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minevikku leidmaks inspiratsiooni kaasaeg-
sete filosoofiliste probleemide lahendamiseks. 
See on see, millest huvitub kogu filosoofia 
ning mis ei kuulu üksnes filosoofia ajaloo-
le. Süstemaatilised filosoofid ei vaata, mida 
mineviku filosoofid on öelnud ega tõlgenda 
seda, vaid tegelevad oma aja filosoofiliste 
probleemidega ja üritavad neile lahendusi 
leida, kasutades hetkel parimaid olemasole-
vaid vahendeid, just nagu võiks oodata igalt 
mitteajalooliselt akadeemiliselt teadusharult.

Müüt 4: Filosoofia koosneb pelgalt arvamus-
test ja oletustest
Kuid kuidas saab filosoofia millelegi süste-
maatiliselt vastata? Kas filosoofia ei ole üksnes 
midagi kunstisarnast, nagu luule, või hoopis 
ehk teiste luule kommenteerimine ehk kirjan-
duskriitika? Lõppude lõpuks ei saa filosoofi-
listele küsimustele lõplike tõestustega vastata 
– kas filosoofid ei väljenda pelgalt isiklikke 
arvamusi ja ei arutle vabalt küsimuste üle, 
millele ei ole objektiivseid vastuseid?

esmalt, teadustes (ega õigupoolest kusagil 
mujal) ei ole palju küsimusi, mis võimalda-
vad lõplikke tõestusi. Teadlased, erandina 
vahest üksnes puhtalt formaalsete teadus-
harude, nagu teatud matemaatika esindajad, 
ei „tõesta“ oma väiteid. Teadlased korjavad 
tõendeid, arendavad teooriaid ja hindavad 
neid ratsionaalsete argumentidega. Selle abil 
jõuavad nad oma teadmisteni ja hetkel kät-
tesaadavatele tõenditele vastavate vastusteni. 
See on teadusliku objektiivsuse kullastandard, 
ning see on täpselt see, mida ka filosoofid 
teevad. Filosoofia ei seisne oma arvamuse 
avaldamises, vaid süstemaatiliselt oma sei-
sukoha üle arutlemises, teooria arendamises 
ning ratsionaalselt poolt- ja vastuargumentide 
kaalumises.

Müüt 5: Filosoofia on pelgalt arusaamatu 
plära ja moekas mõttetus

heidegger on tuntud väitega, et „eimiski ei-
miskib“ – see on kindlasti mõttetus, eks? Või 
kuidas oleks tsitaadiga hegelilt? „elav subs-
tants on olend, mis on tõepoolest subjekt, või, 
mis on sama, on tõepoolest tegelik üksnes nii-
võrd, kui see on iseennast paigutav liikumine, 
või on endale teisiti saamise vahendamine 
iseendaga“. Kuidas saab see olla midagi muud 
kui ülespuhutud mõttetu jama?

heideggeri või hegeli uurijad võivad tegeli-
kult arusaadavas keeles seletada, mida need 
filosoofid sellega mõtlesid, ning nad võivad 
samuti seletada, miks heidegger või hegel 
pidasid seda parimaks viisiks oma mõtteid 
väljendada. Veelgi olulisem on siiski, et suu-
rem osa filosoofiast ei ole üldse selline. Filo-
soofia üritab mõista väga raskeid probleeme 
ning eesmärgiks on saavutada mõistmine läbi 
selguse.

Mõnikord on selleks vaja kasutada teatud 
tehnilisi termineid, kuid neil tehnilistel ter-
minitel on tüüpiliselt väga spetsiifilised tähen-
dused. nende ülesanne on väljendada teatud 
ideid selgemalt, kui seda lubaks tavakeel. Sellel 
põhjusel kasutavad teadusfilosoofias, keelefi-
losoofias, epistemoloogias jne töötavad filo-
soofid tihti matemaatikast pärit töövahendeid, 
nagu matemaatiline loogika, tõenäosusteoo-
ria, hulgateooria või mänguteooria, tegemaks 
oma teooriaid võimalikult täpseks.

Akadeemilise teadusharuna erineb filosoo-
fia mitmel moel stereotüüpidest, mida sel-
le kohta ühiskonnast leida võib. See lühike 
tekst loodetavasti kummutas mõned neist, 
kuid loomulikult, ilma järele proovimata ei 
ole võimalik teada. Saamaks teada, millega 
akadeemiline filosoofia tegelikult tegeleb, 
oleks parem lugeda veidi kaasaegset filosoo-
fiat (mida leiab siit samast) või tulla ja õppida 
seda Tartu Ülikoolis.
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Õpi filosoofiat, et mitmekesistada 
oma haridust

Filosoofia on väga mitmekülgne eriala. 
Peamised kasulikud oskused, mis filosoofia 
õppimisega kaasnevad, on kriitilise ja sü-
gavuti mõtlemise oskus ning võime mõista 
ja tõlgendada infot.

Kui vaadata filosoofide seas ringi, tegele-
vad nad väga erinevate teemadega. on neid, 

keda huvitab loogika ning see, kuidas on 
üles ehitatud keeled. Siis on inimesi, keda 
huvitavad küsimused, mis seostuvad tea-
dusliku maailmapildiga: kuidas toimib näi-
teks matemaatika või füüsika ja miks me 
üldse saame teaduslikke avastusi usaldada? 
Kolmandaid inimesi huvitavad ühiskondli-
kud teemad: eetika, poliitikateooriad, õig-
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lus ja seadused. nimekirja sellest, mis ühte 
või teist filosoofi huvitab, võiks jätkata veel 
lehekülgede kaupa.  Selline teemade mitme-
kesisus on pigem tugevus ja tõendab seda, et 
filosoofial on igas valdkonnas midagi väär-
tuslikku pakkuda. Seda teadmist saab igaüks 
ülikooliõpingutel enda kasuks rakendada.

