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Relevantsus akadeemilisuse indekseerijana

Margit Sutrop: Tegelik eksam on sinu elu!

On ilmne, et kõiki lauseid, mida filosoof elu jooksul propositsioneerib, ei ole võimalik 

akadeemiliselt  vastutusele võtta  – pesumaja kviitungid,  armeeteenistuses antud käsud, 

vastasega manipuleerimine lahingu eel kuuluvad kas tarviduste,  ex officio või missiooni 

(ülesande) konteksti.

Siiski,  kas on võimalik leida üldist  reeglit  (või  reegleid),  mille alusel  eraldada ka 

akadeemilises kontekstis (avalikel üritustel) väljendatud ütlusi teaduslikest, filosoofilistest, 

isiklikest ja antud loetelu eitustest. Teisisõnu, kas asjakohasuse ehk relevantsuse nõudeks 

on võimalik tuletada kriteerium, mille alusel tõmmata akademismi piirjoon. Enamgi, sellise 

kriterioloogilise uurimuse tulemus on oluline teise mõiste nagu kompetentsus (pädevus) 

moodustamisel  ja  omistamisel.  Näiteks  tudengi  vastuste  mitte-  või  eba-relevantsus 

eksamineerimisel toob ex officio kaasa diskrimineeriva hinnangu.

Vaatleme järgmist propositsiooni (a):

«Eestlastel on tore ütlemine, et tegelik eksam on sinu elu,» nentis Sutrop.

Mille kontekstuaalseks indekseerijaks sobib järgmine lause (b):

«Me saame mõõta, kuid väga pika aja pärast.»

(Ajaleht „Postimees“ – Margit Sutrop: tegelik eksam on sinu elu, 02.12.2010 20:26)

Kontekstuaalse  ühiku  moodustamiseks,  nimetame  seda  unitas‘t  A-ks,  piisab 

lisandusest  (c),  et  neid  ütlusi  tehti  avalikul  akadeemilisel  üritusel,  kus  kõneldi 

gümnaasiumilõpetajate riigieksamitest.

Kuhu need väited kuuluvad? Kas filosoofiasse, kasvatusteadusse või väljendavad 

need, esimeste välistamisel, kirjandusesteetik Sutropi isiklikku seisukohta?

Sutropi propositsioonid
a. Ma pean tunnistama, et ei ole sellist ütlust kunagi varem kohanud. Tegemist võib olla 

folklooriga, ent kindlasti ei kuulu vastav lause eesti vanasõnade sekka.

a.1 Filosoofia. Kuidas oleks filosoofide elulugudega? Pythagoras suri pagenduses, polis, 

mille ta järjele aitas, jälitas teda surmani. Sokrates mõisteti protestimeelsuse pärast veel 
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vanas  eas  surma,  ta  suri  nagu  kriminaal.  Kas  ta  elu  ebaõnnestus?  Rabi  Jeshua 
hukkamispakk  püstitati  kriminaalide  vahele.  Spinoza tõugati  kogukonnast  välja,  tal  ei 

olnud  sõpru  ega  perekonda  ning  klaasitolm söövitas  44-eluaastaks  läbi  tema kopsud! 

Aristoteles  oli  Makedoonia  Aleksandri  õpetaja,  ent  siiski  suri  poliitilises  pagenduses 

väljaspool  Ateenat!  Seneca oli  seevastu keiser Nero õpetaja ning avaliku häbistamise, 

difamatsiooni ja hukkamise asemel valis suitsiidi  – ka lähedus keisrile ei päästnud teda 

riigireetmise süüdistustest! Oli  ta läbikukkuja? Ja kui  nad olid,  siis  mille pagana pärast 

kohustuvad noored neid  filosoofia  kursuse läbimiseks tundma õppima?! Nimekiri  oleks 

pikk  ja  lõputu.  Enamgi,  piisab  vaid  küüditatute  mälestust  meenutada,  et  näha  sellise 

väljaütlemise asjakohatust ja lausa küünilisust.

