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TUDENGINA VALIKUTEST LÕHKISE KÜNA EES
Tudengipõlv ja eriti selle algus on valikutest paks. Niigi tuleb välja sõeluda eriala, aga lisaks tihti ka elukoht ühes serviisiga, poeriiulite vahel
peab langetama otsuse kas tatra või riisi kasuks ning üldse on järsku
iga sent arvel. Olulisim valik seisneb aga selles, millele kulutada oma
aeg, mida on nüüd justkui lõputult. Koos vabadusega kuhjub aga ka
vastutus ja valikute paljusus lisab ajapaigutuse otsusele veelgi kaalu.
Linn on sügiseti täis agaraid misjonäre ja ebakindla esmakursuslase
tunnevad nad ära juba lõhnast. Kõik kollektiivid, rühmitused ja kogukonnad ootavad värsket verd, sealsamas tiksub kell otsustaja kahjuks.
Kui on soov ikka enne kraadi kaitsmist korporatsioonis värvid peale
saada või mõnes seltsis püünele pääseda, siis pole kaua mahti mökutada. Samas võiks loengutesse ka jõuda ja ööelu pidavat kirev olema
ja rahagi oleks hea teenida… Nii ta läheb.
Põhimõttena sümpaatne valikute paljusus võib paisudes aga samamoodi kätte maksta kui igasugune informatsiooni üleküllus. Pakkumiste rohkus lööb bloki ette. Aktiveerub omamoodi Starmani sündroom, mis paneb küsima, miks mõni nõnda imetabane asi üldse reklaami vajab. Kui teie turustatav ühing tõesti nii priima oleks, nagu te
sellel paista lasete, siis peaks ju järjekord tänavale ulatuma. Aga siin
olete teie mind mangumas. See ei ärata just usaldust. Ja mis jääb üle
teisel poolel, kelle mis tahes avangule järgneb kalk ja kindel ei, enne
kui ta jõuab kaartide lauale ladumist isegi alustada. Nõnda kipub igaüks oma sõõri kapselduma; aknad naelutatakse kinni ning nende vahelt kirutakse naabreid. Teine valikute paljususe potentsiaalne kõrvaltoime on pealiskaudsus. Rohkem olemise surve hingab kuklasse, ent
see kipub väljenduma pigem laiuses kui sügavuses. Tõepoolest, „huvituda” jõuab lugematult enamatest üritustest kui neid väisata ja asjalikust enesekuvandist tõuseb teatavasti suurem mõnu kui asjalikkusest
endast, kuid iseasi on see, kui kaua üles keerutatud tolm õhus püsib.
Kui organiseerumine toimub organiseerumise enda nimel, makstakse
kuvandi eest lõivu sisukuse arvelt.
Eespool toodule ei paku siiski leevendust variantide piiramine. Pigem
võrsub alternatiiv esiteks selle teadvustamisest, et valimata jätmine
on samuti valik ning halb veel pealekauba. Apaatia kahandab tulevaste valikute ringi otsustaja kahjuks. Otsuseid on raske langetada, aga
need võivad viia uute võimalusteni. Teisalt tasub hinnata süüvimist kui
sellist. See ei tähenda, et kogu aeg ja energia tuleks ühte kohta kallata, vaid et seda ei maksa lõputult hajutada. Aina plastilisemaks muutuv tööturg näikse soosivat küll võimalikult laia huvide ja oskuste
ringi ning, tõesti, ranget teleoloogiat stiilis „õpiks vaid ameti ära ja
peaks seda pensionini” kohtab aina harvem. Eriti humanitaaride hulgas.

Daniel Tamm, Üheteistkümnenda lehenumbri toimetaja
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Müürileht on keskkonnasõbralik trükis, mille tootmisprotsessis on kulutatud vähe energiat,
kasutatud minimaalselt keskkonda saastavaid kemikaale ning arvestatud maailma metsade
keskkonnasõbraliku, sotsiaalselt õiglase ja majanduslikult elujõulise majandamisega.

TOIMETUS

TOETAJAD: KULTUURIMINISTEERIUM, TARTU LINN

Daniel Tamm meenutab
kunagi veel heldinult neid
õhtuid, mil ta enne Üheteistkümnenda üritusi WC
puhastamise ja tule allasaamisega kurja vaeva nägi.
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Traditsiooniliselt on Müürilehe hooaja viimane number külalistoimetajate päralt. Tänavu on nendeks ühes Tartu kesklinna
pööningukorteris kultuurisalongi pidanud sõpruskond Üheteistkümnes. Üheteistkümnendate lehenumber peegeldab nüüdse
Tartu humanitaartudengi vaimu.

Kuid teisenenud pole mitte niivõrd töö sisu kui selle ülesehitus. Ehk
siis endiselt on heas kirjas suutlikkus millegi juurteni kaevuda ja seal
seoseid luua, kuid täpsem nišš (ja seega ka ametipost) on igaühe enda
uuristada. Ümberõppimiseks peab valmis olema, aga eelis näib siin
olevat just asjatundjal, kes on omandanud mingit valdkonda lahates
juba oskused, mida vajadusel uude kohta suunata. Süvenedes on panused muidugi selle võrra suuremad, et tekib oht läbi kukkuda. Karm
on avastada, et valitud kanal osutub tupikuks ning hea hulk endast on
valatud valesse kohta. Eksimusteks ja katsetusteks pole aga paremat
aega kui tudengipõlv.
Sellele Müürilehe numbrile allakirjutanuid ühendab igatahes eeskätt
Üheteistkümnenda kasuks otsustamine ehk valik investeerida oma
aega ühte pööningukorterisse Tartu kesklinnas ning lähtuda asjade
korraldamisel õigupoolest täpselt enda huvidest. Lähemalt saab sellest lugeda juba ülejärgmiselt lehelt. Nüüd mil kultuurisalong on olude sunnil oma uksi sulgemas, avanes meil aga võimalus tuua laiema
avalikkuse ette mõned teemad, mis on omakeskis keskustelu osaks
olnud. Neid läbib punase niidina ülikool ning selle ümber koonduv
alates õppe enda sisust kuni seltsielu ja stipendiumiteni välja. Tähtsal
kohal on ka maailmavaatelised otsingud ja arutelud, mis küll harva kuhugi välja viivad, aga on huvitavad sellegipoolest. Kõike seda saadab
püüd end mitte liiga tõsiselt võtta.
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Müürilehe levi korraldab Express Post. Kui värske leht õigel ajal kohale
ei jõua, siis võta ühendust Express Posti klienditeeninduskeskusega
telefonil (+372) 617 7717 või kirjuta aadressil tellimine@expresspost.ee.
SAADA MEILE
Uudiseid ja pressiteateid: uudised@muurileht.ee
Kirju, heliplaate, raamatuid ja muid väljaandeid Müürilehe
aadressile Voorimehe 9, 10146 Tallinn
Müürilehele pakke saates palume märkida adressaadiks kindlasti „Müürileht”.
KAASAUTORLUSEST
Müürileht ootab kaastöid, milles on ajakohased ideed ja nende veenvad
põhjendused; mis on kirjutatud loetavas eesti, vene või inglise keeles; milles
ei leidu arutut idiootsust, vaid troonib silmapaistev mõtteselgus. Palavalt
oodatud on artiklid ühiskonna, kultuuri, teaduse ja laiemalt elu kohta.
Toimetus jätab endale – iseenesest mõista – õiguse valida, millised tekstid
avaldatakse. Aga kuna määrav ei ole ainult tekst, on tervitatud ka illustratsioonid, fotod, koomiksid, plakatid ja muud ajaleheformaati sobivad väljendusvormid! Kaastööga seoses võta ühendust mõne meie toimetajaga.
TOETA MÜÜRILEHE VÄLJAANDMIST

JÄLGI MEID
@Muurileht

Telli Müürileht püsilepinguga 1.80 € eest kuus: tellimine.ee/muurileht
Reklaami Müürilehes: muurileht.ee/reklaam
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MILLEKS MEILE
ÜHETEISTKÜMNES?
Kas üliõpilaseluga käib (veel) kaasas mingisugune eriline vaimsus? Seda eriti Tartus,
mis peaks justkui kandma endas iseäralikku nooruse vaimuelu fluidumit. Mina ja mitmed
mu sõbrad, kellega koos me 2016. aasta suvel Üheteistkümnenda asutasime, uskusime
entusiastlikult, et Tartu vaim, kuigi vaikne, on endiselt olemas.
Kirjutas Robert Varik, pildistas Joakim Klementi
Ei saa salata, et tol suvel, mil koolikaaslane Oliver kutsus meid sõpradega oma Gildi tänava kolast puhtaks
kraamitud pööningule korterinumbriga 11 ja tutvustas visiooni luua üliõpilasvaimu kandev kultuuriklubi,
koitis silme ees üpriski romantiline tulevik. Loosungitele „Teeme teatrit!”, „Teeme salongi!”, „Kutsume
Marju Lepajõe meid harima!”1 vastati säravate nägude ja takka kiitvate hõigetega. Me olime juba valmis
üliõpilasi mängima, teadmata veel tegelikult, milline
autentne üliõpilane ja üliõpilaselu üldse õigupoolest
ongi. Kollektiivses ettekujutuses oli kultuurne tudeng
keegi, kellel on kõht tühi, rahakott niisamuti, ning kes

kamber Tartu pisikeses vanalinnas oli meil ometigi juba
olemas – kujutlust romantilisest vaimuelu klubist tundus lihtne edasi arendada. Kunagi hiljem tekkis selle
kohta isegi naljakas ütlus, et püüame justkui „kultiveerida endas viletsust”.

KILDKONDLIKU KLUBI MAIK
Esimesel aastal ei tulnud asjast suurt midagi välja. Jäime
liiga oma sõpruskonna piiresse. Vaatasime omakeskis
filme, pidasime mõned ettekanded ning veetsime koos
laisklevaid õhtuid, suutmata päris täpselt läbi mõelda, kes võiks üldsegi veel
Üheteistkümnendasse oodatud olla.
Kuna me ei osanud ka iseendale oma
kultuuriklubi eesmärki ja mõtet täpselt
defineerida (praegu tuleks see juba
kindlasti paremini välja), oli seda veelgi
raskem selgitada väljaspool olevatele
inimestele. Paljudele võis jääda mulje,
et tegemist on konkreetse kildkonna klubiga, kuhu
võõrad pole teretulnud.
Kõige keerulisemaks osutuski ehk selle mõtestamine,
kes on Üheteistkümnenda liige, mida liikmeks olemi-

Kollektiivses ettekujutuses oli kultuurne tudeng keegi,
kellel on kõht tühi, rahakott niisamuti, ning kes loeb
kaminavalgel Dostojevskit.
loeb kaminavalgel Dostojevskit. Sellele nägemusele
me päris ei vastanud. Koosolekutel olid kõhud täis
ning märkmeid toksisime uusimatesse MacBooki mudelitesse. Üpriski suur kaminaga varustatud katuse-

Üheteistkümnendas toimusid peod,
arutelu-, filmi- ja luuleõhtud ning
korraldati aktsioone

ne täpselt tähendab ning millised privileegid sellega
kaasnevad. Teadsime, et me ei taha olla tüüpiline üliõpilasorganisatsioon liitumisriituste, tutvumisõhtute
ning muude kellade ja viledega. Seda ideed stimuleeris teatavas mõttes ka soov olla midagi kontrakultuurset. Nõndaviisi, nagu hiljem selgus, on aga raske
klubi pidada. Põhikirja ja täpse reglemendi puudumine muutis haldusliku ning korraldusliku poole õige pea
karikatuurseks ja juba paari kuu möödudes rääkisimegi sellest ainult sarkastilise tooniga.
Praegu mõistan ma toonast „stagnatsiooni” teatavas
mõttes klassikalise edasilükkamisena. Eks klubi kultiveeriminegi ole väga loominguline protsess, mis vajab
töökust ja lihtsalt „asja kallale asumist”. Kuigi meil oli
ka oma väikse seltskonnaga tore, ei vastanud see siiski
sellele, mida algselt vaimusilmas ette kujutasime.

TARTU VAIMU ELLUÄRATAMINE
Maagilise toimega suvi tõi aga kaasa värske vaimsuse
ning 2017. aasta sügisel püüdsime karge energiaga uut
„hooaega” alustada. Silme ees elustusid ideaalid ning
motivatsioon oli taas mäekõrgune. Lõime kodulehe,
kus saime oma tekste avaldada, visualiseerisime ning
kontseptualiseerisime oma „brändi” (kusjuures, „brändist” rääkimine tooks algsete liikmete näole endiselt
iroonilise muige) ning otsisime ka isiklikult uusi inimesi,
kes võiksid Üheteistkümnendat oma äranägemise järgi edasi arendada ja kasutada. Kokku sai pandud isegi
manifest, mis tundub nüüdseks juba naljakas2. Uus
hooaeg algas Põmmiga – täpsemalt oli see meie avapeo nimi. Tollest õhtust 2017. aasta oktoobrikuus sai
Üheteistkümnenda esimene n-ö hitt. Meid külastas
kümnete kaupa noori (aga ka mõned üksikud kassi-
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dega vanad), kellele jutustasime vajadusest Tartu vaim
taas ellu äratada ning viljeleda tõelist üliõpilaskultuuri,
mis oleks stiilsem niisama õllevines või kokteiliuimas
jorssimisest või värvitud tekliga Shootersis joomisest.
Tolle aja püüdlused olid päris edukad ning Üheteistkümnenda nimi ja tegevus tõepoolest levisid. Mitmed
selle lehenumbri autoridki tutvusid klubiga just siis.
Ürituste arv tõusis märgatavalt. Ei oska öelda, kas
asi oli suuremas töökuses, motivatsioonis, küpsuses
või ka lihtsalt uutes aktivistides, kuid Üheteistkümnenda avalik elu sai varasemaga võrreldes sisse palju
parema hoo. Meid külastasid kultuuritegelased, näiteks Joonas Hellerma, Rein Raud, Tambet Tuisk,
Jan Kaus, kui nimetada vaid mõned. Koosviibimised
kulgesid nii filmidest, tehisintellektist kui ka 1968. aasta
Pariisi üliõpilasprotestidest vesteldes. Piire me enda
huvidele ei seadnud, toimus ka hulgaliselt noorte
kunstnike näituseid, kontserte, luule- ja kirjandusõhtuid. Rahvarohkematel üritustel oli meie katusekamber puupüsti täis ning tunnistan, et mu enda hinges oli enam kui kord tunne, et kogen midagi meenutamisväärset, mis jääb kindlasti illustreerima albumit
pealkirjaga „Tartu üliõpilaselu 2010. aastatel”.

