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Kas filosoof on kasutu inimene?

Sapere aude!

Anekdoot jutustab, et kui 16-aastane  François-Marie Arouet  teatas (aasta 1710) 

isale, et tahab juristiks saamise asemel pidada kirjamehe ja filosoofi kutsumust, siis isa 

laitis mõtte voltäärliku vahedusega maha, vastates:

Que c’est l’état d’un homme qui veut être inutile à la société, à charge à ses 

parents et qui veut mourir de faim.

Ehk - See on sellise inimese kutsumus, kes tahab olla ühiskonnale kasutu, koormaks oma 

vanematele, ja kes tahab surra nälga.

Arvamused, et kaasaegne filosoofia, seatuna teaduslikkuse alusele, on ühiskonnale 

kasulik  ning  seetõttu  hoole  all  ning  pole  vaja  tugineda  vanematele  või  sugulastele, 

rääkimata  muudest  majanduslikest  toimetulekuprobleemidest,  lähtuvad  reaalsusest, 

millega kaasaegsetel kirjatundjatel pole suurt ühist.

20.sajandi  filosoofia  tunneb  nii  fenomenoloogiat  kui  analüütilist  filosoofiat,  mis 

mõlemad,  vastavalt  Edmund  Husserli  ja  Bertrand  Russelli  algatusel,  on  püüdnud 

vastata 19.sajandi esimesest veerandist algatatud reformimiskatsetele de-teologiseerida 

filosoofia  ja  asjakohastada  teemasid,  meetodit  ja  sisu  loodusteaduste  stsientismi 
eeskujul. Positivism ja  Friedrich Engelsi teaduslik marksism  (Looduse dialektika) olid 

vastused,  mis  üritasid  teaduste  ja  esimese  filosoofia  vahekorda  säilitada  antiikse 
hierarhilise teadmise mudeli vaimus, mis ideaalina võis lähtuda pütagoorlastelt ja ilmneb 

selgelt Platoni juures. Ometi möödunud sajandi 30.aastatel teevad mõlemad elujõulised 

suundumused  nn antropoloogilise  pöörde  ja  loobuvad  taotlusest  olla  loodusteaduste 

sarnased.  Heideggeri fenomenoloogia  on  tundnud  suuremat  afiinsust  poeesiaga  ning 

analüütiline  filosoofia  liikus  loogilise  positivismi  teaduslikust  korrektsusest  semantilise 
korrektsiooni juurde. Kui viimane säilitab otstarbekuse ja teatava kasu ühiskonna jaoks, 

määrates  otsustuste  ja  väidete  vastavust  täpse  ehk  üheselt  intueeritava  mõtlemise 
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reeglitele,  siis esimene unikaliseerib filosoofia sõltumatuks, rikka ajalooga valdkonnaks, 

maailmaks maailma üle,  kus valitsevad argiintuitsioonide jämedakoelisusele tabamatud 

olemise olemise seadused ja Meistri vääramatu õpetus.

Jean-Léon Gérôme - Diogenes (1860)

Ülo Matjus kinnitab seda järgmiselt: F i l o s o o f i a  e i  o l e  k a s u l i k. Filosoofia ei  

aita inimestel ei elada ega õnnelikumalt elada, filosoofia ei suuda vahetult nõustada mitte 

kedagi.  Filosoofia  ei  suuda  nüüdses  maailmaseisundis  esile  kutsuda  ühtki  vahetut  

muutust.*

Seega fenomenoloogiline mõtlemine, loobunud utilitaarsusest, ei  seagi tarvilikuks 

leida põhjendusi, miks on targem tegeleda filosoofiaga kui õppida tundma autoatlaseid. 

Matjus seob võimaliku kasulikkuse küsimuse õnnelikkuse, eladaaitamise, nõustamise, 
vahetu seisundimuutmisega, kuigi  suure osa loodusteaduste puhul pole olukord parem. 

Millisel  moel kvantfüüsika  suudab inimesi nõustada või viib õnneni? Milliseid  vahetuid 

muutusi  maailmaseisundis  toob  esile  uue  taevakeha  kaardistamine  astronoomias  50 

valgusaasta kauguselt Päikese-süsteemist? Kuidas nõustab inimesi läbimurre teoreetilises 

matemaatikas? Matjuse kasulikkuse lõiketerad, mille alusel ta määrab küsimuse saatuse, 

on psühhologistlikud, ent ka sellisel moel poolikud. Sedavõrd kui õnnelikkus on arusaam, 

kuivõrd  filosoofia  tegeleb  arusaamisega,  ja  enesetundmine  on  algupäraselt  selle 
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motivaatoriks,  siis  mõtlemise  korrastamine,  mida  filosoofia  süstemaatilise  ja  korrektse 

mõtlemise  ajaloolise  distsipliinina  kahtlemata  suudab,  aitab  kaasa  otsustuste 

kujundamisele. Sellisel moel suudab filosoofia olla kasulik, kuivõrd ükski teine distsipliin ei 

rajane  puhtajalooliselt  sellisel  ülesandel.  Pigem vastupidi:  filosoofia  suudab  soodsates 

tingimustes,  võimekate  inimeste  ettevõtmisena,  saavutada  kõiki  loetletuid  kasulikkuse 

tingimusi.