Filosoofia kohta kasutatakse tihti mõistet 
„alusteadus“, sest filosoofiast on tulnud pal-
ju kasulikke mõisteid ja lähenemisi, mida 
on edukalt rakendatud teistes valdkon-
dades.  Väga tugev seos filosoofia ja mõne 
teise eriala vahel on hea alus õpingute  in-
terdistsiplinaarseks muutmiseks – õppides 
korraga kahte eriala, mis üksteist toetavad, 
on võimalik omandada uusi teadmisi ja lä-
henemisi ning värsket mõtlemist, mis muidu 
saamata jääks.

Üks võimalus on kasutada filosoofiat täien-
dusena, mis laiendab arusaamist sellest vald-
konnast, mis õppijat huvitab. näiteks õppides 
riigiteadusi või majandust, pakub filosoofia 
võimalust arutleda laiemalt selle üle, mis on 
õiglane või mitte, kuidas puutub eetika meie 
igapäevasesse käitumisse või miks mõned 
ühiskondlikud mudelid seletavad maailma 
toimimist paremini kui teised. Õppides bio-
loogiat või tervishoidu, osutub kasulikuks 
eetika, mis aitab paremini mõista, missugu-
sed on erinevate tegude tagajärjed ning miks 
mõned tegevused peaksid olema lubatud ja 
teised keelatud. 

Teisalt võib õppija soovida peamiselt filo-
soofiale keskenduda, kuid täiendada ennast 
mõnes teises valdkonnas. näiteks õppides 
loogikat või keelefilosoofiat, osutuvad kasu-
likuks matemaatika- või informaatikaalased 
teadmised, mis aitavad näha, kuidas teoo-
riaid konkreetsetes süsteemides ja projektides 
rakendatakse. Lisaks omandatakse sellega 
praktilisi oskusi, mis tulevad tänasel ja hom-

sel tööturul kindlasti kasuks. näiteks paku-
vad sulle huvi digitaalse maailma privaatsuse 
eetilised aspektid. Filosoofiat õppides oman-
dad tugeva baasi eetikateooriates ning oskad 
nende abil erinevaid situatsioone analüüsida. 
omandades juurde teadmisi sellest, kuidas 
erinevad infosüsteemid töötavad ning kuidas 
neid teha turvaliseks või anonüümseks, te-
kivad praktilised oskused, mis aitavad oma 
teemat paremini mõista ning konkreetseid 
lahendusi pakkuda.

erinevate kombinatsioonide võimalusi on 
väga palju. järgnevalt toon välja mõningad 
näited koos märksõnadega selle kohta, mis 
teemade või oskuste puhul on filosoofia li-
samine kasulik. 

Filosoofia ja ...
õigusteadus ja riigiteadused – loogika ja ar-
gumenteerimisoskus, eetilised küsimused, 
õiglus ja ühiskond, vabadus ja autonoomia.

majandus – ühiskond ja inimese roll selles, 
mänguteooria ja loogika.

ajakirjandus ja kommunikatsioon – objek-
tiivsuse võimalikkus, tõde ja teadmine, argu-
menteerimise oskus ja kriitiline mõtlemine, 
eetilised küsimused.

bioloogia – eetilised küsimused (loomade 
õigused, õigus elule ja vabasurmale, millal 
tekib elu), fundamentaalsed küsimused, mis 
puudutavad elu.

füüsika ja matemaatika – teadusfilosoofia ja 
teadusliku avastuse loogika, kriitiline mõt-
lemine, loogika.

informaatika – kriitiline mõtlemine, keele 
mõistmine, loogika, eetilised küsimused (pri-
vaatsus ja jälgimine, tehisintellekt).

ajalugu – filosoofia ajalugu, kuidas filosoofi-
lised ideed on maailma sündmusi mõjutanud.

Tartu Ülikoolis on võimalik õppida nii 
peaeriala kui kõrvaleriala. enamik õppe-
kavasid võimaldavad võtta kõrvaleriala ka 
väljastpoolt seda ainet, mida õppima min-
nakse. Kui on soovi erinevaid alasid kom-
bineerida, siis praktiliselt näeb see välja nii, 
et kandideeritakse õppima oma peaerialale, 
kuhu võetakse vastavalt kriteeriumitele vastu. 
olles juba Tartu Ülikooli vastu võetud, on 
võimalik valida ülikoolist muu kõrvaleriala, 
mida õpitakse väiksemas mahus peaerialale 
juurde. Selleks, et saada täpsemalt teada, mis 
erialad lubavad väljastpoolt enda õppekava 

kõrvaleriala võtta ning missugused on õp-
pekavad ja võimalused, tuleks tutvuda Tartu 
Ülikooli kodulehega, kust on võimalik leida 
kogu vajalik informatsioon – http://www.
ut.ee/et/sisseastumine.

Kui endal tekib mingi huvitav idee ja on soov 
muid erialasid filosoofiaga siduda, siis on alati 
võimalik võtta ühendust filosoofia osakon-
naga ning küsida nõu ja abi. Mida selgema 
plaaniga oma õpingutele läheneda, seda kind-
lam on tunne, et tuled õiget asja õppima, ja 
seda parem on lõpptulemus.


