli ju veel 1929. aastal kirjutanud saksa keeles
oma dissertatsiooni vene religioonifilosoofist Vladimir Solovjovist ja oli tegelikult kolm- või
õigemini nelikeelne (vene, saksa, prantsuse, inglise keel).

Nõukogude marksistid nägid Kojève�is andekat vaenlast ja heitsid talle ette, et ta olevat
Marxi asemele pannud Hegeli. Peale selle olevat ta surma ja surmavalmiduse osatähtsuse rõ-
hutamisega inimese inimestumise puhul kaudselt tahtnud kritiseerida Marxi, kes öeldavasti
selle tähtsa asjaolu tähelepanuta või varju jättis. �Kojève�i Hegeli-käsitus osutub sel viisil ko-
danliku Marxi vastu võitlemise peeneks vormiks� (Manfred Buhr, Ida-Berliin 1961, retsensioo-
nis minu poolt 1958 avaldatud saksa väljaandele).

Alexandre Kojève oli sõber niihästi katoliikliku hegeliaani ja julge antifa�isti (ning anti-
kommunisti) paater Gaston Fessard�iga kui ka Raymond Aroniga. Ta ei kuulunud aga ühtegi
�poliitilisse suunda�, vaid tundis end mõtlejana, kes rahulikult distantsilt vaatleb maailmako-
dusõja jätkumist, sest ta oli veendunud, et nii või teisiti jääb õigus Hegeli visioonile homo-
geensest universaalsest maailmariigist (või klassideta maailmaühiskonnast). Seejärel tulevat
posthistoire�i on ta küll kirjeldanud üsna igava ja banaalsena. Kui pole enam sõdu ega revolut-
sioone, siis ei ole ka enam uusi mõtteid, uusi kunste ega religioone, sest inimesed on saavuta-
tud seisundiga rahul ja sellest tõsiasjast teadlikud.

See, mida tema sõber Raymond Quéneau kirjeldas oma kolmes romaanis kui �elu pühapäe-
va�, oli kaunis harimatute, enesega rahulolevate marginaalsete isikute ülimalt banaalne elu,
kes sellisena ennetavad hingeseisundit, mis ajaloo lõpus saab olema kõigi indiviidide pärisosa.

Kojève pani seda kolme romaani käsitleva retsensiooni motoks Hegeli tsitaadi, mida ma
küll ei suutnud viimaselt leida. Tagasitõlgituna kõlab see järgmiselt: �Elu pühapäev on see,
mis nivelleerib kõik ja elimineerib kõik halva; inimesed, kes on õnnistatud nii hea huumoriga,
ei saa olla sisimalt kurjad või põlglikud.�
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Tõenäoliselt oli Kojève�il meeles üks koht Hegeli �Maailmaajaloo filosoofiast� Georg Lasso-
ni väljaandes. See kõlab nii: �Kindlasti peab inimene paratamatult tegelema lõplikuga; aga on
kõrgem paratamatus, et inimesel oleks elu pühapäev, kus ta tõuseb kõrgemale argiasjadest,
kus ta tegeleb tõepärasega ja seda endale teadvustab.� Väga kaugelt meenutab see pisut Kojève�i
�väljamõeldud� motot.

See iseloomustus kehtib tõepoolest Quéneau� romaanide kolme peategelase kohta. Nad on
läbilõikeinimesed, rahulolevad, tühised, aga mitte kurjad. Nad ei vasta küll targa �klassikalise-
le ideaalile�, aga hegeliaani seisukohalt, kes teab, et ajalugu ei saa enam pakkuda midagi põhi-
mõtteliselt uut ja selles mõttes on ajaloo �lõpp� juba käes, on nad �targad�. Iga pingutus, iga
pürgimus maailma muuta on ju sellega kujunenud mõttetuks. Kuid nõnda läheb elu ka banaal-
seks ja igavaks, mida Kojève samuti mingil juhul ei eita. Selle tagajärjeks on igatahes, et tema
ajaloofilosoofiline optimism muutub küllalt kahemõtteliseks. Kui ameeriklane Francis
Fukuyama kuulutas 1989. aastal � Kojève�ile tuginedes � essees �Ajaloo lõpp?� siitpeale ajaloo
lõppemist demokraatliku kapitalismi lõpliku võiduga, ei olnud talle see negatiivne, igavust
sünnitav posthistoire�i järeldus sugugi võõras.