TUNNUSTATUD KULTUURIKLUBI
TÄRKAMINE
Aja jooksul kujunes välja uus aktiiv. Mitmed algse sõpruskonna liikmed jäid passiivseks ning pahatihti ei näinudki neid kodusel pööningul eriti sageli. Järk-järgult
ei olnud meie kultuuriklubi enam ainult ühe väikese
grupi tegutsemispaik. Uute inimeste organiseeritud
kontserdid, filosoofia- ja filmiõhtud toimusid sageli
nõnda, et sinna ei jõudnudki ükski algne liige. Võib
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vist öelda, et saavutasime selleks ajaks oma püstitatud eesmärgi: Üheteistkümnendast oli saanud arvestatav ning omamoodi ka kultuslik kultuuriklubi, millel
oli oma nišš ja mis oli Tartu kultuuriskeenes tuntud.
Teatava kinnituse sellele saime möödunud aasta
veebruaris, kui Tartu linn esitas meid noore kultuurikandja nominendiks. Kui kontrakultuurne mentaliteet kõrvale lükata, siis võib öelda, et olime liigutatud
küll.
Naljaga pooleks käis nominatsiooniga seoses läbi
mõte, et nüüd oleks õige aeg ka pood kinni panna
ja tegevus lõpetada. Silme ees ei olnud
uusi ideaale ning valdas tunne, et erilisemaks ei saa asi enam niikuinii minna.
Kuigi linnapea veel isiklikult meie kätt ei
surunud, olime provintsi kultuuriauhinnast vaid kahe teise nominendi kaugusel. Hea seegi.

Ehk ütleb see ka midagi selle kohta, mis on üliõpilaseks olemise juures kõige meeldejäävam. Esimene
peatükk lõpupidude sarjast sai korraldatud juba volbri ajal. Selle kvaasinekroloogi kirjutamise hetkel on planeeritud veel vähemalt üks hüvastijätunäitus/-üritus,
võib-olla see jääbki viimaseks. Pisaratee kandku mind
sinna!
Seega, milleks meile Üheteistkümnes? Sellele on ehk
sama palju vastuseid, kui on inimesi, kes ühel või teisel
moel selle toimimisele kaasa aitasid. Mina näen kultuuriklubi Üheteistkümnes katsena taaselustada etteku-

ÜLIÕPILASELU LÕPP

jutust kultuursest üliõpilaselust, mis võis kunagi meie
vaimusilmas olla, aga nüüd enam mitte. Olevikku on
keeruline romantiseerida, ideaalsed kujutelmad tekivad alati tagantjärele. Tõenäoliselt on see alati nii olnud.
Kui piirduda vaid pelgalt kooliskäimise ning peavooluürituste väisamisega, võib üliõpilasromantika eriti kaugeks jääda. Üheteistkümnes oli püüe luua üliõpilaspõlvest idüllilisi mälestusi. Selliseid, mida saaks kunagi nii
ise kui ka järeltulevad põlved meenutada ja ilustada.
Eks see nekroloogki ole juba esimene samm selle naljaka ettevõtmise idealiseerimise suunas.

Vasakult Daniel Tamm, Karl Lembit
Laane, Isabel Jezierska, Andres Reimann, Anna Linda Tomp, Robert Varik
ja Helena Aadli

Teadsime, et me ei taha olla tüüpiline üliõpilasorganisatsioon liitumisriituste, tutvumisõhtute ning muude
kellade ja viledega.

Ideelistest probleemidest märksa reaalsemad asjaolud koitsid aga seoses Tartu tudengitee lõppemisega. Täpsemalt on (oleme jõudnud olevikku) lõpetamas kooliteed kultuuriklubi algne initsiaator Oliver,
kes on suundumas kohustuslikus korras riiki teenima
ning leiab seetõttu, et on aeg ka klubi ruumidega midagi ökonoomsemat peale hakata. Ehk tähendab see
plaani sinna korralik kesklinnakorter ehitada. Mine sa
tea. Võib arvata, et koha ajalugu lisab sellele tulevikus
sümboolset väärtust.
Niisiis – mingil määral eneselegi üllatuslikult – muutus
mõte sulgemisest ühes punktis reaalsuseks. Otsustasime, et lõpp võiks tulla pauguga (algas ju põmmiga).

Vabaakadeemia kujul on M. Lepajõel nüüd oma ülikooliväline haridusasutus olemas.
2
yheteistkymnes.com/ideeuleskutse
1

Robert Varik õpib Tartus
ajalugu ja semiootikat ning
järgib W. Churchilli edu
saladust „no sports”.
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KIIREMINI, KÕRGEMALE,
KAUGEMALE VÕI
AEGLASEMALT, SÜGAVAMALT
JA SISUKAMALT EHK

PEALISKAUDSUSEST
KÕRGHARIDUSES
Pindmise õppe vähendamine kõrghariduses eeldab nii ainepunktisüsteemi standardiseerimist
kui ka tudengite realistlikumaid ootusi.
Kirjutas Helo Liis Soodla, illustreeris Laura Vilbiks
Ülikooli tullakse erinevatel põhjustel: üks soovib tasuvat töökohta, teine ihkab kuidagi maailma paremaks
muuta ja kolmas tahab jätkata perekondlikku traditsiooni. Naiivselt võiks arvata, et eri motiive lõimib
üks kandev tunnusjoon – teadmisjanu. Kardan aga, et
uskumus, et tudeng tuleb kooli üksnes õppima, on sinisilmne. Haridustee saab läbida suurema vaevata kiirelt

tudeng on tihti sunnitud jagama oma aega semestris
8–10 õppeaine vahel, mis on igaüks väärt 3–4 ainepunkti. Veel enam, ülikool soosib kõrvaleriala valimist.
Vahel jääb peaeriala ainetest lausa puudu ning valikust
saab sundus. Lõpuks kannatavad nii need, kes soovivad keskenduda ühele erialale, ent ei saa seda teha
õppekorralduse jäikuse tõttu, kui ka need, kes soovivad läbida aineid mitmes
eri valdkonnas, kuid peavad
tulema toime väiksemahuliste ainete suure koormaga.
Loomulikult esineb valdkondadevahelisi erinevusi ja arstid ajavad täitsa oma asja, ent
pealiskaudsuse tunne on siiski kõikehõlmav. Räägin muidugi kitsalt tudengi mätta otsast, aga usun, et autentselt saabki kõneleda ainult enda läbielatust lähtuvalt.

Need, kes soovivad võtta ülikooliajast viimast, tajuvad ülikoolisüsteemi puudulikkust ning piiravat haaret, mis kärbib innuka
noore tiibu.
kohale kimades, aga võib ka rühkida jala, villid talla all.
Esimese variandi kasuks otsustavad need, kes näevad
ülikooli instrumentaalsena, teist eelistavad tudengid,
kelle jaoks haridus on väärtus iseeneses.
Mida selline vastandus meile üldse näitab? Suures plaanis peegeldab väärtusjaotus tudengi suhtumist kõrgharidusse, ent kaudselt mõjutab see ka kriitikameelt
ning reflekteerimisvõimet. Need, kes soovivad võtta
ülikooliajast viimast – ja seda mitte üksnes huvitegevuste ja sotsiaalelu kaudu –, tajuvad ülikoolisüsteemi
puudulikkust ning piiravat haaret, mis kärbib innuka
noore tiibu. Tartu Ülikool (TÜ) ja teisedki Euroopa

PEALISKAUDSUSE PÕHJUSED
Kuivõrd ülikool nõuab tudengilt tulemusi – ette peavad
olema näidata läbitud ainepunktid –, jääb tihti ajast vajaka, et kuuldud teadmiskildude kõrval tekiks tudengi
peas ka süsteemne kord. Õpihimu ja kirg oma uurimisvaldkonna vastu tärkabki alles siis, kui saavutatud
on teadmiste baastasand. Oma aega peab aga pidevalt
jaotama ja siis kõigi paralleelkohustuste vahel rööprähklema: ainekursuste hulk on
suur ning puudulik sotsiaalsete tagatiste süsteem ja vähesed stipendiumid ei võimalda
piirduda üksnes õppimisega,
vahel on lihtsalt tarvis pikemat ööpäeva. Lisaks tiksub kuklas pidev hirm: kui ma ei
lähe praegu praktikale, ei osale tudengiorganisatsioonide töös ega proovi ära vabatahtlikuelu, siis äkki olen
hiljem nn päriselus konkurentsivõimetu… Nii jäädakse
tihti keskjoone ümber võnkuma – midagi saadakse küll
teada, aga mitte piisavalt. See, kes on ülikoolielust juba
mõnda aega kaugemal olnud, meenutagu sessistressi.
Konspekti päheajamise ja valikvastuste bingoga seotud

Tudengi seisukohast võib 3 EAP ja 3 EAP vahel olla… pea 3
EAP jagu tööd.
kõrgharidusasutused nõuavad igalt oma tudengilt semestris 30 ainepunkti läbimist (iga punkt peaks sealjuures vastama 26 tunnile), mis tähendab 780 tundi tööd.
Kiire matemaatika ütleb, et nädala koormuseks tuleb
39 töötundi, mis on muude kohustuste puudumisel
ilmselt täiesti tehtav. Tegeliku subjektiivse koorma
määrab see, mil viisil need 39 tundi sisustatakse.
TÜ praegune õppekorraldus on killustunud, kuna

emotsioonid on ehk veel meeles, aga närvikõdi kadumisega koos läheb tihti kaotsi ka eksamihirmus pähetuubitu.
Üldjoontes on õppekorraldus äärmiselt läbipaistev
ning nende jaoks, kes viitsivad ülikooli õppimis- ja
õpetamispõhimõtteisse süüvida, on seda juhtivad jõud
ilmsed – neist peamine on raha. Ometi on praeguse
pealiskaudse ja tulemustepõhise õppimistava kujundamisel oma roll ka tudengitel endil. Viimased kaks aastat olen aidanud tuutorina esmakursuslastel ülikooliellu sisse elada ning esimestel koolinädalatel kuulen
tihti üht teisele kekkamas: „Mina võtsin sel semestril
45 EAPd, täiega hull ju!” Ühest küljest võib tegu olla
teatava enesetõestusvajadusega, teisalt ka lihtsalt valearvestusega. Kui gümnaasiumis võis selline ainete hulk
ehk veel jõukohane olla, siis ülikoolis kurnab teemade
vahel siplemine tihti päris ära. Kohati jääb mulje, et
suutmatustunne – niikuinii ei jõua, ei saa ega oska –
paneb käega lööma, eksami ajal vaikselt telefoni lauale
poetama ja pettuse õnnestumisele lootma.
Ülikoolisiseselt ei ole sellest suuremat hullu, kui teadmine sügavale ei ulatu. Haneks õnnestub tõmmata nii
kursakaaslased kui ka õppejõud. Olukord muutub
problemaatiliseks siis, kui erialased teadmised tuleb
töömaailmas päriselt proovile panna. Olgu, arstid
saavad enne tööle siirdumist piisavalt praktikat ja
kui ajalugu tudeerinud üliõpilane teebki arhiveerimisel väikse apsu, siis pole ehk lugu, ent on terve hulk
erialasid, millel on suur ühiskondlik mõju, aga mille
puhul kontroll on puudulik. Siia kuuluvad näiteks sotsiaal- ja noorsootöötajad, psühholoogid ja eripedagoogid. Roosa unistus, et kõik need noored on missioonitunde, aga ka laiapõhjaliste teadmistega, ongi
lihtsalt… unistus. Muidugi õpetab praktika tihti enam
kui aastatepikkune koolipingi nühkimine, kuid õppekavast läbi kihutanud spikrimeistritest ei pruugigi alati
väärt professionaale kasvada.

MIS ON PILDIL VALESTI?
Ühest küljest peaks probleemi lahendamiseks muutuma süsteem, teisalt tudengite endi meelestatus. Esmalt
süsteemist. TÜ teoreetilise filosoofia vanemteadur

ÜKÕRGHARIDUS
H ETE I STKÜ M N E S

Alex Davies toob välja, et ainepunktide subjektiivselt
tajutud väärtus on eri kursuste lõikes väga muutlik.1
Tudengi seisukohast võib 3 EAP ja 3 EAP vahel olla…
pea 3 EAP jagu tööd. Kuna puudub ühtne lähtekoht
päriselt standardiseeritud punktisüsteemi kujul, on
valdkondadeülene võrdlemine raskendatud. Sellest
hoolimata on võimalik korraldada õpet ümber nii, et
stuudiumi läbimine oleks valutum ning uhke bakapaberiga lõpetanu ka päriselt väärtuslik töötaja.
Esimene samm seisneks väiksemahuliste ainete ümberstruktureerimises. Siin ei aita lihtne konsolideerimine, sest siis suureneb nõutavate ülesannete arv
küll kvantitatiivselt, ent omandatu kvaliteet ei tõuse.
Paljud ained dubleerivad üksteist ning ainult õpetatava materjali ja õpiväljundite sisuline analüüs tagab
nende kursuste liitmise nii, et tulemus võimaldaks
tõhusalt õppida ja õpetada. Siin võib tuua barjäärina välja ohu, et nominaalajaga lõpetajate arv kahaneb ning igale valdkonnale jääb õpetada vähem aineid.
Need on tulemusindikaatorid, mis määravad kas otseselt või kaudselt – arvasitegi ära – ülikooli ja selle
struktuuriüksuste rahastuse.
Lisaks on administratiivsete töötajate argumentatsioonis tihti vaikiv eeldus, et tudengid on lihtsalt laisad ega viitsi suuremamahulisi aineid läbida. Selline
arutluskäik ei ole aga pädev, sest juhul kui ainepunktid oleksid standardiseeritud, ei peaks tehtava töö
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päriselt endale saanud. Muidugi peaks säilima reaalsustaju – kui tahad minna süvitsi, siis kõike ei jõua –,
aga innukas tudeng ei anna sellest endale tihti aru. Nii
jõutakse püsiva kurnatuse ja motivatsioonilanguseni –
TÜ nõustajate juurde on järjekord tihti kuudepikkune. Väsimuse tõttu võetakse akadeemiline puhkus ja,

ning teisalt hirmus, et ülikooliajast jääb muidu viimane võtmata. Kuigi kogu tudengistaatusega kaasnev
trall lisab kogemusele värvi ja muudab tehtu meeldejäävamaks, peaks hindama kriitiliselt ka seda, miks
üldse õppima tuldi ning kuidas tulla toime nii, et pärast „elu parimaid aastaid” ei jääks järele vaid läbipõlenud inimnarts.

