
FILOSOOFILINE KIRJAOSKUS

Kuidas kirjutada filosoofilist esseed?

Rainer Kivi

Sissejuhatusena. Sõna  ‘essee’ tuleb  prantsuse  keelest  (verb  essayer  -  ‘proovima,  

üritama, püüdma’) ja tähendab ‘katsetust’.  Michel Montagne’il, kes esimesena eelistas 

ladina tractatus’e asemel prantsuse essai’d, ei olnud eristust essee kui kirjandi ja essee 

kui filosoofilise katsetuse vahel. Essee oligi filosoofiline, mõtisklev kirjatükk. 

Koolides on aja jooksul väljapakutud mitmesuguseid norme tegemaks vahet, mis 

on  ‘õige’ essee ja  mis seda pole.  Kergem on määratleda,  mida  filosoofiline katsetus 

pole. Koolikirjand pole essee. Arvamus (mina arvan), seisukoht, vaade, mida ei toetata 
ega põhjendata  mõistuspärasega,  ei  küüni  argumendini.  Essee sisu  on  ratsionaalne 

argument käsitletava teema kasuks või kahjuks. Argument on väidete jada. Seega peab 

esseel olema sissejuhatus ehk algus, milles esineb teema-püstitus; keskosa ehk arutlus, 

milles väide-väide haaval argumenteeritakse; ja lõpuks kokkuvõte, kus võetakse arutluse 

tulemused kokku. 

Esseed võib kirjutada kahel moel: a) kultuuriloolisena; b) puhtargumentatiivsena. 

Esimesel puhul kogutakse materjali ja lähtuvalt sellest püütakse arutleda. Teisel puhul 

esitab  kirjutaja  ise  poolt  ja  vastuväiteid  püstituse  suhtes.  Mõlemad  viisid  on 

aktsepteeritud. 

Allpool  esitatav  tinglik  juhend pole  seadustik  ega  määrustik  (välja  arvatud 

vormistuslikud  nõudmised),  vaid  nõuanne,  retseptide  kogum,  kuidas  esseed  saab 

kirjutada. Esseed võib kirjutada ka teisiti.

Vormilised nõudmised tööle
Sõnade arv: 1400-2000. 

Tähesuurus: 12. 

Srift: Times New Roman või Arial. 

Reavahe: 1,5. 

Vormistus: normaalformaadis A4 lehtedel.

Esitamise tähtaeg 1.juuni 2003.
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Essee struktuur
I Sissejuhatav lõik - probleemi sõnastamine, oluline on küsisõna - kas, kuidas, miks - mis 

määrab menetluse viisi.  'Kas'-küsimuse puhul püütakse argumenteerida millegi kasuks 

ja teise kahjuks (s.o 'ei' või 'jah'). 'Kuidas'-küsimuse puhul esitatakse näiteks väidetena, 

kuidas mingi asi viib teiseni,  s.o  kuidas  küsib  relatsiooni mooduse ehk viisi  selgitust. 

'Miks'-küsimus taotleb põhjuste selgitust ja vastamine tingib, 'sest see ja seetõttu, sel ja  

sel põhjusel'.

II Probleemi selgitus, selgitab probleemi olemust. Siin esitatakse ülevaade küsimustest, 

mida alljärgnevalt vaatluse alla võetakse.

III  Argumendi  jada,  s.o  alused  ja  põhjendatavad  väited.  Hea  toon  on  igale  põhi-

alusele/väitele pühendada eraldi lõik, mis toetab sinu seisukohta, samas hea võte oleks 

seda teha võrdluse ja vastanduse või kontrasti kontekstis.

IV Enesekriitika. Kui eelpool võidi peamiselt näidata kellegi väidete paikapidamatust, siis 

siin  autor  saab  võimaluse  esitada  suurima  väljakutse  enda  positsioonile  ja  ühtlasi 

näidata, et see tugevaim vastuväide ei näita sinu positsiooni ekslikkust.

V Kokkuvõte- mitte üle 100-150-sõnaline lõik.

Mõistete määratlemine.  On oluline, et kesksed mõisted määratletakse nii  selgelt  kui 

võimalik,  iseäranis  siis,  kui  on  tegemist  rohkelt  kasutatava  ähmase  mõistega  või 

mõistega,  mida  tõlgendatakse  sõltuvalt  keelemängudest  (näit  pedagoogika, 

astronoomia) erinevalt.

Tsiteerimine. Tsiteerimine on  omal  kohal,  kui  seda tehakse mõõdukalt.  Essee pole 

ajalooline  ülevaade  ega  uurimus,  kus  tuleb  lasta kõnelda.  Essee  puhul  tuleb  tsitaat 

mängu sedavõrd, kui see puudutab teemat ja illustreerib. Samuti tuleb ära markeerida 

kõik väited, mis ei kuulu kirjutajale.

