
Kelle jaoks on filosoofia? I

Otsingumootorid annavad küsimusepüstituse –  Milleks filosoofia? – alguseks Tõnu Viigi 
2005.aasta 9.veebruaril  Eesti  Ekspressis ilmunud  Milleks seda filosoofiat veel vaja on? 

Kirjatöö algus annab tunnistust frustratsioonist – doktorikraad  Atlanta Emory Ülikoolist 
(dissertatsioon:  “Hegel’s Philosophy of Culture“) ei näi olevat olnud piisavalt sarmi lisav, 

selleks et olla kokkupuudetes ametnikega mõjulepääsev. Mistõttu ta nimetab vastaspoolt 

karistuseks tädideks-onudeks ja  ei  jäta  märkimata,  et  avalikus halduskorralduses leiab 

aset sooline diskrimineerimine, kuna halduspüramiidi ladvikus leidub rohkem onusid kui 

tädisid.  Haridusametnikud tundnud muret kui paljudele haritud filosoofidele jätkub Eestis 

ametikohti.  Mis  on  ülimalt  arukas  ja  vastutustundlik  küsimusepüstitus.  Tõepoolest, 

filosoofia  eriala  lõpetamise  järel  on  pea  võimatu  saada  erialast  rakendust.  Mitmed 

õigustavad erialavalikut 0,25-kohtadega meditsiinikoolide ja eraülikoolide juures, ühtlasi on 

filosoofiline  tööbörs  sama  läbipaistmatu  nagu  keeluaegne  alkoholikaubandus  – 

pakkumised levivad suuliselt ja need jõuavad esmalt väljavalitute ringi, s.o nendeni, kelle 

ülevalpidamine ühes  või  teises  suhtes  on  olnud patroonide  hinnangul  laitmatu.  Teiselt 

poolt,  väljaspoolsetele  ei  pruugi   4-aastase bakalaureuse paberid  avaldada kuigi  suurt 

muljet,  kohati  võib esineda naeratustki,  eelkõige 90.aastate keerised üleelanud endiste 

komsomoliaktivistide  näol,  kelle  mälus  püsivad  erksad  mälestused  marksismi-leninismi 

kursustest,  mida  viisid  läbi  seltsimehed  Tartu  Riikliku  Ülikooli  dialektilise  ja  ajaloolise 

materialismi kateedrist. Teistel on meeles mõningate ninakamate filosoofialemmikute öiste 

joomingute-liiderdamiste  seeriad,  millele  on  järgnenud  jääknähtudega  eksamite 

vastuvõtmine. Viik proponeerib filosoofia kasulikkust väitega, et filosoofiline mõtlemine on 

olemuslikult universaalne, edendab kriitilist mõtlemist, millele on võimalik peale istutada 

mistahes oskusteadmisi nagu ajakirjandus või raamatupidamine. Ma ei suuda ettekujutada 

inimest,  kes  läheb  5-aastaks  õppima  filosoofiat  selleks,  et  seejärel  raamatupidajaks 

spetsialiseeruda või hakata reporterina mööda aguleid kolama. Küll aga kehtib vastupidine 

– mõned tudengid teenivad filosoofiaõpingute kõrval lisaraha kaastöödega. Siinkirjutajagi 

ei  olnud  selles  erand.  Ajakirjandusel  on  siiski  suuresti  iseseisev  spetsiifika.  Reporteri 

välitöö on keeruline, närvesööv ja kohati ohtlik, pigem tuleb kasuks poksija reaktsiooni kui 

võime kujundada kvaliteetne pikka ajavahemikku nõudev otsustus. Edasi, filosoofia aitavat 

arendada mõtlevat  kodanikku! Viik eeldab ekslikult,  et  nõudlik kodanik  on poliitikute ja 

ametnike huvides. Enamgi, filosoofia võib olla demokraatiavastane. Asi ei ole mitte ainult 
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Popperi osutuses Platonile, Hegelile ja Marxile, vaid ka tõigas, nagu Diogenes Laertios 
osundas,  et Platoni ühiskondlik mõtlemine, seega ka totalitaarse ühiskonna idee, lähtunud 

neist seemnetest, mille külvas Sokrates!

Seejärel võtab Viik üles teesi, et filosoofiat ei ole kunagi rakendatud süsteemi ladususe 

nimel.  See on vaieldav ja  kahtlane arusaam. Kuigi  võib  teha mööndusi  konfutsionismi 

filosoofiana  määratlemise  osas,  siis  marksism,  mis  pidi  olema üle  ideoloogia,  oli  just 

süsteemi adapteerimise nimel nõukogude kõrgkoolide õppeprogrammidesse sisse viidud. 

Samuti oli retoorika, mis sisaldas suuresti neid samu filosoofilise dispuudi ja selge esituse 

võtteid, Vana-Rooma kodanikukasvatuse pärisosa.

Doktor Viik esitab ühtlasi süllogismi, mida iga ametnik peaks iseenesestmõistetavusega 

tundma:

• A. Inimene elab mitte selleks, et olla kasulik, vaid selleks, et õnnelik olla.

• B. Et õnnelik olla, on vaja teada, mida on õnne jaoks tarvis.

• C. Niisuguseid teadmisi kutsutakse tarkuseks.  

• D. Ülikoolis õpitakse selleks, et targaks saada.

Mis on sellel mitte-kategoorilisel süllogismil viga? Selles kasutatakse sõna “tarkus” kahes 

erinevas tähenduses, mida võiks vastavalt tähistada C puhul T1 ja D puhul T2. T1 puhul 

sisaldab  tarkus voorust,  selline kasutus kuulub klassikalisse traditsiooni,  mida  esineb 

selgelt veel, näiteks, Descartes’i juures. Seevastu T2 puhul on tegemist rahvateooriaga, 

mille  puhul  tarkus  võib  hõlmata  samuti  kavalust,  nutikust  ja  omakasupüüdlikkust. 
Kavalus ei ole voorus ning omakasupüüdlikkus välistab õigluse, ilma milleta, ometi, ei saa 

olla  teisi  kardinaalvooruseid.  Seega  T1  ja  T2  on  omavahel  kokkusobimatud.  Ülikooli 

tullakse  erinevatel  motiividel,  kuigi  kõigil  näib  olevat  sihiks  inimestena  edeneda. 

Edenemise piir pannakse paika valikuga – mõne jaoks on sihiks simpliciter  – see tee on 

pikem -, teiste jaoks secundum quid.

Viigi reaktsioon küsimusele –  Kas te võtate siis endale vastutuse nende vabamõtlejate  

ees, kes pärast näljasena mööda Eestimaa teid ringi hulguvad? – on tarbetult äge, kohati 

meeltheitev.  Vastutuse  on  juba  võtnud  need,  kes  on  siia  kutsunud  ja  ametikohtadele 

seadnud suurte  keelte  esindajad,  kelle  ametialane kompetentsus näib  väljaspool  kitsat 

spetsialiteeti  olevat kohati  kahtlane, ja kellelt  erinevalt trollijuhtidest ei  nõuta ametikoha 

pidamiseks maakeele oskust ainuüksi eelarvamuse põhjal.
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