AGA MIS SIIS?

Kuigi kogu tudengistaatusega kaasnev trall lisab kogemusele
värvi, peaks hindama kriitiliselt ka seda, kuidas tulla toime
nii, et pärast „elu parimaid aastaid” ei jääks järele vaid läbipõlenud inimnarts.

Olukorras, kus raha on vähe,
õppijate arv kahaneb ning
kõrghariduse väärtust peab
avalikkusele tõestama, tekib
küsimus, miks peaks ülikool
vaevuma ette võtma suurt
õppekorralduslikku reformi. Vastuse võib anda taas
ühest küljest institutsiooni vaatepunktist, teisalt tudengi perspektiivile rõhudes. Ainepunktide standardiseeritust kirjeldades nendib Davies, et Eesti ülikoolides
läbib tudeng semestris poole rohkem ainekursuseid
kui üliõpilased maailma tippülikoolides. Kuigi põhjusliku seose postuleerimine on õigustamatu, on fakt siiski
kõnekas.
Kui rahajandis annab väidetavalt tooni kvaliteedipüüdlus, on tegu tõendiga, et muutus võiks saada algu-

üllatus-üllatus, jõuame jälle nominaalaja pikendamise
ning õpingute katkestamiseni.
Tartu Ülikool on toonud oma 2020. aastani kestvas
arengukavas kesksete eesmärkidena välja nii selle,
et organisatsioon peab inspireerima, kui ka lootuse,
et lõpetajad muudavad maailma. Need on lennukad
mõtted, mille realiseerumiseks peavad andma oma
panuse kõik akadeemilise pere liikmed. Kahjuks või
õnneks on see perekond nagu iga teine: vahel kasvavad emotsioonid üle pea, vanemad ja targemad

Helo Liis Soodla on värske
filosoofia eriala bakalaureusekraadi omanik, kellel saab
diagnoosida hägustunud
reaalsustaju ning soovi teha
kõike korraga ja hästi palju.

hulk muutuma. Kaks 3 EAP väärtuses ainet annavad
kokku ühe 6 EAP mahus kursuse. Siin ilmneb teine
takistus: akadeemilisel personalil puudub valmidus
mõelda liitmisprotsesse läbi nii, et uuel tervikul oleks
lisandväärtus.
Viimasel ajal on kerkinud taas päevakorda kõrgharidusse eraraha kaasamine. Sellise lükke ambitsioonikad eesmärgid oleksid õppekvaliteedi tõstmine ja
ülikoolide edetabelite esisaja sihtimine. Tegelikult algab muutus õppijate ja õpetajate mentaliteedi vormimisest – mõlemad pooled võiks reflekteerida ülikoolikogemuse olemuse ja kõrghariduse kui lõppväärtuse
üle. Üliõpilane ise peaks loobuma soovist teha võimalikult palju võimalikult kiiresti, kui motivatsioon
selleks peitub osalt ihas olla teistest parem ja rohkem

se ülikoolisisesest struktuurist. Peab tõdema, et olukorras, kus nii keskmine tudeng kui ka pühendunud
cumlaudekas jõuab pingutada iga kursuse raames
täpselt nii palju, et ajastada oma tippvorm eksamiks
ning seejärel õpitu unustada, ei ole meie kõrgharidus
välismaal pakutavaga konkurentsivõimeline. Püsiteadmisi lihtsalt ei teki ja lõpetamisjärgne ekstaas
asendub tihti kriisiga, et mida ma õigupoolest üldse
õppisin ja miks… Teisalt jäävad hätta need, kes soovivad süveneda ja institutsionaalsetest tõketest hoolimata pealiskaudsusega võidelda. Need on tudengid,
kes kuhjavad kokku palju ainepunkte ja kursuseid,
ent soovivad päriselt läbi töötada nii kohustusliku kui
ka soovitusliku kirjanduse, käia kohal loengutes ja
seminaridel ning tunda, et on kõrgharidusest midagi

heidavad võsukeste arvamused läbi mõtlemata kõrvale ja teismelised mässavad. Minus on säilinud veel
hea annus ülikooliromantikat ja sinisilmne soov asju
paremaks muuta – on ju meie pisikesel universitas’e
projektil jumet ja potentsiaali küll. Selleks et kaunid
aated oleksid midagi enamat kui tühjad sõnakõlksud,
peaksid nii tudengid kui ka akadeemilised töötajad
mõtlema taas sellele, mis ülikool üldse on ja, mis veel
olulisem, milline ta tegelikult olla võiks.
1

Davies, A. 2019. Cheap and expensive credit points:
a case study of their causes and utility at a high courseload university. – Tertiary Education and Management,
nr 25, lk 181–193.

Laura Vilbiks on humanitaarse vereringega poliitikahuviline, kes õpib praegu
Tartu Ülikoolis riigiteadusi
ja filosoofiat tundma. Vahel
satub ta ka kirjutama või
illustreerima.
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KÕRGHARIDUS

KUIDAS TASUTA KÕRGHARIDUS
AKADEEMILISES KLASSIVÕITLUSES OHVRIKS TUUAKSE

Rahapuuduses vaevleva kõrghariduse finantseerimiseks joonistatakse
ametkondades skeeme, mis seavad löögi alla süsteemi kõige nõrgema poole
ehk tudengi. Praegused lahenduskäigud toovad päris kindlasti kaasa ajude
väljavoolu ja väljalangevuse suurenemise ning piiravad kõrghariduse kättesaadavust.
Kirjutas Karl Lembit Laane, pildistas Johanna Adojaan

ÜKÕRGHARIDUS
H ETE I STKÜ M N E S

Kuigi sellele on pööratud vähe tähelepanu, on kõrgkoolidel suur finantsprobleem: kõrghariduse riiklik
rahastamine on langenud selle kümnendi jooksul umbes pooleteiselt protsendilt SKTst ühele protsendile1
ning riigipoolne teadusrahastus pole jõudnud kunagi ühe protsendini SKTst 2, olgugi et riik on lubanud
seda juba aastaid3. Rahanappus on viinud akadeemias
„kõigi sõjani kõigi vastu”. Teadustöötajad on vastamisi
õppejõududega, valdkond valdkonnaga ning instituut
instituudiga selle nimel, et olelusvõitluses aina piiratumaks jäävate ressursside pärast ellu jääda. Seetõttu
pole ehk isegi mõtet imestada, et mingisugusegi ühtsuse säilitamiseks on leitud kõrgkoolide seest ühine
vastane, keda taga kiusata – nimelt tudeng. Vaatlen
seda lähemalt Tartu Ülikooli näitel.
Esimene samm tudengite vastu astuti möödunud sügisel, kui Tartu Ülikooli nõukogu andis suunise suurendada erarahastuse osakaalu ülikooli eelarves ning
seeläbi kärpida nii palju tasuta kohti, kui on õiguslikult
võimalik. Järgmine etapp käivitus 17. aprilli arengukavaseminaril „Kes ja kuidas peaks õppe eest tasuma?”.
Aruteluga jõuti tulemuseni, et maksma peaks tudeng
ja tasuta kõrgharidusest tuleks üldse loobuda. Üliõpilasesindajad suutsid küll tagada, et seda punkti ülikooli
arengukavasse ei lisata, ent kuuldavasti soovib rektoraat siduda selle endiselt arengukava rakendusplaaniga. Viimane tormile eelnenud samm oli TÜ arengukonverents „Rahvusülikool 100”, mis arenes kiiresti
tasulise kõrghariduse kõlakojaks; virtuaalsest arutelukeskkonnast eemaldati tudengite protestihüüded ja
vastuväited ning üliõpilaste „esindajana” kutsuti rääkima üks tasulise kõrghariduse suuvooder, kellel polnud üliõpilasesindusega mingit pistmist.
Selle hoovõtu tulemusi võib nüüd selgelt näha. Artikli kirjutamise nädalal täitus meedia kümnete vastavasisuliste arvamusartiklitega. Otsa tegi lahti Tartu
Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, kes avaldas sel
teemal arvamuslugusid4, andis samas vaimus intervjuusid5 ning püüdis kuuldavasti mobiliseerida ka teisi
kõrgkoole ühisrindeks, et kõik üliõpilased peaksid
maksma vähemalt 1000 eurot õppemaksu aastas.
Sellega oli alanud rünnak tudengite vastu.

KOLM TUDENGIVAENULIKKU
TRAJEKTOORI
Tõele au andes on raske leida halvemat sihtgruppi,
kellelt raha nõuda. Eurostudenti 2017. aasta üliõpilaste uuringu järgi oli 60% tudengite sissetulek alla
440 euro ehk nad elasid tolle aja ekvivalentnetosissetulekut (469 eurot) arvestades suhtelises vaesuses
ning veidi vähem kui 20% neist absoluutses vaesuses (elatudes vähem kui 200 eurost)6,7. Teisisõnu
nõuaks ülikool 1000-eurose õppemaksu (mida korjataks kümne õppekuu põhjal) kehtestamisega mediaantudengilt8 (sissetulekuga 375 eurot) 100 eurot
kuus ehk enam kui ¼ tema kuisest sissetulekust (või
kogunisti ⅓, kui arvestada ainult neid, kes õppimise
kõrvalt tööl ei käi), millest läheb juba praegu umbes
230 eurot eluaseme- ja elamiskuludeks ning veel ligikaudu 90 eurot muudeks kulutusteks (arvestades, et
mediaanväljaminek on 321 eurot kuus)6. Ehk kui seni
suutis mediaantudeng koguda 54 eurot sääste, siis
uues olukorras jääks ta 45 euroga miinusesse (2016.
aasta arvude korral).
Selle loogika põhjal on kolm võimalikku trajektoori,
mis võivad realiseeruda. Esimese puhul tõmbavad tudengid lihtsalt rihma koomale ning elavad ära senisest
vähesemaga. Kuna tudengid toimivad aga juba praegu
suuresti säästurežiimil (kiirnuudlid on tudengite üldtunnustatud sümbol), ei tundu see variant eriti tõenäoline. Teine võimalus on, et tudengid hakkavad lihtsalt täiskohaga õppimise kõrvalt senisest rohkem ja
pikemalt tööl käima (2016. aastal oli täiskohaga õppivaid ja kogu semestri vältel töötavaid tudengeid 51%,
kellele lisandus veel 13% neid, kes töötasid „aegajalt”)6. See saab aga olema paras hoop nii tudengile
endale kui ka kõrghariduse kvaliteedile.
Tudengi olukorda kahjustab see põhjusel, et prae-
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gune süsteem ei ole loodud selleks, et ta saaks pühenduda ilma raskusteta nii õpingutele kui ka tööle:
täiskoormusega õppides on kohustus läbida aineid 40
tunni mahus nädalas ning selle kõrval veel täiskohaga
töötamine tähendaks lõppkokkuvõttes 80-tunniseid (õppe)töönädalaid ja 16-tunniseid tööpäevi (või
11,5-tunniseid, kui lugeda siia ka nädalavahetus)9. Samas ei ole osakoormusega õpe paljudele variant selle
kalliduse tõttu – isegi terve semestri vältel töötavate tudengite sissetulek on
ainult ligikaudu 600 eurot
kuus6 ehk kaugelt liiga vähe,
et maksta muude kulutuste
kõrvalt osakoormusega õppimise eest.
Kõrghariduse kvaliteet saab
sellest aga selge hoobi, kuna
päris kindlasti ei kavatse tudengid selliste töönädalate puhul senisel määral õppimisele pühenduda. Juba praegugi töötab keskmine
tudeng täiskohaga õppimise kõrvalt 31 tundi nädalas
ning optimeerib selle koormusega paremini toimetulekuks õppimist nii, et selle peale kulub nädalas samuti
umbes 31 tundi (ehk 9 tundi vähem kui peaks). Nagu
Eurostudenti analüüsi autorid välja tõid, siis „ajakonflikti korral langeb üliõpilaste valik pigem töötamise
kui õppetöös osalemise kasuks”6. Kaasa tasub tunda ka
õppejõududele. Aristotelese sõnul toimub õppimine
vaid siis, kui selle jaoks on
„jõudeaega”, kui päriselt on
hetki, et täielikult õpitavale
keskenduda ilma mingisuguste väliste tegevusteta10.
80-tunnised (õppe)töönädalad toovad aga tõenäoliselt endaga kaasa auditooriumid, kus õppimist ei
toimu – mis täituvad aina enam inimestega, kes on
liiga väsinud, et kaasa mõelda, või hoopis tühjenevad.
Kolmas variant, millele Aune Valk ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets11 rõhuvad, on
õppelaenusüsteemi reform ehk suurendada aastas
laenatavat summat nii, et sellega oleks võimalik katta
nii elamis- kui ka õppekulud (ehk praeguse 2000 euro
asemel vähemalt 5000 + 1000, aga tõenäoliselt enamgi, kuna õppemaks tasulistel täiskohaga õppekavadel
on enamasti tunduvalt suurem, TÜ arstiteaduste puhul kogunisti 11 000 eurot õppeaastas), muuta see
teatud tingimustel tühistatavaks ning ilmselt ka kaotada kahe käendaja nõue, mis on olnud seni peamiseks takistuseks tagasihoidliku sotsiaalmajandusliku
taustaga tudengitele. On aga põhjust arvata, et antud
debatis on see pigem katse tudengeid rahustada kui
sisuline ettepanek.