Mõned ‘ärad’ ja soovitused. Ära kirjuta asjadest, mida sa ilmselt ei mõista ega oska 

lahti  seletada.  Tavaliselt  puudutab  see  pikki  fraase,  milles  esineb  kaks-kolm 

ladinajuurelist sõna, näiteks 'infinitiivne propositsioonilisus narratiivis'. See fraas võib olla 

mõttekas  teatud  kontekstis,  kui  neid  sõnu  pole  võimalik  vältida,  sest  need  juhtuvad 
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olema teatud keelemängu tehnilised pärisosised,  ent kuna filosoofia on väljendusena 

pigem kunst (sisult teadmine), siis tuleb  püüelda väljenduse selguse ja säravuse poole.

Räägi nii vähe kui võimalik 'sellest', kui võimalik väljenda ennast selgete verbide 

ja nimisõnadega.

Väldi  slängi  (see puudutab kooliõpilasi),  halb toon on küsida kirjas:  'mida siis 

Descartes õigupoolest jahub seal'; parem aga: 'Descartes'i argumendis esineb mitmeid 

küsitavusi, näiteks väidab ta ...'

On oluline meeles pidada, et sarkasm ei asenda argumenti.

Ära karda kirjutada esimeses isikus. Kui aga kirjutajale meeldib, võib ta kirjutada 

nii nagu teda ülikoolis õpetati a’la 'autor arvab' jne. Essee on õige kohta arendada enda 

mõistuspärast  (mitte-emotsionaalset)  ego -  ära  karda,  ära  väldi,  ära  häbene  ennast. 

Arenda välja omaenda stiil (kuigi ühesainsast ‘katsetusest’ ei pruugi selleks piisata).

Heideggeriaanlik  ähmasus  pole  ilmingimatult  mõttesügavus.  Hea  on  alustada 

selgete lausetega.

Essee kirjutamise astmed

1. Ettevalmistav aste

a) küsimuse valimine – vali  vastav teema, samas veendu, et oled pealkirjaga 

püstitatud teemat-küsimust  igati  mõistnud;  seejuures  oleks  hea valida  just 

selline teema, mis huvitab isiklikult ja seega motiveerib kirjutama;

b) materjali  kogumine – tutvu temaatika taustaga,  kui võimalik eelista  allikaid 

(s.t filosoofide poolt kirjutatud teoseid) käsitlustele (kellegi arvamusi teatavate 

filosoofide kohta), kui aga allikaid pole, siis kõlbavad ka arvamused;

c) alusta  materjaliga  kohe –  filosoofia  on  abstraktne  mõtlemisharu,  enne 

kirjutama hakkamist  oleks  hea  varuda lugemisaega  ja  üle-järelemõtlemise 

aega, et tähtaeg ei tabaks ootamatult; filosoofia eeldab läbiseedimist;

d) loe  kriitiliselt –  filosoofiline  tekst  ei  ole  uudis,  telelehe  seebi-kirjeldus, 

ilukirjandus,  mis  annab  ennast  kohe  kätte   ehk  saab  mõistetavaks;  loe 

tähelepanelikult,  soovitav oleks pikemaid lauseid lahti võtta ja lihtväideteks 

jagada;  just  sellisel  viisil  analüüsitakse  argumente,  kuivõrd  argument  on 

üksikväidete jada või kombinatsioon teatava järelduse saamiseks; lugemisel 
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märgi  detektiivi  tähelepanelikkusega  üles  väide  ja  ka  see,  miks  midagi 

väidetakse.

2. Essee planeerimise aste

a) projitseeri  esialgne  tööplaan –  pane  paberile  tees/probleem  ning  ühtlasi 

järeldus, milleni soovid jõuda; seejärel reasta punkt-punkti haaval väited (a, b, 

c)  enda  argumenteerimises,  mida  läbid  järelduseni  jõudmiseks;  essee 

struktuur  on  otsustava  tähtsusega,  samas  ei  pea  see  olema  jäik  ega 

muudetamatu kui te meelt muudate; pigem on struktuur teile endale spikriks; 

ja veel, struktuur ei pea olema ilmtingiimta lugejale silmnähtavalt tabatav a’la 

1. , 2. , jne, see on teile endale aluseks väidete reastamisel; 

b) tagasiside – arusaadavuse nimel oleks hea enne kirjutama asumist näidata 

kavandatava essee struktuuri kellelegi hea otsustusvõimega kaasinimesele, 

kes võiks vajadusel anda nõu, kuidas mõningaid asju selgemaks teha;

3. Essee visandamise aste (mustand)

a) esimese mustandi kirjutamine – kirjuta lõikude viisi;  filosoofiline essee pole 

uudisartikkel, mille peas loetletakse kõigepealt faktid ette; samuti pole essee 

pesumaja  kviitung,  kus  suvaline  hulk  väiteid  üksteise  järele  reastatakse; 

lõigu-sisesed  väited,  on  hea  suhestada  selliste  ühendavate  fraaside, 

sõnadega  nagu  ‘sellele  vaatamata’,  ‘ühelt  poolt/teiselt  poolt’,  ‘muus  osas’, 