Et ma 1948/49 olin just oma professionaalse elutee alguses ja nägin enda ees palju ülesan-
deid, siis võisin ma üleoleva (küünilise?) mõtleja Kojève�i rahulikku hoiakut küll imetleda, aga
mitte aktsepteerida. Ma olen ikka veel selles veendunud, et ajalugu jätkub ja et ajalool � öelda-
vasti Hegeli poolt ennustatud mõttes � üldse ei tulegi lõppu. Homogeenne maailmariik näib
mulle niisama vähe tulekul olevat kui ülemaailmne klassideta ühiskond, ja ma ei pea kummatki
ka mingil juhul soovitavaks.

Ühe veenva argumendi ühtse maailmariigi ideaali vastu nimetas mulle kord palju aastaid
hiljem Bertrand de Jouvenel: maailmariigis ei saaks poliitiliselt tagakiusatud või diskriminee-
ritavad isikud enam mitte kuhugi põgeneda. Nende jaoks poleks enam olemas eksiili, poleks
asüüli paika. Jouvenel ise oli Saksa okupatsiooni eest Lõuna-Prantsusmaalt �veitsi põgenenud
ja seal ellu jäänud. Sarnaselt nagu temal õnnestus tol ajal paljudel � kahjuks mitte liiga palju-
del � pääseda ühes riigis jälitamise surmaohust põgenemisega teise riiki.

Kojève�i Hegeli-raamatu minu editeeritud (ja autori ettepanekute põhjal lühendatud) saksa
väljaanne ilmus alles 1958. aastal. Ma sain terve hulga vaimustatud kirju, ka ühelt mulle tol
ajal tundmatult filosoofiadotsendilt New Yorgist. Tema nimi oli Jacob Taubes. Tema �Õhtumaa
eshatoloogia� oli äsja (1947) ilmunud, ja Kojève oli tema silmis viimane autentne eshatoloogiline
mõtleja ning mina ta teenekas vahendaja Hegeli kodumaal.

NIMEKOMMENTAARE

Aron, Raymond (1905-1983) � prantsuse filosoof,
sotsioloog ja politoloog, üks võtmekujusid käesoleva
sajandi Saksa-Prantsuse kultuurisuhetes, oli juba 1930.
aastate algul Prantsuse Instituudi teenistuses prant-
suse kirjanduse ja filosoofia dotsent Kölnis ja Berlii-
nis, 1950. aastate keskelt sotsioloogiaprofessor mitmes
Pariisi kõrgkoolis, samal ajal väga aktiivne ja poliitili-
selt mõjukas publitsist, sakslastele mõneti prantsuse
intellektuaali musternäide. Aron ja Sartre olid noor-
põlvesõbrad, koolivennad, ka vastastikku väitlevad
ametivennad, üks oli liberaal, teine radikaal; geniaal-
ne Kojève aga muutis Aroni hilisemal arvamusel Hegeli
ülearu marksistiks, see arvamus viitab kaudselt tõsi-
asjale, et Kojève�i seminarist ajendatuna puhkes Prant-

susmaal esimest korda sisukas Marxi-debatt ja arenes
ka mõttevooluks nn eksistentsialistlik marksism.

Buhr, Manfred (1927) � juhtiv marksistlik filosoof
Saksa DV-s, 1960. aastail rahvusvahelise Hegeli-seltsi
asepresident, 1970. aastate keskelt oli kõrgetel akadee-
milistel ja ideoloogiliselt vastutavatel ametikohtadel
Ida-Saksamaa ofitsiaalses teaduspoliitika süsteemis;
tema puht ideologiseeritud Kojève�i-kriitika, mille ees-
kujul Kojève�i ajaloo lõpu kontseptsioonis nähti pea-
miselt sotsialismile ohtlikku eesmärki �tõestada kapi-
talismi ajatut edasikestmist�, jäi seal mõõduandvaks
1980. aastate lõpu muutusteperioodini, mil ta oma
küllalt professionaalse Nietzsche-fenomeni kriitikaga
sekkus veel kaudselt postajaloo-väitlusse.

Fanon, Frantz (1925-1961) � afroameerika arst,
kirjanik ja poliitik, aafrika vabadusvõitluse teoreetik,
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seostades eksistentsialismi, marksismi ning freudis-
mi elemente püüdis luua kolonialismivastase revo-
lutsiooni üldkontseptsiooni, milles pooldas relvasta-
tud vägivalda rõhujate vastu; ta vaated on avaldanud
suurt mõju poliitilisele teadvusele arengumaades ning
leidnud vastukaja ka 1960. aastate läänemaailma noor-
sooliikumistes, tema peateos �Selle maailma neetud�
ilmus esmalt 1961. aastal J.-P. Sartre�i eessõnaga.