Nende kolme trajektoori ühisosa on aga see, et tõenäoliselt ei ole enamik üliõpilasi valmis sellist viletsust
(olgu siis täielikku vaesust, töö ja õpingutega ülekoormatust või siis ebaõnne korral laenutaaka) taluma ning
ilmselt kas loobutakse üldse kõrgkooliõpingutest või
suundutakse nt Põhjamaadesse, kus kõrgharidus on
suuresti tasuta ja seejuures kaetud ulatusliku õppetoetuste süsteemiga. Akadeemiliselt võimekate väljavoolu
perspektiivi tõsidust kinnitab tõsiasi, et juba praegu on

80-tunnised (õppe)töönädalad toovad tõenäoliselt endaga kaasa väsinud üliõpilasi täis auditooriumid, kus õppimist ei toimu
või mis hoopis tühjenevad.
pea 80% tudengitest pidanud tasuta kõrgharidust oma
õppimisvalikus oluliseks või väga oluliseks6. Selle teguri mõjuga kõrghariduse „hinnaelastsusele” (kuivõrd
hinnatõusuga väheneks „tarbijate” arv) ettepanekute
tegijad aga nähtavasti ise arvestanud pole.
Selline kõrghariduse kättesaadavuse vähenemise ja
kvaliteedi langemise perspektiiv on muserdav kõigile
neile, kes unistavad nagu Jakob Hurtki eesti rahva

Tõenäoliselt ei ole suur osa üliõpilastest valmis tasulise
kõrgharidusega kaasnevat viletsust taluma ning ilmselt kas loobutakse üldse kõrgkooliõpingutest või suundutakse sinna, kus
kõrgharidus on suuresti tasuta.

TULEMUSEKS VAIMULT VÄIKSEM
RAHVAS
Kogu võitluse tuum seisneb ju selles, et riik ei tõsta
kõrghariduse rahastust piisavalt. Tühistatav õppelaen
oleks aga riigile endiselt kuluallikas (nt pankadele laenu korvamisega) ning nõuaks täiendavaid vahendeid
(ja enamgi veel, kui riik võtaks laenamise enda peale).
Ehk sisuliselt küsivad õppeprorektor ja dekaan seda,
et õppelaenusüsteemi reform toimuks kas kõrghariduse rahastuse kasvu või juba olemasoleva rahastuse arvelt, väites samal ajal, et kõrgharidusse on raha
juurde vaja. Tegemist on selge vastuoluga, kuna, nagu
Aune Valk ka ise tunnistab, isegi täiesti tasuline kõrgharidus poleks piisav, et katta seda osa rahastusest,
mis praegu puudu jääb5, ning kui sellise laenusüsteemi loomise hind oleks riiklike vahendite vähenemine
kõrgkoolide jaoks, on see ka esimene nõudmine, millest läbirääkimistelaua taga loobutaks. Ka edu korral
oleks aga endiselt tegemist süsteemiga, milles üliõpilased säästaksid vähem ja laenaksid rohkem, töötaksid rohkem ja õpiksid vähem.

„vaimu suurusest”. Selle eesmärgi saavutamisel on
haridus ning eriti kõrgharidus oma ainulaadse rolli tõttu asendamatu. Kui üldhariduse funktsioon on
peaasjalikult kujundada hoiakuid – enamasti „kuulekust, täpsust ja distsipliini”, ning „õppida teadma
oma kohta, alluma ülematele, uskuma, et süsteem on
õiglane”12 –, siis kõrghariduse eesmärk on teadmine
ja tõde. Hannah Arendt on nimetanud akadeemiat
kogunisti üheks ühiskonna vähestest „tõe pelgupaikadest”, kus kehtib maksiim „fiat veritas, et pereat
mundus” („saagu tõde, hävigu või maailm”), olgugi et
tihti avalikkuse kiuste13.
Kõik, kes on selles keskkonnas viibinud ning „õpiväljundid” saavutanud, on oma edasises elus „tõe saadikud”, kes aitavad hoida seda elus avalikus sfääris, kus
tõde võtab arvamuse kuju ning arvamus tõe oma13.
Lisaks on nad vabad inimesed, kuna pole vabadust
ilma tõeta, vaid ainult orjus oma teadmatuse ja väärteadvuse ikkes14. Tõde viib vabaduseni ja vabadus
isikupärani; isikupära muudab aga inimese väärtuslikumaks nii iseendale kui ka teistele ning aitab seeläbi
kaasa ühiskonna arengule15. Ehk kaasnegu kõrgharidusega selge majanduslik kasu või mitte, oluline on,
et võimalikult paljud saaksid sellest osa nii üksikisiku
kui ka ühiskonna arenemise eesmärgil.

Karl Lembit Laane on
kirjutamise hetkel veel
viimast kuud Tartu Ülikooli
üliõpilaskonna aseesimees ja
riigiteaduste tudeng, artikli
avaldamise ajal juba reamees
1. jalaväebrigaadi kinnipidamislaagris, hoidmas pöialt üliõpilaste ja nende esindajate
püüdlustele.

TUDENGID TÄNAVATELE!
Näeme praegu kokkupõrget kahe rahastusmudeli
vahel. Esimene neist on tarbimispõhine ehk see, kes
kõrgharidust „tarbib”, ka maksab – see on angloameerika kultuuriruumile omane lähenemine, mida
toetavad tasulise kõrghariduse pooldajad ja mille kohaselt on kõrgharidus erahüve. See mudel on aga tugevalt regressiivne, välistades need, kes „tarbimise”
eest maksta ei suuda, ent kes vajaksid seda tihti enim,
et liikuda edasi kõrgema lisandväärtusega aladele. Teine mudel on solidaarsuspõhine nagu Põhjamaades,
kus kõrgharidust peetakse üldiseks hüveks, mis peab
olema kättesaadav kõigile võimekatele ning mille eest
maksavad kõik poliitilise kogukonna liikmed üheskoos
maksude kaudu.

Johanna Adojaan on väike
vanainimene, linna läinud
kunksmoor, kes sööb kiikuva
lühtri all tatart tatraga ja
naudib Belgias tudengielu.
Värske paberitega kunstnik.
jätkub >
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< eelneb

Kui realiseeruma peaks aga tudengite jaoks halvim
võimalik stsenaarium ning tasuta kõrgharidus kaob
lõplikult, siis see saab toimuda ainult ühel tingimusel:
kui kogu see raha suunatakse ainult õppekvaliteedi
tõstmisse. Aune Valk kiitis tasulist kõrgharidust tudengite „suurema nõudlikkuse” pärast ning seda võimalust ei saa kasutamata jätta. Kui seni on üliõpilasesindajad olnud valmis minema mõnes küsimuses kompromissile, siis tasulise kõrghariduse puhul ei saa enam
olla mingit keskteed nende nõudmiste elluviimises.
Kui tõsta sellega tõesti õppejõudude palku, siis ainult
lisatingimustel, et kõik õppejõud läbivad kohustuslikus korras viie aasta jooksul vähemalt ühe 3 EAP
mahus õpetamisalase koolituse, kirjutavad iga aasta
oma õpetamisportfooliot ja vaatavad regulaarselt üle
oma ainekava, materjalid, õppemetoodika jne ning et
tudengite liiga madala tagasiside või ülikooli normide
rikkumise puhul järgnevad alati vastumeetmed. Olgu
nad siis rikkamad, aga oma töös sama pingsa tähelepanu ja hindamise all nagu tudengid.
Lisaks sellele ei ole pärast õppemaksude kehtestamist enam mingisugust õigustust, et Tartu Ülikooli
nõukogus kui alma mater’i kõrgeimas otsustuskogus ja
selle võitluse algatajas pole ühtegi üliõpilast – kedagi,
kes oleks saanud eelmise sügise otsusele vastu vaielda
ja hääletada. „No taxation without representation”
oli postulaat Ameerika revolutsioonis ning see saab
keskseks ka üliõpilaste võitluses. Kui see on saavutatud, tekib vähemalt lootus, et ühel päeval avanevad
ehk tõe pelgupaiga väravad taas ka neile, keda tahetakse praegu vaesuse tõttu sellest välja jätta. Enne on
aga olulisim takistada nende sulgumist. Üliõpilased,
seiske oma õiguste eest!
Üliõpilasesinduste pikaaegne seisukoht on olnud, et
Eesti peaks järgima selles küsimuses Põhjamaade teed.
Sel kevadel toimunud tudengite esindajate väljaastumised kõrgkoolide vastu on lähtunud just selle põhimõtte kaitsmisest. 25. veebruaril kogunesid Tartu

koolid koonduvad aina visamalt tasulist kõrgharidust
toetama ning ei piisa ainult üliõpilaste esindajate protestidest suletud uste taga või isegi avalikus meedias.
On vaja, et tudengid tuleksid tänavatele ning seisaksid
päriselt enda eest. Senised ettevõtmised on näidanud, et see on võimalik, aga
potentsiaal on veel saavutamata. Nagu on öelnud EÜLi
asejuht Joonatan Nõgisto,
on kõrghariduse rahastuse
tõus prioriteetide küsimus19
ehk see on üliõpilaste teha,
kas nad on riiklikult väärtustatud. Üliõpilasesindused
peavad nägema suurt vaeva,
et esindatavaid mobiliseerida ja toetada tule alla sattunud haridus- ja teadusministrit tasuta kõrghariduse kaitsel20. See saab olema
järgmise aasta suurim väljakutse.

Tragikoomiliseks muudab võitluse tudengite vastu see, et need,
kes teenivad keskeltläbi Eesti keskmist palka, soovivad õppemaksu nõudes tõsta oma sissetulekut nende arvelt, kes ei teeni
keskeltläbi miinimumigi.
kõrgkoolide esindajad haridus- ja teadusministeeriumi juurde, et lugeda ette üle-eestiline üliõpilaste deklaratsioon teaduse ja kõrghariduse toetuseks ning
nõuda esiteks ligipääsu kõrgharidusele kõigile, kel on
„akadeemiline võimekus õppida”, ning teiseks seda, et
„üliõpilased saaksid täielikult pühenduda õppimisele,
mitte ei oleks sunnitud rööprähklema töö ja õppimise vahel või elama puuduses”16. 11. märtsil kogunesid
Tartu Ülikooli üliõpilased uuesti, seekord Tartu Ülikooli raamatukogu ette, kus nõuti samuti tasuta kõrghariduse säilitamist ja laiendamist ning sotsiaalsete tagatiste süsteemi a(s)jakohastamist, skandeerides: „Üliõpilase töö on õppimine ja ta peab saama sellele pühenduda!”17 Üheksa päeva hiljem toimus samasugune

TASULINE KÕRGHARIDUS =
KVALITEEDIKONTROLL ÕPPEJÕUDUDELE
Tragikoomiliseks muudab võitluse tudengite vastu see,
et Tartu Ülikool ei ole tegelikult olnud kunagi nii jõukas
kui praegu (eelarvega, mis läheneb 200 miljonile eurole), ning see, et need, kes teenivad keskeltläbi Eesti
keskmist palka või enamgi,
soovivad õppemaksu nõudes
tõsta oma sissetulekut nende
arvelt, kes ei teeni keskeltläbi
miinimumigi. Sellega tulistab
alma mater endale ise jalga,
kuna on üles ässitanud 85%
„ülikooliperest”, kes võinuks
olla muidu liitlane meie ühistes püüdlustes kõrghariduse ja teadusrahastuse tõusu
saavutamiseks. Pole vahet, mis tüüpi koostööd võidakse soovida üliõpilaskonnaga teha, see suhe on edaspidi
alati määrdunud. Tartu Ülikooli üliõpilasesindus ei väsi
üliõpilaste eest võitlemast ning on nõus astuma vajadusel ka omaenda ülikooli juhtkonna vastu.

Pärast õppemaksude kehtestamist pole enam mingisugust
õigustust, et Tartu Ülikooli nõukogus kui kõrgeimas otsustuskogus pole ühtegi üliõpilast.
aktsioon Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhtimisel Stenbocki maja ees. Võitlusind esindajate seas pole siiani
vaibunud ning alanud infosõjas pole EÜL jätnud ei Aune
Valgule ega laiemale ühiskondlikule arutelule meediavoogudes vastamata18.
Seni tehtu pole aga piisav, et seda võitlust võita. Kõrg-

Valitsussektori hariduskulude % SKP-st haridusliikide lõikes.
– Haridussilm, 2019.
2
TAI strateegia 2014–2020 indikaatorid. – Haridussilm, 2019
3
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti”. – Haridus- ja
Teadusministeerium, 2014.
4
Valk, A. 2019. Tasuta kõrgharidus viib Eestit mudaliiga
poole. – Postimees, 15.05.
5
Ehala, M. 2019. Lisarahata kõrgharidus nõrkeb paari
aastaga. – Postimees, 27.05.
6
Haaristo, H.-S.; Kirss, L.; Leppik, C.; Mägi, E.; Haugas, S.
2017. Eesti üliõpilaste eluolu 2016: rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT VI Eesti analüüs, lk 73.
7
Pärgma, R. 2018. 300 000 Eesti elanikku elasid mullu
suhtelises vaesuses. – Postimees, 18.12.
8
Mõeldud on mediaansissetulekuga kuni 24-aastaseid
bakalaureuseõppes või rakenduskõrgharidusõppes täiskoormusega õppivaid üliõpilasi. Mediaansissetulek näitab
piiri, millest 50% teenib vähem ja 50% rohkem.
9
Nädalas 40 tundi või enam õppimise kõrvalt töötavaid üliõpilasi oli uuringu kohaselt u 50% töötavatest tudengitest.
10
Aristoteles 2015. Poliitika, lk 212, 235.
11
Eamets, R. 2019. Tasulise kõrghariduse osakaal peaks
suurenema. – Postimees, 27.05.
12
Hess, B. B.; Markson, E. W.; Stein, P. J. 2000. Sotsioloogia,
lk 186.
13
Arendt, H. 2012. Mineviku ja tuleviku vahel. Harjutusi
poliitilise mõtte vallas, lk 310–311.
14
Norman, R. 1987. Free and Equal: A Philosophical Examination of Political Values, lk 48–49.
15
Mill, J. S. 2018. Vabadusest, lk 87, 93, 104.
16
TÜ Ametiühing toetab üliõpilaste deklaratsiooni.
– Tartu Ülikooli Ametiühing, 2019.
17
Nägemus üliõpilaste sotsiaalsete tagatiste süsteemist.
– Tartu Ülikooli üliõpilasesindus, 2019.
18
EÜL. 2019. Tasulise kõrghariduse ettepanekus on küsitavusi. – Postimees, 27.05.
19
Nõgisto, J. 2019. Kõrghariduse alarahastamine on poliitiliste prioriteetide küsimus. – Postimees, 20.05.
20
Ideaalne oleks muidugi, kui ka näiteks osakoormusega
õppimine oleks tasuta – u 40% tudengitest soovib, et nad
saaksid pühenduda rohkem nii õpingutele kui ka tööle6,
mitte olla nende kahe vastandliku nõudmise vahel niivõrd
lõhestatud kui praegu. Nüüd tuleb aga võidelda olemasolevagi säilitamise nimel.
1
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KÜLLUSEST JA KASINUSEST.
ÜLIKOOLI ÜLISTUSEKS
Ülikooli sisseastumise ja lõputunnistuse vastuvõtmise vahele jääb teatavasti nii head kui ka halba,
aga peamiselt ikkagi head: vaimustusi, elevust, hasarti, küllastumust.
Rahel Toomik
Gümnaasiumist ülikooli astumine oli maailma plahvatuslik paisumine. Kõik muu kahvatus selle kõrval – ellu
ilmus ühtäkki värskust ja oli tunne, et lõpuks ometi
saab hingata. Terve esimese semestri käisin ringi kui
armunu, närvilõpmed erutusest särisemas. Küllap
mängis selles oma rolli ka varajasest ärkamisest pääsemine ja üleüldine värskelt kätteantud täiskasvanustaatus, aga kõige rohkem siiski harukordne külluse ja
kasinuse sünergia, mis ülikoolis valitseb.

