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Kes sattus vanglasse ja kes hullumajja?
(Põhjusest ja tagajärjest – märkmeid vägivallameelsusest)

Tegu

7.novembril 2007 võttis 18-aastane  Pekka-Eric Auvinen  kooli kaasa 10-lasulise 

püstoli SIG Sauer Mosquito. Ta sisenes hoonesse 11:40, surmas 9 inimest ja haavas 12, 

määris  koridoriseinad  süütevedelikuga  ning  12:24  vigastas  poiste  pesuruumis  end 

surmavalt  lasuga pähe,  jättes sündmuskohale 76 padrunikesta ja arvutult  laskemoona. 

Ehkki Karhuryhmä oli  aegsasti kohal, võeti kool üle ainsagi lasuta. Jokela Keskkool oli 

hoobiga kõigis maailma uudistekanalites.

Sõnad

Koheselt  sisenesid  meediasse  arutelud  selle  üle,  mis  tõukas  noore  mehe 

vägivallale. Vihjeid otsiti tema ülesastumistest youtube’s ja mujal veebis, kus „tormi-vaim“ 

tutvustas enda sotsiaaldarvinistlikku maailmapilti, olles seejuures veendunud, et vähemalt 

kuulajad mõistavad seda, millest tal endal ei pruugi olla aimugi. “Kangelane” lugenud ka 

Platonit ja  Friedrich Nietzsche‘t. Kolm nädalat hiljem haaras sellest kinni  Märt Põder 
Delfi portaalis kirjatöös Mõrv ja mõte. Inimolu ohud (30. november 2007 04:46).

Kirjutis  alustab  wertherlikes  kannatustes  heitleva  noormehe  sisemaailma 

portreteerimisega,   andmata  endale  aru,  et  sellise  õilistava  ilukirjandusliku 

tekstikatsetusega määritakse süüta ja relvitult hukkasaanute mälestust:

• „Ta  ei  püüdnudki  panna  vastu  relva  kütkestavale  jõule,  mis  küündib  inimeste 

südametesse seal, kus sõnad ainult möödaminnes riivavad. “

Ma väidan, et filosoofia ei puutu üldsegi asjasse seal, kus õigustatakse vägivalda. 

Enamgi,  teadaolevalt  luges  „lahingusse astunu“  samuti  Ray Bradbury  Fahrenheit  451, 

George  Orwelli  1984 ja   Aldous  Huxley  The Brave  New World (1932,  ek  Hea uus 

maailm).

Miks siis mitte eeldada, et kõiges on süüdi  William Shakespeare,  kui  ta asetas 
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O wonder! How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is!  

O brave new world! That has such people in it!*

„Ohtlik filosoofia“

Friedrich  Nietzsche  teosed  ei  hiilga  klassikalise  argumendiga,  need  näivad  olevat 

lennukad akadeemilised invektiivid, millel ei saanud olla kohta tema erialases maailmas – 

klassikalises filoloogias -, ent mis muutusid kalliks ajastule kohatu aususe tõttu. Ausus, 

mis, siiski, kõneleb rohkem tekstide koostajast, kui et tarvilikust ja kõigile ühisest. Platon 

seevastu  kuulub  nende  mõtlejate  hulka,  nõustun  selles  osas  Karl  Popperiga,  kelle 

mõtlemist iseloomustab pigem paraloogilisus. Mõlema kuulumine filosoofiasse, mis ehitub 

korrapäraselt ümber loogilise tuuma, põhjendub kultuuriloolisusega, mitte universaalsuse 

või perenniaalsusega.  Selles plaanis ei vasta sugugi asjaoludele Märt Põderi järgmine 

väide:

• “Filosoofia ei koosne valmisteooriatest, käitumisjuhistest või maailmapiltidest.“’

Pikka aega seisnes koolkondade võistlus just nimelt määras, kuidas suudeti anda 

parimaid  seletusi  (teooriaid),  tegusamaid,  ohutumaid  või  tarvilikke  käitumisjuhiseid  ja 

üldisemat  pilti,  mille  alusel  orienteeruda.  Pythagoras  alustas  ja  suur  filosoofia  ei  ole 

kaasajalgi, kui vaid osatakse näha, dekonstrueerunud, kuigi kirjandusteadlaste ambitsioon 

markeerida kõnelist tühikäiku filosoofiana on toonud kaasa devalvatsiooni. Pole ka tõsi, et 

üheseid  vastuseid  pole?  Suures  plaanis  pole  ka  füüsika  kui  scientia  par  excellence 

seesmiselt  lepitatud.  Relativeerimine teadmuse puhul  näib  tavaliselt  olevat  diletantluse 

tunnus,  filosoofia  teadmisena  eristub  ilukirjandusest  ja  empiirilistest  teadmise 

valdkondadest.