Goldmann, Lucien (1913-1970) � juudi päritolu
rumeenia-prantsuse marksistlik filosoof ja kultuuri-
sotsioloog, mõjutatud G. Lukácsist ja J. Piagest, nn
geneetilise strukturalismi kui meetodi rakendaja hu-
manitaarteadustes, õpetades Pariisis ja Brüsselis oli
tal omas ajas ühe kõige harituma Lääne marksisti,
neomarksismi ideedeloo tundja ja marksistliku mõt-
telaadi humaniseerija maine; kirjutanud 1950. aas-
tail hiilgava, ka teoloogia ajaloo aspektist mõneti avas-
tusliku uurimuse Pascali ja Racine�i maailmavaatest
jansenismi kontekstis, töid samuti Kanti maailma- ja
inimesekäsitusest, Lukácsist ja Heideggerist; temaga
aastaid lähedalt suhelnud Fetscher on teda pidanud
tavatuks marksistiks, kes oli titoismi pooldaja, turgu
ja vabadust �vastastikku toetavate institutsioonide-
na� käsitav sotsialismi kriitik.

Jean Hyppolite (1907-1968) � prantsuse uushe-
gelianismi üks juhtivaid mõtlejaid, Kojève�i semina-
rist mõjustatuna ta ühtlasi oponeeris Kojève�ile, sest
ei samastanud �eneseteadvust� Hegeli vaimufilosoo-
fias tingimusteta �inimesega�, nagu oli teinud viima-
ne; tõlkis juba 1930. aastate lõpuks prantsuse keelde
�Vaimu fenomenoloogia�, mis ilmus trükist alles pä-
rast sõda; erinevalt �Fenomenoloogia� üksikmotiivi-
de käsitlustest loetakse üldiselt tema doktoritööd,
mida on mainitud autoritekstis, selle teose esimeseks
suureks tervikkommentaariks prantsuse filosoofias;
1950. aastail organiseeris ta Pariisis omaenda, samu-
ti väga mainekaks kujunenud Hegeli-seminari, kus
tegeldi peamiselt Marxi ja Hegeli võrdleva uurimise-
ga; Fetscher ise sai  peale Kojève�i-vestluste kuulata
niihästi prantsuse uushegelianismile 1920. aastate lõ-
pul teed rajanud Jean Wahli (1888-1974) kui ka osalt
tolle järgija Hyppolite�i loenguid.

Iljin, Ivan (1882-1954) � vene filosoof ja õigus-
teadlane, elas aastast 1922 Venemaalt väljasaadetu-
na paguluses, algul Saksamaal, seejärel �veitsis; hili-
nenud kuulsuse saavutas oma juba 1918. aastal Mosk-
va ülikoolis valminud äärmiselt kõrgetasemelise ma-
gistritööga �Hegeli filosoofia kui õpetus Jumala ja ini-
mese konkreetsusest�, mis hinnati doktorikraadi vää-
riliseks (saksa tõlge ilmus 1946, originaali uustrükk
1994), praegu on seda kõrvutatud ka prantsuse uus-

hegelianismi (J. Wahl, A. Kojève, J. Hyppolite) tipp-
teostega ja neis käsitletud motiivide ennetusena; kuigi
tänapäeval tehakse vahet aktualiseeriva Hegeli-tõlgen-
damise ja mõtteloolise Hegeli-uurimise vahel, ei ole
see eristus iga kord absoluutne.

Jaspers, Karl (1883-1969) � saksa eksistentsifilo-
soof, tema juures kaitstud A. Kojève�i dissertatsioon
ilmus pealkirja all �Vladimir Solovjovi ajaloofilosoo-
fia� 1930. aastal Bonnis; R. Aroni vahendusel osales
oma Pariisi-perioodil Kojève�i Hegeli-seminaris ka
K. Jaspersi õpilane ja hiljem lähedane filosoofiline
sõber Hannah Arendt, kes pidas Kojève�i täiesti era-
kordseks, nonkonformistlikuks mõtlejaisiksuseks ja
tema Hegeli-raamatut, �mida ta ise tegelikult ei kirju-
tanud�, kohustuslikuks lektüüriks; paraku on Arendt,
kellele imponeeris Kojève�i �mitteakadeemilisus�,
omajagu süüdi müüdi levitamises � mida on veel le-
vitanud samuti F. Fukuyama -, nagu poleks Kojève
pärast seda enam midagi kirjutanud.