KONTRASTIDE SÜNERGIA
Küllus valitseb materjali, informatsiooni, lugemist
nõudvate raamatute, võtmist ootavate kursuste puhul, valitseb nüansside suures kirjususes, kasinus aga
heade, puhaste ja täpsete lahenduste nappuses, mis
on muidugi selle võrra magusamad, kui nendeni kord
jõuda. Minu eriala teoloogia puhul näeme õppejõudude ja nende isikliku tähelepanu rohkust, aga sealsamas kõrval tasakaalustajana jällegi loengukaaslaste
vähest arvu – spetsiifilisema humaniora luksus, mis
mõnikord lõbustab ja õnnestab, aga teinekord väsitab. Küllus peitub ülikoolis kultiveeritava vaimuruumi
avaruses, sügavuses ja tähenduslikkuses, kasinus on aga nende paratamatu
pahupool, kogu rikkusest väsimine ja
isegi lämmatatud olemine, kui ei mõista, kui asjad ei õnnestu või kui tööd on
lihtsalt liiga palju.
Külluslik on ka ülikoolis tehtav töö,
mis aga praktilisi ja materiaalseid vilju
kannab tihti kasinalt. Omal moel on see
kergendus, sest ülikool võiks vähemalt ideaalis tarbimiskultusele vastanduda, pakkuda reklaamist ning
ostu-müügi imperatiivist vaba ruumi. Haridus ja humanism käivad ühte jalga ja seda viimast pole võimalik
viljeleda turumajanduse põhimõtetel. Raamatukogu
on näiteks üks väheseid kohti, kus inimeselt ei eeldata millegi ostmist või tarbimist, tema eesmärk on
anda ja rikastada muul moel, pakkudes küllust klassikaliselt üsna kasina mammonaga tudengitele. Raamatukogude olemas- ja
lahtioleku eest tasub muidugi iga päev
tänulik olla.

tähtsusetumad on isiklikud kapriisid ja seda rohkem
mahub sinna õhku, ruumi, valgust, ühesõnaga kõike
seda, mis toetab mõistmist ja vaimuvabadust. See
täiendab mind. Ja peas tiksub ainult, kuidas saaks siit
veel edasi, kuidas saaks elada veel avaramas maailmas kui see, milles elan praegu…
Uskumine haridusse selgitab paljusid arusaamatuid
inimlikke kombeid. Miks me veedame aastaid koolis,
ülikoolis, koolitustel, räägime elukestvast õppest ja
harituse tähtsusest? Sest haridusse uskumine viitab
ühtlasi lootusele, et meil on võimalik saada teadliku
pingutuse järel paremaks ja vabamaks; et meie (vaimselt) täiskasvanuks saamine ei sõltu ähmasest fataalsusest või kellegi teise otsustest, vaid see on igaühe
võimalus – õppida paremaks ja vabamaks.

NII HEAS KUI KA HALVAS
Igas armastuses on musti päevi, nii ka akadeemias.
Päevi, kus olme varjutab kõik muu. Kust leida veel
aega, jaksu, hasarti, raha, mida oma haridusse investeerida? Kuidas säilitada elevust harukordse materjali üle? Kuidas leida kohustuslike üldainete kõrvalt

Haridusse uskumine viitab ühtlasi lootusele, et meil on
võimalik saada teadliku pingutuse järel paremaks ja
vabamaks.

MAADEAVASTAMISEST JA
KASVUVALUDEST

energiat, et tegeleda sellega, mis on tõeliselt sisukas?
Kuidas mitte võõranduda oma vabalt valitud tudengirollist ning jõuda oma haridustee kujundamisel kaugemale lihtsalt erialapunktide kokkulöömisest? Kuidas
hoida paindlikkust ja mõttenõtkust, kui saabub väsimus ja tüdimus? Selles mõttes on ülikool sport (ja antagu mulle selle nii salongi- kui ka spordisaalikõlbmatu võrdluse eest nüüd andeks). Hariduses viibimisele

Kirjutan seda lugu sügaval kevadisel eksamisessioonil ja
praegu on muidugi raske uskuda, et on võimalik sügist
oodata. Aga tegelikult ma tean, et on.

Kõrgharidus on küpsemine, vaimse täisealisuse poole püüdlemine. Tunnen tihti, et on vara, kaugelt liiga
vara, et seista silmitsi nende teemadega, millega humanitaarne kõrgharidus tegeleb. Kuid püüdes kujutleda, kuidas see vältimatu küpsemisprotsess kulgeks
ilma ülikoolita, ja mõõtes oma ülikoolieelse maailma
suurust, ei valiks ma ühtegi teist teed. Ülikool on
joovastav põhjatus, avastamata maa. Võimalus tunda
end tibatillukese ja tähtsusetuna, mis on lakkamatu
individuaalse enesearengu võidujooksus ootamatu
luksus. Tunnistada, et ma pole veel pärale jõudnud ja
minu pagas on vähene, kuid ka rõõm sellest, et maailma piiriks pole ma ise oma väikse vaimuga, vaid et
sellest on võimalik kaugemale jõuda ja, mis veel parem, pretsedendid on juba olemas ning seisavad siinsamas auditooriumi ees. Mida suurem on ilm, seda

aitab kõvasti kaasa atleetlik suhtumine töötegemisse,
enese aeglane järjepidev lihvimine, mida juhib unistus
täiuslikust sooritusest ning mida, mis seal salata, kannustab parematel hetkedel rõõm oma jumalanäolise
vormi üle.
Sügisel algab, nagu ikka, uus semester. Kirjutan seda
lugu sügaval kevadisel eksamisessioonil ja praegu on
muidugi raske uskuda, et on võimalik sügist oodata.
Aga tegelikult ma tean, et on. Ma tean, et hiljemalt
augusti teises pooles saabub seesama kihisev ootusärevus nagu igal aastal. Midagi sarnast selle kõigega
rahujalal viibimise tundega, mida kutsub esile „Ööülikooli” loengute lõpulugu või väga hea raamatu lõpetamine. Pole vahet, kas nimetada seda hasardiks,
armastuseks või teadmistejanuks – igatahes on see
vastupandamatu.

Üliõpilaselu tõusud ja mõõnad mööduvad, aga tatar jääb.
Illustratsioon: Johanna Adojaan

Rahel Toomik on teoloogia
ja religiooniuuringute tudeng.
Üheteistkümnendas peab ta
ladina sententside kartoteeki
juhtudeks, kus sõnad saavad
otsa ja algab melanhoolia:
o tempora, o mores, o sancta
simplicitas…
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NOORED

– VALIMISHEITLUSTE LÕPUBOSS
Olukorras, kus parteide liikmeskond muutub järjest hallipäisemaks ning noorliikmete osakaal on vabalanguses, tuleks küsida,
miks ei jõuta enam noorena poliitikasse. Kas noori on sinna üldse vaja?
Kirjutas Anna Linda Tomp, illustreeris Laura Vilbiks

Vilunud poliittehnoloogid näivad valdavat peensusteni
masside taltsutamis- ja kütkestamisvõtteid. Ent valijasegmendi, mis jääb sageli sama kättesaamatuks kui
päike Ikarosele, moodustavad noored, kes on traditsiooniliselt ka madalama valimisaktiivsusega grupp. See
ei anna siiski põhjust süüdistada väikses osalusprotsendis noori ennast – ei ole nende süü, kui pole erakonda
ega lubadusi, millega suhestuda. Miks see nii on?

PARTEIDES PUUDUB JÄRELKASV
Noorte osalemine poliitikas ja erakondadesse kuulumine näib esmajoones vähetähtis küsimus. Mis vahet sel on, kes riiki tüürib, ehk on koguni loogilisem,
et riiki juhib eeskätt staažikam, vanemapoolne eliit.
Küsimus on aga märksa mitmetahulisem. Noored on
riigi eesotsas pigem harva ning nende kahanev osakaal erakondades tähendab hoopis järelkasvu puudumist. Kui lähtuda eeldusest, et poliitiline eliit on
vananemas ning ka praegustel vähemalt 50-aastastel
liikmetel saabub kord aeg poliitikast taanduda, ei pruugi neil olla omade seas käepärast uut, väljaõpetatud
põlvkonda. Ehkki võib argumenteerida, et Toompea
paremik on pigem soliidses eas ning otsustanud võtta alles pärast ühe karjääriredeli tippu jõudmist ette
väljakutse poliitikas, on praktikas oluline, et erakondades oleks tagatud järelkasv – vaid nii saab garanteerida, et generatsiooni vahetumisel ei jää võimukoridoridesse haigutama tühjus.
Paraku ei ole noorte puudus erakondades üksnes
Eesti probleem – sarnaseid trende on võimalik täheldada ka mujal maailmas. Olukorrast Eestis on andnud
ammendava ülevaate politoloog Priit Kallakas blogis
Valimisvaatlus. 2018. aasta andmete kohaselt on Eesti
parlamendierakondade vanus tõusuteel: nende seast
noorim liikmeskond on Reformierakonnal (keskmiselt
44,1 eluaastat) ja Isamaal (48), järgnevad Sotsiaaldemokraadid (55), Keskerakond (56,1) ja EKRE (57,4).
Enim on põhjust muretseda sotsidel, kelle liikmeskonna keskmine vanus kasvab nimetatud parteidest
kõige kiiremini ning kelle ridades on noori proportsionaalselt vähe. Positiivsem on seis Keskerakonna ja
EKRE puhul, kõige tasakaalukam on olukord Isamaa ja
Reformierakonna liikmete eri vanusegruppide vahel.1

SOTSIAALMEEDIA TEKITAB
KIMBATUST
Üks võimalik seletus, miks noored erakondadega liitumist väldivad, võib olla seotud uute kommunikatsioonivahendite eelistamisega. Ehkki noored on olnud ajalooliselt teiste vanusegruppidega võrreldes
passiivsemad valijad, ei aita olukorrale kaasa sotsiaalmeediasse koondumine. Selmet liituda erakonnaga või
esitada seisukohti traditsioonilise meedia vahendusel, on märksa mugavam võtta ühiskondlikel teema-

del sõna nüüdisaegsetes arutelusalongides, näiteks
Twitteris või huvile vastavates Facebooki gruppides.
Miks liituda vabatahtlikult erakondliku toiduahelaga,
kus läbilöömine ei ole sugugi kindel, kui mõttekaaslastega saab arutleda juba tuttavates kanalites?
Sotsiaalmeediast rääkides on huvitav vaadata ka seda,
kuidas suheldakse. Facebooki gruppe silmas pidades ei
kogu populaarsust mitte ainult arutelurühmad, vaid ka
poliitilistele meemidele keskenduvad ringkonnad, mida
on osanud enda kasuks pöörata vaid paremäärmuslikud jõud. Arvatakse, et osalt tänu poliitilistele meemidele sai võimule praegune USA president, samamoodi
on Eestis ainsa poliitilise erakonnana suutnud noorte
meemikunsti oma valimisvankri ette rakendada Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond. Ehkki selle artikli foo-

kuses ei ole analüüsida süvitsi meemikogukondade võimet mõjutada poliitikat (sellest on kirjutatud pikemalt
märtsikuu Müürilehes2), illustreerivad värsked tuuled
ühismeedia kogukondades värvikalt, kuidas uued poliitilise suhtluse žanrid, mida viljelevad eeskätt noored,
jäävad kaugeks traditsioonilisest parteipoliitikast ning
kuidas vaid väike hulk poliitilisi jõude on osanud kaks
äärmust – poliitilisele eliidile arusaamatuid naljapilte
viljelevad noored ning traditsioonilise erakondliku masinavärgi – omavahel kokku tuua.
Liikugem poliitiliste meemide juurest laiemalt sotsiaalmeedia tähtsuse käsitlemiseni. Rahvasaadikud võiksid
ideaalis aduda, keda nad õigupoolest esindavad. Selleks on tarvis olla kursis ka uute suhtluskanalite ja -viiside arenguga, et mõista omakorda nende kasutajaid
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ERAKONNASTUDA VÕI MITTE?

ning seda, mis on nende jaoks oluline. Eesti erakonnad on sotsiaalmeedias küll üsna tublisti esindatud,
kuid sellest üksi noorte kõnetamiseks ei piisa. Kui siht
on kõnetada äsja valimisikka jõudnuid, siis nendega
tuleb suhelda neid puudutavalt ja kaasavalt ning mitte
lihtsalt selleks, et saada pealiskaudselt kirja noortepoliitika linnuke. Mõistagi ei näi selline tegevus erakonna seisukohalt kuigi tulus, kui noored on niikuinii
tavapärasest passiivsemad valijad. Ent seda fenomeni kirjeldab tabavalt Kantar Emori uuringuspetsialist
Reet Marii Rokk: „[Noorte] huvi puudumine ei ole
põhjus, vaid tagajärg. Noori pole valimistel kõnetatud.”3 Rokk nendib, et möödunud riigikogu valimiste
valguses – nagu ka varem – on noortele tähtsaid küsimusi erakondade valimisplatvormides laias laastus
ignoreeritud.
Naastes siit artiklis püstitatud küsimuse juurde –