‘lisaks’ ja  lõpuks  ‘seega’  või  ‘niisiis’,  viimaste  varal  on  otstarbekas  minna 

edasi  järgmise  lõigu  elik  argumentatsiooni-punkti  juurde;  lõik  võib  olla 

ülesehitatud kontrastile  ja  võrdlusele,  millele  järgneb loogiline analüüs ehk 

uuritava  tükkideks  võtmine,  mida  võib  seejuures  illustreerida  mitmete 

näidetega;

b) asja juurde jäämine – kui  tees ja  ‘väideteredel’ on paigas,  tuleb mustandi 

koostamisel vältida teistesse teemadesse kaldumine (kui see pole just selline 

teema, mis ristub loomulikult nende teistega ja ühtlasi need ristumised essee 

alguses üles loetletakse)
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4. Essee valmiskirjutamine (puhtand)

a) ülelugemine, parandamine, ümberkirjutamine – kirjuta essee kokku, ent enne 

kui oled veendunud, et see on lõplik, loe ise seda vaenlase pilguga, vaata 

kas väiteid toetavad lõppjäreldust, kas pole midagi üleliigset, kas pole midagi 

puudus,  ka  siin  tuleb  kasuks  hea  otsustusvõimega  kaasinimene;  sellest 

peaks selguma, kas kõik lõigud on selged, kuigi üleliia ei maksa enda kallal 

norida lasta, mõned asjad peavadki olema isikupärased;

b) kirjuta  lõplik  versioon –  kuna  kirjutad töö  algusest  peale  esitamiseks,  siis 

oleks hea õigekiri ülevaadata, kuigi üleliia ei maksa tähtedele rõhku asetada 

(näpukas on hea inimese tunnus), sest sisu on peamine. 

Üldlevinud eksimused eseede kirjutamisel

1. Püüa  alati  põhjendada  (st  põhja  või  alust  anda)  enda  seisukohti, 

arvamusi. Kuigi kirjutajal võib olla õigus, peab ta näitama miks tal on 

õigus. Filosoofiline essee ei seisne ainult selles, mida sina arvad või 

kuidas tuleks millestki  mõelda,  vaid näidata tuleb  miks lugeja peab 

sinuga nõustuma. Ülesanne pole mitte ettekanda enda seisukoht, see 

oleks liiga lihtne, vaid argumenteerida. Arenda julgelt enda ideesid ja 

kaitse neid mõtetega. Olulised on mõistuspärased kaalutlused miks, 

mitte kirjutaja reaktsioon etteantud teemale (a’la mina sellega nõus ei 

ole/).  See on hea kui  inimene paistab silma ilu,  hea töökoha,  hea 

õnne,  perekonna  ja  sotsiaalse  lihvi  poolest,  ent  argumenti  need 

sotsiaalsed  väärtused  ei  asenda.  Filosoofide  maailmas  jääb  ainult 

mõte.

2. Ära looda  argumentum ad authoritatem’ile s.o ‘meie president ütles’, 

samuti  pole  fil.  essee KGB agentide  nimekiri  –   mida pikem seda 

parem  –  keskendu  paarile  kolmele  filosoofi  nimele  ja  nende 

seisukohtadele,  tee  seda  positsioonide  selgitamiseks  ja 

vastandamiseks.

3. Ära liialda, ära moonuta, ära jutusta loengus kuuldud anekdoote (kui 

viimased  just  olemuslikult  teemat  ei  puuduta).  Tee  vahet  ‘mõnel’,  

‘kõigil’,  ‘üksikul’,  aga  ka  ‘minul’,  ‘teistel’,  ‘kõigil’,  ‘vähemusel’,  
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‘enamusel’,  ‘erandil’.  Seega  pole  vaja  öelda  ‘kõik’ kui  ‘mõned’ (või 

‘mina’)  on  täpsem.  Filosoofias  on  tõde  ja  ausus  tähtsamadki  kui 

kohtusaalis – ära moonuta isikute mõtteid ega sõnu. Loengus esitatav 

anekdoot  või  naljaviskamine  on  sageli  didaktiline  võte  (sest  kõik 

vaimud pole võrdselt keskendusvõimelised), seega veendu eelnevalt, 

et esitatav anekdoot puudutab olemuslikult sinu essee teemat. 

4. Ära mõtle asju välja.

5. Filosoofia  on  isiklik,  kiretu  filosoofide  ja  nende  argumendi  esituse 

kõrval peab olema piisavalt ruumi enda kriitilisele argumendile.

6. Ära kaldu teemast kõrvale, kui tahad midagi lisada, aseta teksti juurde 

joonealune märkus. 
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