On  ilmne,  et  hea  käekäik  ei  sõltu  indiviidist.  „Oma  õnne  sepp“-on  ajaloo  kui 

kogemuse taustal uskumatult pealiskaudne ja sinisilmsest optimismist pakatav maksiim, 

millel on vähe pistmist vanade ajalooliste rahvaste elukogemusega. Fatum on mõiste, mis 

eraldab vanade rahvaste resignatsiooni noorte optimumist. Selline lause, iseenesest, ei 

saa  kuuluda  filosoofiasse,  kuna  seisab  kultuurilise  kogemusega  rängas  konfliktis. 

Türannia,  force  majeure  jmt  on  alati  need  tõsiasjad,  mis  võivad  võtta  edulootused 

mistahes ürituselt.

a.2 Teadus. Ka ei saa selline väide kuuluda kasvatusteadustesse, sest ületab neile antud 

limiidid.  Kui  otsustusaega on kümme minutit,  siis on asjakohatu osutus, et  vastus võib 

ilmneda kas 15, 17 või mistahes järgneval minutil. Teiselt poolt ei väljenda riigieksam mitte 

ainult  õpilase  hetketaset,  edasijõudmist,  vaid  peab  tagama  gümnaasiumite  õppetöö 

piisava  taseme.  Seepärast  on  ebarelevantne  osutada  elutõele  seal,  kus  mõõdetakse 

kognitiivseid oskusi ja tegeletakse riikliku järelvalvega.

Järelikult esitab selline väide Margit Sutropi isiklikku seisukohta. Arvamusvabaduse 

tunnusjoon  on  muuhulgas  vabadus  valida  seisukoht  vastupidiselt  tavale,  nn  kainele 

mõistusele, kogemusele, või käituda sarnaselt pürronistidele või skeptikutele, kes lükkavad 

koguteadmise tagasi.

b.  1  Filosoofia.  Kooli  väärtuse  mõõtmine  tagantjärgi  vilistlaste  käekäigu  põhjal?  Siin 

seisab mõtleja a priori silmitsi polü-lemmadega – kuidas määrata elukäänu alus? Eraldada 

sotsiaalsed  sidemed  ja  päritolu  kompetentsusest?  Näiteks  Vanas-Roomas  olid  teatud 

ametipostid  ainult  patriitsidele,  keda  oli  vähemus,  ning  neid  said,  miinimumnõuete 

täitmisel,  ka  võsukesed,  kelle  võimed jäid  ilmselt  alla  suurele  hulgale  edasipürgivatele 
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plebeidele.  Ent  plebeisid  ei  lastud  põhimõtteliselt  neile  ametikohtadele,  olgugi  et  olid 

kodanikud, jõukad ja haritud.

b.  2  Teadus.  Kuidas  mõõta  elukäiku  ja  mis  läheb  arvesse?  Sissetuleku  põhjal, 

meediatähelepanu  põhjal?  Kaupmees  teenib  enam  kui  ka  edukas  insener  või 

loodusteadlane.  „Rock-staaride“  meediakajastustega  ei  suuda  konkureerida  ka  avaliku 

haldamispüramiidi esimesed mehed!

Seega,  nii  põhipropositsioon  (a)  kui  ka  täiendav  propositsioon  (b)  ei  ole 

asjakohased ehk relevantsed. Relevantsus, nagu näitas arutelu, põhineb neis kontekstides 

distsipliinide  praktiseerimisele  ja  tõsiasjadele.  See  tähendab,  et  printsipiaalselt  oleks 

võimalik isiklike seisukohatede refereerimist ajakirjanike poolt vältida, kui nad eeldaksid 

alati  relevantsete  teeside  puhul  faktide  lisamist  (st  relevantsed  teesid  on  saadetud 

faktidest).  Vastasel korral edastatakse üritustest küll  huvitavaid väiteid, ent ilmselt mitte 

akadeemiliselt  asjakohaseid,  mille  tunnusteks,  olgu  korratud,  on  kogemus  (faktid)  ja 

praktikad.
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