Jouvenel, Bertrand de (1903-1987) � prantsuse
publitsist, poliitikateoreetik ja futuroloog, peale või-
muanalüüside on eriti tuntud tema nn. alternatiiv-
sete tulevike kontseptsioon, mis põhineb soovitava-
te ja mittesoovitavate utoopiate eristamisel; oli elu
lõpul professor Pariisis ja muu hulgas Rooma Klubi
liige, nägi ühineva Euroopa idee teostumise kriitilise
vaatlejana selles ka võimalikku ohtu tulevikule, ni-
melt et väljakujunenud euroühiskonnas astub vaba-
duse asemele sotsiaalprotektoraat.

Koyré, Alexandre (1892-1964) � vene päritolu
prantsuse filosoof ja teadusajaloolane, A. Kojève�i ja
H. Arendti lähedane sõber, nn internalistliku teadus-
lookirjutuse juhtfiguurina Galilei, Koperniku ja
Newtoni maailmapilti käsitlevate põhjapanevate
uuringute autor; Hegeli-uurimises loetakse etapiliseks
tema peamiselt ajaloolise aja probleemile pühenda-
tud artiklit �Hegel Jenas� (1934; 2 1961), mis oli ka
A. Kojève�ile ta enda tunnistusel tema Hegeli-tõlgen-
duse üks �allikas ja alus�.

Lasson, Georg (1862-1932) � saksa teoloog, he-
geliaanliku filosoofi Adolf Lassoni poeg, tuntud eel-
kõige Hegeli teoste väljaandjana, kirjutanud ka nii
uurimusliku kui propedeutilise iseloomuga töid
Hegelist ja hegelianismist, rõhuasetusega ajaloo- ja
religioonifilosoofial.

Lefèbvre, Henri (1905) � prantsuse neomarksist-
lik filosoof, sotsioloog ja kultuurikriitik, heideti 1956.
aastal �revisionistina� kommunistlikust parteist väl-
ja, oli Jean Baudrillard�i õpetaja, tänapäeval on ta kuu-
lus eelkõige oma raamatuga �Ajaloo lõpp� (1970)
posthistoire�i uuemas historiograafias.
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tema liberaalset preislust, tolerantsust ja humanis-
mi, eriti suure järelmõjuga on olnud ta pedagoogili-
sed tööd, rahvussotsialismist saadud trauma järel on
Fetscher näinud Sprangeris ka otsekui enda lepitajat
saksa kultuuritraditsiooniga.

  Strauss, Leo (1899-1973) � juudi päritolu saksa-
ameerika filosoof ja poliitikateadlane, oli 1940-ndate
lõpust 1960-ndate lõpuni Chicago ülikooli professor,
kirjutas juba 1930. aastail nüüdseks klassikalised tööd
Spinoza religioonikriitikast ja Hobbesi poliitilisest fi-
losoofiast, üheks ta tähtsamaks panuseks 1950. aas-
taist võib pidada historismi ületada püüdvaid uurin-
guid ajaloost ja loodusõigusest; L. Strauss ja A. Kojève
kohtusid ning sõbrunesid 1920. aastail, publitseeri-
tud on nende kohati �teadusliku dispuudi� iseloomu-
ga kirjavahetus aastaist 1932-1965, tõenäoliselt ka esi-
mene Hegeli-tõlgendusest lähtuva ajaloo lõpu kont-
septsiooni jäädvustus sisaldub Kojève�i kirjas Straus-
sile 2. novembrist 1936, selle raamatuna ilmunud
versiooni kriitiline analüüs, kus esmakordselt on aja-
loo lõpu kontsept seostatud tänapäeval populaarse
Nietzsche �viimsete inimeste� maailma motiiviga,
kätkeb aga seevastu Straussi kirjas Kojève�ile 22.
augustist 1948; F. Fukuyama õpetaja Allan Bloom
(1930-1992) oli  Straussi õpilane ja Kojève�i tuttav,
nende varju on kahjuks jäänud ja peaaegu unustatud
1930. aastate algul filosoof Richard Kroneri poolt vaid
erialakirjanduses esitatud teistsugune interpretat-
sioon ajaloo lõpu ideest Hegeli süsteemis.