Sotsiaalmeedia kompetentne ekspluateerimine ei ole
mõistagi võluvits, millest pimesi kinni haarata – olukorda kirjeldades ei tasu kalduda äärmusesse, mis
kujutab tänapäeva noori ühiskonna suhtes apaatsete
indiviididena, kellega on võimalik saavutada kontakti
vaid nutitelefoni vahendusel. Põhjused, miks praegu
tegusad poliitikahuvilised noored hoiduvad parteisse
astumast, võivad olla märksa proosalisemad. Peamised neist on seotud noortekogude mõju ja kuvandi
ning veel kujunemisjärgus olevate vaadetega.
Õpingute vältel eeskätt poliitikahuvilistele suunatud
ettevõtmistes kaasa löönud, nüüdseks füüsikuharidusega Mihkel Märtensi võib liigitada aktiivseks tudengiks, kes ei ole soovinud siduda end erakonnaga:
„Mulle on vastumeelne tänapäeva poliitbroileri kar-

kuidas saada erakonda rohkem noori –, jõuame jälile
õnnetule nõiaringile. Erakonnad ei pühendu piisavalt
noortele, kuna nad on raskesti kättesaadav sihtgrupp.
Noored ei käi valimas, sest neid ei kõnetata. Nendesamuste erakondadega, mis noored unarusse jätavad,
noored mõistagi liituda ei soovi, eelistades sellele a)
teisi väljundeid või b) mitte poliitika vastu huvi tunda.
Sellest ringist väljamurdmise võtmeks võib olla sotsiaalmeedia. Kui varem ei ole õnnestunud noori valima meelitada, siis ehk on just see tööriist, millel on
potentsiaali neid viimaks poliitilisse protsessi kaasata.
Usun, et päevast, mil noored hakkavad senisest aktiivsemalt poliitika vastu huvi tundma – tänu sellele,
et nende muredele pööratakse tähelepanu –, tõuseb
ka noorliikmete osakaal erakondades.

jäärimudel, mille kohaselt astutakse noorelt erakonda
ja esmalt ollakse abiks kampaaniate elluviimisel ning
seejärel järgnevad üha suurema vastutusega rollid,
mis tipneb omakorda kas KOVi või riikliku tasandi
poliitilise ametikohaga. Mitmekülgsuse huvides peaks
olema poliitikas – eriti riigikogus – esindatud tausta
mõttes lai spekter elukogenud inimesi, mida kirjeldatu
ei paku.” Lisaks kogemuse tähtsusele mainib Mihkel,
et vaatamata poliitilisele entusiasmile on tema vaated
siiski tahes-tahtmata alles muutumisjärgus: „Suhteliselt
lühidalt valimisõigust omanuna olen andnud kõikidel
senistel valimistel hääle erinevatele erakondadele ning
leian, et enda sidumine erakonnaga pärsiks sellist
pragmaatilisust.” Lisaks ei ole Mihkli sõnul kindel, kas
noorteühendusse või -kogusse kuulumine võimaldaks

reaalselt erakondade noortepoliitikat kujundada, leides, et selles on suurem mõju kindlatel huvigruppidel,
näiteks Eesti Noorteühenduste Liidul.
Viimase väitega ei pruugi nõustuda Gaspar Šabad,
kes on realiseerinud oma huvi poliitika vastu, kuuludes
Reformierakonda alates 24. eluaastast ning noortekogusse juba 21. eluaastast. Šabad
ei arva, et otsustes kaasarääkimiseks on ilmtingimata vaja osaEnim on põhjust muretseda sotsileda poliitikas, kaasa võib lüüa ka
õpilasnõukogus ja ülikooli orga- del, kelle liikmeskonna keskmine
nisatsioonides või kodanikuna vanus kasvab parlamendiparteivajadusel ebameeldivate otsuste dest kõige kiiremini ning kelle
vastu protestides. „Samas saame ridades on noori proportsionaalme kõik aru, et poliitilisi otsuseid
selt vähe.
kujundavad poliitikud. Nii erakondade programme koostades
kui ka hiljem,” möönab Šabad.
Tema hinnangul on Eesti erakonnad vägagi avatud:
noori kuulatakse ning neile antakse võimalus kaasa
rääkida, kuigi see eeldab, et noor on ka ise valmis erakonna sihtidesse panustama. Šabad võrdleb seda ettevõtlusega, kus austus tuleb samuti esmalt välja teenida,
kuid olles selle saavutanud, on noortekogude liikmed
parteile võrdväärsed partnerid. Partnerluse väljund
on valimisprogrammid, mille koostamisel vaadatakse
läbi ka noortekogude programmid, või noortekogude
esindajatele pakutakse võimalust
teha ettepanekuid, mida võiks
üle võtta. Näitena toob Šabad
Selmet liituda erakonnaga või
välja tulumaksu alandamise 20
protsendile ja kohalike omava- esitada seisukohti traditsioonilise
litsuste valimisea langetamise meedia vahendusel, on märksa
16. eluaastani, mis olid mõlemad mugavam võtta ühiskondlikel
reforminoorte programmilised teemadel sõna nüüdisaegsetes
punktid. „Erakond võttis need
arutelusalongides.
vastu ning tegi ära,” kiidab Šabad
oravaparteid. Noortekogusse
kuulumise hüvesid on tema hinnangul veel teisigi, alustades võimalusest panustada
Eesti arengusse ning lõpetades laienenud kontaktivõrgustikuga.
Kahe aktiivse noore arvamusi kõrvutades tuleb esile
lahknevus noortekogude mõju ja kuvandi hindamisel.
Mihkli arvates on Eestis probleemiks „poliitbroilerite”
tootmine, teisalt ei pruugi noortekogud ja noorena
erakonda kuulumine tagada noorte(poliitika) suuremat esindatust valimisplatvormides. „Lihtne” lahendus oleks anda noortekogudele erakondades rohkem
võimu, et noorte sõna jõuliselt ja siduvalt maksma
panna. Ent ilmselt ei oleks see
kuigi perspektiivikas ega mõistlik otsus. Hoopis rohkem võiks
Möödunud riigikogu valimiste
olla abi noorpoliitikute imago
muutumisest, et noorelt polii- valguses – nagu ka varem – on
tikasse siirdumine oleks kutsuv noortele tähtsaid küsimusi eravariant, mida ei varjutaks müüt kondade valimisplatvormides laias
broilerikasvandustest.
laastus ignoreeritud.
Seistes vastamisi olukorraga,
mis hõlmab korraga noorte kahanevat osakaalu erakondades,
nende passiivsust valijatena ning sotsiaalmeedia kinnistumist elu loomuliku osana, ei ole perspektiivikas
nende muutuste ees silmi kinni pigistada – järelkasvu
puudumine erakondades muutub aastatega üha käegakatsutavamaks. Järelikult tuleks juba varakult midagi
ette võtta. Töötada selle nimel, et probleemi süvendavatel asjaoludel (loe: sotsiaalmeedia rollil) oleks ühel
hetkel vastupidine efekt, pakkudes näiteks arvestatava tähtsusega arutelufunktsiooni või suutes poliitilistel eesmärkidel inimesi (sh noori) mobiliseerida. Kuid
seda muidugi juhul, kui erakonnad jäävad poliitilisel
areenil peamisteks tegijateks ka tulevikus…

Kallakas, P. 2018. Noorte kadu parteidest on ühiskondlik
mure. – Valimisvaatlus.ee, 23.04.
2
Loonde, E. 2019. Poliitika sotsiaalmeedia kapriisides.
– Müürileht, 12.03.
3
Kokk, R. M. 2019. Reet Marii Rokk: erakonnad on unustanud noored valijad. Jälle! – Eesti Päevaleht, 21.02.
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KÜÜNIKU
TUNDEKASVATUS
Kui noored tunduvad naiivsed, feminism silmakirjalik, taimetoitlased hullud ja filosoofia mõttetu,
siis kuidas taastada usk maailma headusesse? Küünikul tuleb alustada nende väärtuste paikapanemisest,
millesse usutakse. Nii võib selguda, et feminist on hinges ka konservatiiv ja sotsialist kapiliberaal.
Kirjutas Isabel Jezierska, illustreeris Helena Aadli
Ma ei heida pilkugi kodututele, kes on vaid aasta või
paar minust vanemad ning paluvad tänavatel, et luv’, can
you spare me a dime. Veel mõni aeg tagasi oleksin neile
banaani ostnud. Nüüd mõtlen vaid endamisi, et milline korralagedus siin Inglismaal valitseb. Las surevad –
maailmas on nagunii ülemäära palju inimesi.

esitada, siis on võimalus, et temal on siiski õigus. Väita vastupidist oleks äärmiselt arrogantne. Nii võimegi
jääda uskuma ilusat valet. Ja isegi kui see mõte, mida
me ei luba teisel esitada, on vale või vigane, siis mingi osa sellest võib olla siiski tõde. Ja kui me ei luba
teisel seda mõtet esitada, siis me ei saa ka näidata,
et see on vale. Nõnda jääbki
see tõeks vales elava inimese jaoks. Kui see vaigistatud
mõte on aga tõde, siis hoiame tagasi ka seda inimest,
kes on selle mõtte omanik,
sest tal ei ole võimalik selle
üle arutleda ning seda teiste
mõtetega kaalukausile panna. Mahavaikimisest või vaigistamisest ei ole kellelgi
võita – ei sellel, kellega me ei nõustu, ega meil endil.
Feministlikud filosoofid, keda loen ning kelle artikleid seminarides arutame, panevad mind mõnikord
muigama, mõnikord ajavad vere keema. Kuid ometi
sunnivad nad mind alati asjasse süüvima: miks on nad
valinud selle tee ja mitte teise, miks tunnen viha ja miks
ei pane nad mind nördima nagu paljusid teisi? Vihast
hoolimata feministlik filosoofia inspireerib mind. Sedasama ei saa ma öelda aga nende konservatiivsete autorite kohta, keda lugedes lootsin küünilisust endast
välja juurutada. Tegelikult hellitasin lootust, et nende
argumendid veenavad mind ning minustki saab konservatiiv. Päris ausalt, see oli minu soov. Nüüd aga näib,
et neid mõtlejaid vaevab seesama haigus mis mindki –
umbusk maailma vastu.
Uurisin Tartu sõpradelt, mida nad loevad. Tundub, et
eneseabiõpikud, nagu Marie Kondo „The Life-Changing Magic of Tidying Up” või Mark Mansoni „The
Subtle Art of Not Giving a F*ck”, kujundavad neid rohkem kui miski muu – Yuval Noah Harari, Hardo Pajula
ja Mihkel Kunnus ehk ka. Muidugi loevad nad veel
Foucault’d ja Marxi, Hobbesi, Arendtit ja Milli, Rawlsi,
Saidi, Heideggeri. Kui palju on need filosoofid aga meie
meeleseisundit päriselt mõjutanud? Kas võime, käsi südamel, öelda, et nad on kedagi meist vapustanud, ilmavaate ja elu pea peale pööranud? Petersoni eneseabiraamat on kindlasti mitmete elusid aidanud muuta – nii
nad vähemalt räägivad. Pärast selle teose lugemist on
paljud minu sõbrad oma elustiilis olulisi muutusi teinud.
Ilmselt on raamat hea. Kuigi samadest asjadest kirjutab ka Seneca. Tema elu oli Petersoni omast kindlasti
toredam – seega loetagu etemini teda kui Petersoni.
Samas, mida mina ka tean.
Olen maailmavaate otsingul. Petersonist ja Senecast
ei ole mul praegu sugugi kasu. Kuid ühe filosoofi olen
leidnud, kelle juurde ikka ja jälle tagasi jõuan – Leszek
Kołakowski. Kołakowski tuletab mulle meelde, mida
usun ja mida mitte. Mind kannustab arusaam, et kui
teen kindlaks need põhiväärtused, millest juhindun,
siis leian ka vastumürgi künismile. Ehk saaks nõnda
minust taas üks tore inimene – inimene, kes usub
maailma headusesse?

Mahavaikimisest või vaigistamisest ei ole kellelgi võita –
ei sellel, kellega me ei nõustu, ega meil endil.

Isabel Jezierska õpib
Inglismaal Sheffieldi Ülikoolis
filosoofiat, talle meeldib
techno-pidudel tantsimine,
mägironimine, matkamine.
Muul ajal hoiab silma peal
poliitikutel ja ajakirjanikel
ning teeb nende ütlemistele
Delfis faktikontrolli.

Vahel käin rumeenlasest sõbrannaga marksistlikus
klubis revolutsionääre kuulamas ning oma ajaloolise
taaga jutuga neid narrimas, et pärast nende üle naerda. Küll see revolutsioon kord maha surutakse, kui
nad sõnadest kaugemale peaksid jõudma. Kuid arvestades seda, kui palju nad Leninit ja Marxi loevad,
ei ole neil suure tõenäosusega piisavalt suurt tutvusringkonda, et tõelist revolutsiooni ellu viia.
Mõnikord vihastan, kui seminarigrupi esimesel kohtumisel küsitakse, millist personaalpronoomenit eelistan. Mõtlen vaid, kui hea on eesti keel, mis säästab
meid selliste küsimustega tegelemisest ning mind kuulutamisest, et olen naine. Kuradile, mis neil sellest! Mis
siis, kui ma ei taha, et keegi teaks, kes ma olen? Mis
siis, kui ma tahan olla anonüümne?
Jälgin Facebookis veganite gruppi. Vahel näen enda
seinal kuulutusi stiilis „otsin elukaaslast, kes nõndasamuti ei taha, et külmkapis hoitakse liha”. Neil päevil nülin salaja hobuse, kassi, koera ja kuke ning teen
neist topised. Äkki kunagi läheb vaja. Ühtlasi loodan,
et keegi ei saa teada, muidu kaevatakse mind kohtusse
nagu vaene poola kunstnik Katarzyna Kozyra.
Kirjutasin Palestiina-Iisraeli konfliktist esseed ja professor soovitas mul ühe pikema lõigu Foucault’le pühendada. Otsustasin teda üldse mitte mainida – misjaoks on geograafial filosoofiat vaja, sellest ma aru ei
saanud. Tegelikult, milleks meile üldse filosoofia?