Põderi  tekstist  võib  jääda mulje,  et  filosoofia  esmane  ülesanne on põhjendada. 

Võibolla  oleks  sobilikum lähtepunktiks valida  teadmuse mõiste.  Filosoofia  on teadmise 

valdkond,  mis  toodab  teadmist  spekulatiivselt,  tuginedes  võimalusel  kas  empiirilistele 

teadustele  või  ilmtingimata  loogilise  kaemusena  ainuüksi  iseendale.  Kausaalsus 
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kontseptuaalsusena on viis mõista, kuidas asjad on esile kutsutud või kujunevad, ometi, 

tõepoolest,  põhjuse  aprioorne  antus  teeb  arutlused  üleliigseks,  samas  võiks  otsida 

põhjendusi  arvututele  ilukirjanduslikele  väljamõeldistele.  Seega  keskendub  filosoofia 

teatud põhjustele ja iga põhjendus ei puutu filosoofiasse. Meie „lahinguslangenud sangari“ 

puhul tuleb esmalt määrata, kas esemed ja väited, millega end ümbritseti olid põhjused või 

tagajärjed.  St  Platoni-huvi,  relvaost,  „humanismi-kriitika“  olid  kobartagarjärjeks  samale 

põhjusele,  kuna neil  asjadel  iseenesest põhjuslik  seos puudub või  viis  üks asi  teiseni. 

Hüper-kompensatsioon? Soov end kehtestada! Sest on ilmne, et mistahes peenekõlalist ja 

filosoofilist terminoloogiat ei kasutata, noored inimesed ei oska eraldada akadeemitsevate 

geide  lunch’ide  võltspaatost  tõsiakadeemilisest  raskemeelsusest.  Mõlemaid  keeli 

räägitakse akadeemiate seinte vahel ning viimased on peaaegu kõikjal hädas esimestega, 

kes konstrueerivad teadmist  ja  tõde lähtuvalt  tõe-parteilisest  teesist  –  kaasatõmmatute 

hulk verifitseerib, kuna kaasajooksjate hulga puudumine on võrdne falsifitseerimisele.

„Nad panevad su kinni!!!“

Teksti sees teeb Tõnu Luige õpilane Põder järgmise huvitava väite:

„Kui inimene otsib põhjendust kõigele, siis lõpetab ta ummikus, kui ei otsi  üldse  

põhjendusi, siis vanglas või hullumajas.“

Me teame, et Sokrates, Platoni õpetaja, lõpetas vanglas. Nietzsche seevastu hullumajas. 

Kusjuures,  olgu  täpsuse huvides märgitud,  Sokrates  oli  enamuse ajast  dialogeerimisel 

ummikus: niisiis oli ta korraga nii ummikus kui vanglas. Kontekstuaalne absurdiiv.

Kes on ohtlik?

Filosoofia ei ole ohtlik. Ohtlik on inimene, kes ei anna endale aru.

• Näiteks selline, kes käinud kaks nädalat poksitreeningutel läheb jalad harkis mõne 

samavõrd vilunud kaaslasega baari korda looma.

• Või esmase väljaõppe läbiteinud aafriklasest ajateenija, kes tormab enesekindlalt 

lahingusse 3.järjestikuse lepingu sõlminud võõrleegionäride vastu.

• Ja  ka  amatöörist  keskkaallasest  „elustreenija“,  kelle  paariaastane  kahe 
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treeningkorraga nädalas spordikogemus pole võrreldav kaks aastakümmet nii jõu- 

kui  tehniliste  harjutustega  vaevanäinud  raskekaallasest  kontaktsportlase 

valmisolekuga.

• Pekka-Eric Auvinen sai relva kätte 19.oktoobril, laskeharjutusi tiirus tegi tunni jagu 

ning juba 7.novembril kujutas end ette sisenemas Smolnõisse.

*The Tempest, Act V, Scene I:[2]
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