Taubes, Jacob (1923-1987) � juudi päritolu aust-
ria-saksa religioonifilosoof ja hermeneutik, töötanud
dotsendina ja professorina Harvardi ja Columbia üli-
koolides USA-s ning 1960. aastate algusest Berliini Vaba
Ülikooli filosoofiainstituudis, kirjutanud peale �Õhtu-
maa eshatoloogia� (1947; 2 1991) ka olulisi uurimusi
poliitilise teoloogia ajaloost, 1980. aastail oli koos oma
õpilastega nagu Norbert Bolz, Dietmar Kamper jmt.
postajaloo esteetika, posthistoire�i ja postmodernismi
seoste juhtivaid käsitlejaid SLV-s; temalt pärineb hü-
potees, et C. Schmitti ideed mõjutasid A. Kojève�i vaa-
teid juba 1930. aastail, ta Hegeli-loengute ajal.

Weil, Eric (1904-1977) � saksa-prantsuse filosoof,
promoveerus Ernst Cassireri juures, osales 1930. aas-
tail A. Kojève�i seminaris ja oli temast tugevasti mõ-
jutatud, pärast sõda õpetas mitmes Prantsuse ülikoo-
lis; Hegeli-uurimise klassikasse kuulub tema 1950.
aastate alguse väike töö �Hegel ja riik�.

Tõlkinud ja kommenteerinud Mart Kivimäe

Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) � prantsuse
filosoof-fenomenoloog, samuti kunsti- ja kirjanduskrii-
tik, ta mõtlejakuulsus põhineb postuumselt avaldatud
töödel, mille üks keskseid probleeme on nägemise ole-
mus; uurimiskirjanduses on tema varasemate teoste
puhul korduvalt rõhutatud A. Kojève�i väga tugevaid
mõjutusi, eriti humanismi ja terrori vahekorra mõist-
misel ajaloos ning väitlustes marksismi ja stalinismi
üle esitatud ajaloofilosoofilistes seisukohtades (kait-
ses nn. Moskva näidisprotsesse), ka Kojève�i enda aja-
lookontseptsiooni on vahel nimetatud terroristlikuks,
sest see viitab vägivalla rakendamise õigustatusele.

Quéneau, Raymond (1903-1976) � prantsuse ro-
maanikirjanik, luuletaja ja esseist, samuti harrastus-
kunstnik ja maalikunsti (Miró, Vlaminck) interpretee-
rija, mõjutatud sürrealismist ning tuntud oma eks-
perimenteeriva kirjanduskeelega, mistõttu teda pee-
takse virtuoosseks sõnamänguriks; oli 1940. aastail
Gallimard�i kirjastuses toimetaja, A. Kojève�i 1933-39
peetud Hegeli-loengute kuulajana hiljem nende üles-
kirjutuste kokkupanija ning väljaandja. Peale autori-
tekstis juba mainitute olid Kojève�i kuulajate hulgas
veel ka näiteks G. Bataille, A. Breton ja J. Lacan, mitte
aga Sartre, kuigi nii on mõnikord ekslikult väidetud.

Schmitt, Carl (1888-1985) � saksa riigiõigusteo-
reetik ja poliitikafilosoof,  nn. poliitilise eksistentsia-
lismi silmapaistvaim, eriti oma tööga �Poliitilise mõis-
test� (1927) ja seal esitatud �sõbra ja vaenlase� teoo-
riaga kui poliitilisuse kriteeriumiga tänini järelmõju-
kaim ning vaielduim esindaja, natsionaalsotsialismi
perioodil 1933-45 oli Berliini ülikooli professor, pärast
1945. aastat avalikest ametitest, sealhulgas õppejõu-
tegevusest, kõrvaldatud; A. Kojève oli C. Schmittiga
aastaid mõttevahetuslikus kontaktis, ehkki nende
omavahelised suhted ja vastastikused mõjud on se-
nini põhjalikumalt läbi uurimata, veel elu lõpul, 1960.
aastate üliõpilasrahutuste ajal, kord Lääne-Saksamaal
käies väitnud Kojève, et Schmitt olevat seal ainus tõe-
liselt vestluse vääriline isik.

Spranger, Eduard (1882-1963) � saksa üks välja-
paistvamaid vaimuteadlasi 20. sajandil, kultuuri- ja
kasvatusfilosoof, eelkõige on ta tuntud vahest oma
mõistmise teooria ning eluvormide tüpoloogia kau-
du, mõjutatud Diltheyst, kirjutanud olulisi uurimusi
ka W. von Humboldtist ja uushumanismist ning Goe-
the maailmavaatest; pärast pikaajalist õppejõutööd
Berliinis oli sõja järel professor Tübingenis, Fetscher,
kelle Hegeli-tööd ta juhendas, oli hiljem tema assis-
tent; Sprangeri isiksuse puhul on ikka esile tõstetud
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