MAAILMAVAATE OTSINGUL

Helena Aadli on kunstiajalootudeng. Selle lehe ilmumise ajaks on ta ilmselt juba
sõpradega kuskil Eestimaa
metsade vahel.

Nende minule oluliste teemade mõtestamine on teinud minust küünilise inimese. Medikamendina künismi
vastu hakkasin lugema neid, kellel ei ole olnud mulle
varem midagi öelda: Jordan Petersoni, Roger Scrutonit, Edmund Burke’i, Czesław Miłoszit. Mulle
meeldib raamatutesse märkmeid teha. Need autorid
on mind alati vihastanud ning nüüdki on raamatulehtedel ohtralt hüüumärke ja terava pliiatsiga tõmmatud jooni.
Olen üritanud juhinduda Millist, kelle arusaamad
suunavad arutama teemadel, mis võivad näida selged
ja lõplikult paigas. Kui me ei luba teisel oma mõtet

Olen Leszek Kołakowski 1978. aastal kirjutatud
essee „Kuidas olla konservatiiv-liberaalne sotsialist?
Katekismus” ümber seadnud ning nii mõneski kohas
tema mõtteid muutnud. Kasutan Hendrik Lindepuu
tõlget, mis ilmus tema Leszek Kołakowski esseede
kogumikus „Revolutsioon kui ilus haigus”.

MÕTLEN NAGU FEMINIST,
KUI ARVAN…
Et inimesed on võrdsed vaatamata nende soole, seksuaalsele orientatsioonile, rahvusele, rassile jne. Inimesi diskrimineeritakse neile omistatud tunnuste tõttu,
mis on kas paratamatud, ja seega nad ei ole nendes
ise süüdi, või neile hoopis vägivaldselt omistatud, ning
ka siis ei saa neid selles süüdistada. Tuleb teha kõik
selleks, et süütuid halvasti ei koheldaks.
Et ühiskonnas on probleeme, mida on minevikus
tähtsusetuteks peetud, ning seetõttu tuleb neid käsitleda eriti hoolikalt, et leida neile lahendused. Oluline on siinjuures see, et ei korrataks ajalugu ning potentsiaalsetest ja uutest valukohtadest ei vaadataks
mööda.
Et maailm võiks olla paik, kus kõigil on hea olla. Need,
kes arvavad, et neil on õigus paremale elule puhtalt
neist sõltumatute omaduste tõttu, ei saa olla osa sellest paremast maailmast. Seal saavad elada vaid need,
kes usuvad maailma, kus kõik võiksid elada hästi. Kuni
leidub inimesi, kes sellesse ideaali ei usu, ei ole võimalik sellist maailma luua.

MÕTLEN NAGU KONSERVATIIV,
KUI ARVAN…
Et maa peal ei ole võimalik luua utoopiat ning selle
poole püüdlemisel on oht tuua ohvreid hüpoteetilise
tuleviku nimel. Igasuguseid reforme kavandades peame küsima, mis on nende reformide hind. „On arvukalt hüvesid, mis teineteist välistavad või piiravad –
on võimatu ette kujutada ühiskonda, kus valitseksid
täielik vabadus ja täielik võrdsus.” Inimene kannatab
paratamatute omaduste tõttu, näiteks kui tema üks jalg
on pikem kui teine. Inimajalool ei ole õnnelikku lõppu,
sest maailm ise ei ole hea.
Et me ei tea, mil määral on ühiskonna säilimise seisukohalt tähtsad ja hädavajalikud erinevad pärandiks
saadud traditsioonilised eluvormid: perekond, rahvas,
usukogukonnad, rituaalid, elukohad. Ei ole kindel, et
nende eelisseisundi kaotamisega suurendame õnne,
rahu, turvalisust ja vabadust. Kuna me ei tea, et need
probleemid, millega ühiskond praegu silmitsi seisab,
on just nende koosluste süül kujunenud, siis ei ole ratsionaalne neid lammutada.
Et on naiivne pidada inimeste vigasid ainuüksi puudulike institutsioonide tekitatuks. „Loota, et vendlust,
armastust ja omakasupüüdmatust on võimalik institut-
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sioonide abil tekitada, tähendaks
sama, kui despotismi kehtestamise kava käes hoida.” Veelgi enam,
me peame usaldama olemasolevaid institutsioone, mis on ajapikku kujunenud ning tänu millele on
võimalik tsiviliseeritult ühiskondlikke lõhesid lepitada ja lahendada.

MÕTLEN NAGU LIBERAAL, KUI ARVAN…
Et riik võiks garanteerida inimestele põhilise kindlustunde: kaitsta
õiguslikult nii inimese omandit kui
ka tagada, et töötu ei peaks nälgima ja vaene surema ravitavasse
haigusesse ning iga laps saaks hea
hariduse. Kuid harilikult ei kindlusta riik vabadust mitte oma tegevuse, vaid sellega, kui ta jätab
mõned eluvaldkonnad inimeste
endi kujundada. Riik, ühiskond ja
üksikindiviidid peavad tegelema
aktiivselt vabadust ähvardavatele
ohtudele lahenduste otsimisega, et bürokraatiaaparaati ohjes
hoida.
Et ühiskonnal on vaid võita sellest, kui inimesed saavad oma potentsiaali realiseerida ning individuaalset
leidlikkust rakendada. Inimene panustab ühiskonda
ennekõike uut luues. Täites ettenähtud ülesandeid
mutrikesena suures masinas on ta rohkem sipelgas
kui inimene.
Et loomingu ja progressi stiimulid peituvad konkurentsis. Ühiskonnas, kus kõik on samasugused, kaob
inimeste vahel igasugune võistlusmoment. Võrdsuse
suurendamine peaks olema vahend täiuslikuma ühiskonna poole püüdlemisel. Kui see tähendab üksnes
paremal järjel olijate allatirimist, mitte aga mahajäänute olukorra parandamist, siis ei ole võrdsuse suurendamisel mingisugust mõtet.

MÕTLEN NAGU SOTSIALIST,
KUI ARVAN…
Et ohtlik on majandust ainult kasumisoovi põhjal reguleerida. Majanduse piiramiseks on mitmeid kaalukaid põhjendusi, kuid oluline on nimetada seda õigete
sõnadega: see on vabaduse piiramine.
Et on absurdne väita, et utoopia loomise võimatuse
tõttu ei tasu selle poole püüeldagi ning et „kõik olemasolevad ebavõrdsuse vormid on paratamatud ja kasu
teenimise vormid õigustatud”. Riik, ühiskond ja indiviidid peaksid tegema kõik selleks, et neid ebavõrdsusi mõistuse piires vähendada.

Et inimeste õigused on kõige paremini kaitstud esindusdemokraatias, kuigi sellega kaasneb bürokraatia,
mis on inimestele üsna tülikas.

MILLIST SILTI KASUTADA?
Pealtnäha tundub, et võimalik on toetada korraga kõiki neid positsioone. Kołakowski leiab, et viimase kolme vahel ei ole loogilisi vastuolusid. Samas, isegi kui
need neli on mõneti pahuksis, siis mis sellest? Need
on väärtused, millesse usun
ja millest juhindun.
Kui need sildid tähistavad
aga midagi muud, siis ma ei
ole ei feminist, ei konservatiiv, ei liberaal, ei sotsialist.
Mind kummitab ka küünilise
tuttava hoiatus: „Kõike, mida
ütled, kasutatakse millalgi
sinu vastu.” Seepärast kardan inimestega avalikult
mõtteid jagada. Teisest küljest inspireerivad mind
need, kes usuvad headusesse ja inimloomuse parandatavusse. Sestap siiski jagan. Ehk see ongi vastumürk
küünilisusele?
Mind suunab ka elukogenud sõbra tähelepanek: „Kui
ütled, et oled üks või teine, siis oled üks või teine selle inimese silmis nii, nagu tema nendest asjadest aru
saab, mitte nii, nagu sina neid esialgu mõtlesid. Küsi

parem, mida üks või teine asi selle inimese jaoks tähendab, ja siis ütle, kuhu sinu maailmavaade paigutub… Kui ta üldse kuhugi paigutub.”
Kuid ei, miks vaevan ennast sellega, kuhu Odysseus rändas, ja mitte sellega, miks üldse läheb ta
teekond mulle korda, küsis Seneca ühes oma kirjas
vanalt sõbralt. Kas küünilisus on üldse halb? Miks
on vaja sellest lahti saada? Kas see teeb minust halvema inimese, kui mõtlen vahel, et kodutud hoolitsegu iseenda eest, et noored on naiivsed, et feminism on silmakirjalik, et taimetoitlased on hullud ja

Mind kannustab arusaam, et kui teen kindlaks need põhiväärtused, millest juhindun, siis leian ka vastumürgi künismile.
et filosoofia on mõttetu? Tavaliselt ei ütle ma neid
asju kõva häälega väljagi. Suurema osa ajast üritan
endas taasavastada seda, mis oli kunagi minu jaoks
loomulik: naeratan igale vastutulevale kodutule,
kuulan neidki, keda pean endast rumalamateks, lepin väikese ebamugavusega, kui see teeb kellegi elu
tunduvalt paremaks, söön taimetoitu ning armastan filosoofiat ja selle võimet minu uskumusi kahtluse alla seada.
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AVALDUS
METAFÜÜSIKA POLITSEILE
Alljärgnevas filosoofilises poksimatšis selgitatakse välja, kas peale jääb polokampsunis tummist veini limpsiv prantslane või
ruudulises pintsakus piimatassis teepakki solgutav britt.
Kirjutasid Mikael Raihhelgauz ja Andres Reimann, illustreeris Johanna Adojaan

20. sajandi algusest valitseb Lääne filosoofias üks sügav lõhe. Ühel pool on kontinentaalid. Neile meeldivad kõrgete kaelustega pluusid, Naiivi odavaim punane vein, sügavana kõlavaid termineid ning seosetut
jama täis raamatud. Kontinentaalidel pole küll mingit
ühist vaadete süsteemi, aga nad kõik arvavad tõsimeeli, et „olemise” kohta saab
midagi asjalikku öelda ja „loogikal on oma piirid”.
Ärme unusta, et Slavoj Žižeki arust
Teise leeri moodustavad anaon „99% inimestest igavad idioodid” lüütikud. Enamasti on tegemist
ja tema suurim õnnetus on näha kibestunud füüsikutega, kes pole
lolle õnnelikena… oma erialal midagi silmapaistvat
saavutanud. Pidudele neid nohikuid ei kutsuta, kuna nad arvavad, et maailma saab valemitega
ära seletada, ega kannata kunstiinimeste pullikakat.
Analüütikud esitavad ainult tõeseid väiteid, millega
nad võtavad kontinentaalidelt ära kogu rahastuse.
Huvitavamaks see neid ei muuda.
Paraku on kõnealune lõhe tabanud ka Üheteistkümnenda kogukonda. Kas kontinentaalsel metafüüsikal
(s.t olemist ja reaalsust seletada püüdval valemivabal
filosoofial) on õigus elule? Selle küsimuse üle on vaielnud tulemusteta niisugused suured mõtlejad nagu
Carnap, Heidegger, Foucault ja
Chomsky. Sellegipoolest pole
meil vähimatki kahtlust, et suuNonsenss ja triviaalsus kollaste tähte- dame tuua alljärgneva aruteluga
dena näpus, minnakse paljastama lõpliku lahenduse ligi sada aastat
salakavalat omakasu ja teadlikku kestnud debatile.

šarlatanlust. Ometi ei mõisteta oma
mõtteruumi suletud silmapiiri.

Mikael: Ühe loengu järel toimunud küsimuste-vastuste vooru
käigus kurtis Slavoj Žižek, et
akadeemilises maailmas ei võeta teda tõsiselt. „Olen midagi populaarse koomiku
laadset,” lausus ta nördinult, vallandades publiku seas
valju naeruplahvatuse. Ei tea, mida maailmakuulus filosoof tollal täpselt tundis, ent ta näoilme ei väljendanud erilist rahulolu. Ärme unusta, et tegemist on mehega, kelle arust „99% inimestest on igavad idioodid”
ja suurim õnnetus on näha lolle õnnelikena…
Mõtle järele, Slavoj! Niivõrd valju ja tervisliku naeru tekitamine võis olla üks kasulikemaid asju, mida
mõni kontinentaalne filosoof on
eales teinud. Ärge mõistke valesti, ma ei sea kahtluse alla
Inimese maailmapildi egotsentristlik- Žižeki kadestatud kolleegide
kuse näitamiseks pole vaja arutleda võimekust. Peab olema tõesti
sadade lehekülgede ulatuses „olemi- erakordse andega, et rikastada
se viiside” üle tekste sisu asemel hoopis „autori presentsusega”, kasutada
sõna „topoloogia” matemaatikavälises kontekstis või konstrueerida uut „seksuaalsuse ontoloogiat”. Tagasihoidlik sloveeni psühhoanalüütiline marksist ei pea
aga tingimata niisuguste kõrguste poole pürgima ja
võiks tunda uhkust juba saaliga tekkinud hea kontakti üle.