Ent isegi mitte sellisel moel arutlemine, osutades oponendi liistude kohatusele ja 

nende ebatõsisele rakendamisele, määramaks kasulikkuse saatust, pole vastus. Enamgi, 

ma  usun,  et  lahendus,  mille  Aristoteles  pakub Nikomachose  eetika I  raamatus  on 

praegugi  kõlblik  määratlemaks  filosoofia  kohta  kasulikkuse  püramiidis  võrdluses  teiste 

distsipliinidega. Hüvelisusel on mitmeid ilmnevusi: mõningaid tegevusi soovitakse nende 

endi pärast, teisi hüvelise tagajärje pärast. Kui filosoofia aitab selgustandva distsipliinina 

teadvustada  inimesele  valikuid  ja  seda,  mis  tal  puudub  või  mis  on  üleliigne,  siis  on 

filosoofia  suutnud  olla  loomusest  lähtuva  võimekuse  piirides  kasulik,  kuigi,  tõsi,  kõigi 

hüvede  esilekutsumiseks  ei  ole  võimeline  olema  eneseküllane  ja  vajab  ilmtingimata 

teistegi  teadmispraktikate  rakendamist.  Ometigi  pole  ühelgi  teadusel  privileegi  olla 

eneseküllane.  Samas,  kui  filosoofia  polegi  näoga  maailma  poole  pööratud,  millest  ju 

lähtubki  loodusteaduste jõuküllasus,  ja  osavõtmatult,  vastamata laseb endale maailmal 

ohjeldamatult tahtmisi näidata, siis ei olegi  võimalik enda tegevusi elik liikumisi ühildama 

maailmas asetleidvaga ja olema otstarbekas kahju vältimisel, hukatuslike otsuste tegemise 

takistamisel,  milles  seisneb  samuti  kasulikolemine.  Kui  saksa  intellektuaalid  oleksid 

30.aastatel  ühiselt  välja  astunud  natsionaalsotsialismi  vastu  ning  suhtunud  sallimatult 

sallimatusse,  mis  seadis  normiks  teatud  inimeste  tasalülitamise  ja  dehumaniseerimise, 

siis, ma  usun, poleks järgnenud ette allajäämisele määratud globaalset verepulma.

Seega,  soovi  korral  võtta  vastutus,  saab  filosoofia  olla  kasulik  vahetult 

maailmaseisundi osas, seistes, vajadusel, vastu rumalustele. Selleks on vaja otsustavust, 

meelekindlust,  südikust  ja  toimekust,  ehk  filosoofilt  nõutakse  selles  käsituses  peale 

intellektuaalse võimekuse samuti  teatavaid isiksuslikke jooni,  mis on vajalikud, näiteks, 

suure  surve  all  õigusele  kindlaksjäämiseks.  Nii  nagu  Voltaire  suutis  olla  ühiskonnale 

kasulik ja tuua esile  vahetuid muutusi maailmaseisundis, kuivõrd veendes ja tabades ta 

muutis  inimeste  otsustusi,  ent  just  need  moodustavad  maailma,  mida  saab  kõige 

vahetumalt  muuta,  samuti  võivad  seda  võimete,  isiksuslike  eelduste  ja  soovi  korral 
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teisedki.  Seevastu  kasutuolemine  lähtub  inimestest,  kes  ei  usu  kasulikolemisse,  ja 

ühiskonna seisukohalt pole mõtet palgata tuld tõrjuma inimest, kes usub et kuivõrd kõiki 

tulekahjusid ei ole võimalik kustutada ja kõiki inimesi päästa, siis tuletõrje kui funktsioon ja 

tuletõrjumine kui tegevus on olemuselt kasutu. 

Seetõttu,  kuigi  olukorrad  võivad  kujuneda  kriitilisteks  –  olla  kasutu,  koormaks 

teistele ja kogeda puudust – on need kaasajal enamasti põhjustatud  eeskujuna või esile 

kutsutud  takistajatena  inimeste  poolt,  kes  enda  uskumise,  isiksuse  ja  tegevuste-

tegematajätmistega loovad selliseid olukordi.

Teiselt  poolt,  kui  elu  nõuab  otsustamist  ja  olukorrad  on  teie  vastu,  siis  tuleb 

akadeemilise tegevuse asemel elatuda teistest ametitest ning selliste otsuste langetamisel 

ei aita inimest miski paremini kui ehtne filosoofia.
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