Andres: Jacques Derrida kirjutab, et iga inimene
sünnib ennekõike keelde. Keel loob talle võimalikkuse valikuteks ja määrab ruumi (mis on alati piiratud),
kus valikuid langetatakse. Selline ruum avaneb ka iga
mõtleja tekstidest. Defineeritud nende kirjast ja kõnest, nõuab iga selline süvenemist ja kujutlusvõimet.
Mulle, analüütilise filosoofia suhtelisele võhikule, kõlavad Kripke või Quine’i väited modaalloogika kvantoritest samasuguse triviaalsusena nagu analüütikule
Foucault’ tõehegemooniad. Filosoofias nõuab iga
tekst aega ja lugemist selle keele avamiseks. Vaid nii
paljastuvad varjatuses infrastruktuurid ja õitseb jagatud inimlikkus, mis on ometi analüütikutele nii armas.
Kontinentaalid vs. analüütikud ja Pariis vs. Oxbridge.
Võib-olla on asi keeles.
M: Asi ei ole ju keele keerukuses kui sellises. Mõni
matemaatika- või füüsikaalane teadusartikkel on ka
keeruline ja ilmselt teise eriala esindajale arusaamatu,
aga seal sisaldub sellegipoolest asjalik info, millel on
potentsiaal inimkonnale praktilist kasu tuua. Kontinentaalne filosoofia loob aga keerukust seal, kus vajadus selle järele puudub. Mu senist juttu on muidugi

kerge hot take’iks tembeldada. Kui näiteks Heideggeri kirjutised on pelgalt sõnavaht, „siis kuidas see sõnavaht on nii jõuliselt üle maailma levinud, inspireerinud ja pannud huvi tundma tuhandeid päid […]”,
nagu küsib Leszek Kołakowski. Noh, aga kas sama
ei saaks ka mõminaräpi kohta küsida? Kas asjaolu, et
tuhanded Ivy League’is õppivad noored, tulevased
maailma teaduse ja kultuuri edasiviijad, austavad Lil
Pumpi loomingut, tähendab, et seda tuleks EMTAs
tudeerida?
Ükski distsipliin ei vääri austust pelgalt selle pärast,
et ta on pikalt olemas olnud, vaid tõestama peab oma
kasulikkust inimese materiaalse või vaimuelu parendamisel. Leian, et paljud filosoofia harud on sellega
laias laastus hakkama saanud. Ühiskonnale on kahtlemata kasulik, kui leidub inimesi, kes uurivad süsteemselt, mida aina keerukamaks muutuvas maailmas õigeks või valeks pidada (või vähemalt, mis eeldustel
keegi neid sõnu kasutab), kritiseerivad loogilistele
argumentidele toetudes olemasolevaid ja pakutavaid
poliitilisi süsteeme, tuvastavad meie teadmiste piire
ja usaldusväärsust. Kui niisuguse mõtteprotsessi hõlbustamiseks läheb vaja keerukamat erialakeelt, siis
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ANALÜÜTILINE FILOSOOFIA on ennekõike 20. sajandi Suurbritannias ja Ameerika
Ühendriikides välja kujunenud filosoofiline traditsioon, mis uurib keerulisi süsteeme, tükeldades neid loogilisteks komponentideks. Suurt
rõhku pannakse argumentide ja definitsioonide selgusele, kasutades tihtipeale formaalloogika töövahendeid. Kuulsaimate analüütikute
hulgas on nt Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Willard Van Orman Quine, David
Chalmers ja Peter Singer.

olgu nii. Kahjuks ei paku kontinentaalseks metafüüsikaks nimetatav ala mingeid selgeid vastuseid nimetatud probleemidele.
A: Kołakowskile ma alla ei kirjuta, kuid sinu eesmärk
näib olevat teha filosoofiast matemaatiline pundar, millele annavad tähenduse kalkulatsioon ja efektiivsus.
Nii saab analüütilisest filosoofiast teadusliku maailma
vahend, mille institutsioone1 kroonivad loogika, objektiivne silm ja verifitseeritavus. Nagu modernne
Pygmalion, ollakse armunud enda loodud ilma – metafüüsikasse, mille algus meile 2500 aasta eest valiti ja mis
Descartes’iga inimkujulise näo sai. Kontinent konstrueeritakse pimesilmse tundekirjana, millele analüütilise peegli reflektsioonist aeg-ajalt valgust heitub.
Hambuni relvastatud, asuvad analüütikud rünnakule. Nonsenss ja triviaalsus kollaste tähtedena näpus,
minnakse paljastama salakavalat omakasu ja teadlikku šarlatanlust. Ometi ei mõisteta oma mõtteruumi
suletud silmapiiri.
Martin Heidegger on kuskil öelnud, et iga mõtleja
mõtleb üht mõtet ja on mõtleja vaid seni, kuni ta selle mõtte trajektooril püsib. Tema mõtles Olemisest,

Derrida logotsentrismist, Foucault’ võimust jne. Suuremat osa kontinentaalsetest mõtlejatest iseloomustab üks: minna oma mõttega selle allikani ja murda
välja ilma raiskavast metafüüsikast – terviklikust süsteemist, mida kroonib nüüdseks inimese maailmamõistmine ja mille lähteks on talle nähtuv. Analüütilise filosoofia lähtekoht on teine. Teine, oma suhtes
kirjeldatud metafüüsika traditsiooniga – nii tuleks analüütikut näha sukeldujana sügavas metafüüsika laukas, mille varad on determineerinud inimkeskse traditsiooni valikud filosoofias ja mille parim põhjendus
on maailma toimimine2.
M: Mida tähendab see süsteemist väljamurdmine?
Analüütiline filosoofia on ju kompinud alati meie maailmatunnetuse piire, püüdnud selgitada välja, millised
meie väited on objektiivsed ja õigustatud ning millised
tingitud paratamatust antusest. Thomas Nagel näiteks
teadvustas väga hästi, et nahkhiire tajusid kirjeldades
jääb tema vahetu kogemus meile endiselt kättesaamatuks – oleme päästmatult inimeseksolemise lõksus. Kui
kontinentaalid väidavad, et loogika kõrvaleheitmise ja
esoteeriliste põimlausete kasutusega on võimalik sel-

KONTINENTAALNE FILOSOOFIA on
19. ja 20. sajandil Mandri-Euroopas, aga ka
Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias välja kujunenud filosoofiatraditsioon, mis hõlmab
erinevaid koole ja liikumisi. Termin võeti kasutusele II maailmasõja järgsel Inglismaal eesmärgiga eristada ingliskeelses keeleruumis prevaleerinud meetodeid ja vaateid mandril toimuvast. Seega puudub kontinentaalsel filosoofial
üks keskne tee, mille äärde mõtlejaid rivistada. Tuntud kontinentaalsed filosoofid on nt
Edmund Husserl, Karl Marx, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Michel Foucault, Hannah
Arendt, Judith Butler, Simone de Beauvoir ja
Gilles Deleuze.

lest antusest põgeneda ja nahkhiire mõistmisele lähemale jõuda, siis tahes-tahtmata
tekib küsimus, mille põhjal nad seda deklareerivad. Kui sellele saab argumenteeritult
vastata, siis oleme väljunud kontinentaalse
metafüüsika vallast ja jõudnud ringiga ratsionaalse analüüsi juurde. Kui ei saa, siis
on tegemist puhtilmutusliku infoga, millel
on täielik õigus olemasolule ja lugupidamisele, kuid mitte akadeemilise distsipliini
staatusele.
Veel üks variant on Efektiivne inimene kasutab maamuidugi see, et kee- ilma omandina. Kasutab, nagu ei
gi ei püüagi nahkhii- oleks homset, või kui on, peab see
re teadvusele vahe- olema kasulik.
tult läheneda ja kogu
Heideg geride-De leuze’ide-Derridade jutt on lihtsalt üks loominguline katse
juhtida tähelepanu meie ühiskonna liighierarhilisele ülesehitusele või inimese võõrandumisele loodusest. Kuid selleks et
taotleda laialdasemat demokraatiat, pole
vaja rääkida „risomaatilistest struktuuridest”. Inimese maailmapildi egotsentristlikkuse näitamiseks pole vaja arutleda
sadade lehekülgede ulatuses „olemise viiside” üle jne. Asjatundjad ilmselt pahandavad: „Jälle üks STEM-tudeng ei saanud
kõrgematest tähenduse väljadest aru!” See
on nende õigus. Alati on kergem kedagi
mõistmatuses süüdistada kui selgelt kõnelema hakata. Minul on jällegi õigus pidada
hämarat ja loogikat eiravat filosoofiat in- Mikael Raihhelgauz elab
pidevas hirmus, et näeb
tellektuaalidele mõeldud eneseabiks.
kunagi Kardashianite sarja
A: Esiteks ei pea ratsionaalsust ja kontinentaalset filo- ja see hakkab talle meeldisoofiat teineteisest lahutama. Teiseks ei ole küsimus ma. Samas püüab ta Tartu
loogika hämaruses või teksti võetavuses esimese pil- Ülikoolis ka matemaatikat
guga. Loeb see, mida oma filosoofiatraditsiooniga te- õppida.
hakse. Analüütilise apologeedi tegemiste kõrgeimaks
nimetajaks on efektiivsuskultus: „Kui toimib, siis läheb.
Kui maksab, siis… läheb kaugemale.” Heideggeri järgi
iseloomustab sellist lähenemist „olemisunustus”, elamise viis, mis on „unustanud” oma olemasolu tähenduse. Efektiivne inimene kasutab maailma omandina.
Kasutab, nagu ei oleks homset, või kui on, peab see
olema kasulik. Ja kasulik kui mitte talle, siis metafüüsikale. Nagu 18. sajandi aadel, teenib ta monarhiat,
mille käibeks oli valeau. Ja mitte et sa ise selles süüdi oleks. See on ju suletud süsteem, kuhu meid heidetakse, meie valikud on siin piiratud ja ühel päeval
meid siit ka võetakse.
Andres Reimann huvitub
poliitikafilosoofiast ja Iraanist.
1
Institutsioonid mitte klassikaliste riiklike struktuuride, vaid
Kui ta sellest puhkab, õpib ta
ruumis talletunud mõtteliinide mõistes.
ülikoolis riigiteadusi. Ta ei ole
2
Sellise mõtteliini rakendumise ehedaimaks tulemuseks võib näinud ühtegi osa „Troonide
pidada globaalset soojenemist.
mängu”.
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KOHTUMINE
KAUNI VÕÕRAGA
Nii suurlinna käras ja saginas kui ka kommuunikorteris peab loominguline inimene õppima teistmoodi
keskenduma ning muidu ülemäära individualiseeruvas maailmas luuakse kollektiivset kunsti.
Komponeerida saab ka metroos ning improvisatsiooniorkestrid dirigenti ei vaja.
Kirjutas Marta-Liisa Talvet, pildistas Helena Aadli

ÜESSEE
H ETE I STKÜ M N E S

Maailm muutub väga kiiresti. Aina selgemini jõuab
meie teadvusesse kliimakatastroofioht ning tõdetakse, et oleme olukorras, millest väljapääsemiseks pole
lihtsaid ja mugavaid lahendusi. Miski meie käitumises
peab muutuma, aga kuidas see muutus täpselt toimuma hakkab, on ebaselge. Ellujäämises tundub olevat üha suurem roll koostööl, üksteise kuulamisel,
mõistma- ja tundmaõppimisel. Üks mastaapseim ja
keerukaim kooseluvorm on linn, kus opereerides võib
tekkida küsimus, kas see ongi suur ja masinlik mehhanism, süsteemide rägastik, mis inimesed endasse
neelab ja oma rütmi järgi liikuma paneb, või võib ta
olla ka organismilaadne elav ja hingav võrgustikuline
moodustis.
Enne kui ma Berliini ümber asusin, kuulsin mitmelt
poolt, et loometööks ei ole vaja minna suurtesse keskustesse, vaid kõige parem on kirjutada muusikat näiteks Hiiumaal, vaikuses, rahus, talus keset metsa. Nii,
et keegi ei sega. Suurtes linnades ühtlustuvat kõik,
tsentrites ei juhtuvat tegelikult midagi põnevat, „juba
Lotman ütles, et puder keeb poti äärtes kõige ägedamalt” jne. Plahvatused toimuvat just perifeerias, ääremaal, kus on kokkupuude võõraga. Vastandumisest
tekib konflikt, piiril on vaja tõlkida, tõlgetes läheb aga
nii mõndagi kaduma ning selle kaudu sünnivad hoopis
uued tähendused.
Jah, tõsi, maakohas on olemas see Teine – loodus.
Iseasi, kui palju temaga tegelikult kontakti astutakse.
Linnas on võõraks aga teine inimene, teise kultuuritausta ja teiste väärtushinnangutega. Tänapäeva suurlinnad on korraga nii tsentrid kui ka perifeeriad. Nagu
Lotmangi tegelikult kirjeldab, ei saagi ükski paik või
nähtus olla puhtalt tsentriline või perifeerne, sest
kuulumine ühte või teise kategooriasse oleneb alati
sellest, kuidas objekti piiritleda, määratleda, raamistada1. Ühest küljest on suurlinnad koht, kuhu tullakse kokku ning kus sarnase mõtteviisiga inimestel on
lihtsam üksteist leida. Loominguliselt võib ühes paigas moodustuda näiteks mingi kunstiskeene tuum ja
tsenter. Teisalt on tänapäeva keskused rahvusvahelised ega kujuta endast enam kultuuriruumi homogeenset keset.
Berliini kohta öeldakse sageli, et see ei ole Saksamaa,
vaid eraldiseisev keskus omaenda kultuuri ja mõtteviiside kompotiga. Võib tõepoolest täheldada, et võrreldes ülejäänud Saksamaaga on pealinn poliitiliselt,
sotsiaalselt ja kultuuriliselt liberaalsem. Kui Saksamaal
tervikuna on kristlikud demokraadid hoidnud populaarseima erakonna kohta juba nii pikalt, et teistsugust
situatsiooni on raske ette kujutada, siis Berliinis on
suurim toetus rohelistel. Berliin on kuulus üleüldise
tolerantsuse ja usuvabaduse poolest – tihti leiab näiteks metrooseintelt grafitiloosungeid või turistidele suunatud plakateid kirjaga „In Berlin kannst du alles sein!”
(„Berliinis võid sa olla kes iganes soovid!”).
Suured linnad on plahvatusohtlikud pinnad, nii negatiivses – arusaamatuste ja konfliktide poolest – kui
ka positiivses mõttes, loominguliselt ja kultuuriliselt
viljastavas mõttes. Õigupoolest ei saagi neid kaht üksteisest eristada, halvaks ja heaks jagada.

SUURLINNA KAUGED LÄHEDASED
Kui maale või väiksematesse kohtadesse kolimine
võib tunduda idülliline ja ka ökoloogiliselt aina õigem
valik, siis linnas elamist võib mõtestada kui omamoodi ausat viisi aina kasvava rahvastikuga maailmale otsa
vaadata. Üksi vaikuses ja rahus olemine on saamas
tänapäeval suurimaks privileegiks. Üha rahvarohkemas maailmas muutuvad meie elutingimused loomulikult aina kitsamaks ja üürihinnad tõusevad – viimasel ajal on just Berliinis olnud seetõttu mitmeid suuri
proteste. Odavam on elada mitmekesi ühes korteris
või toas ning nõnda võivad kokku sattuda väga erinevad inimesed. See paneb tegema kompromisse, ennast ühe või teise koha pealt teistmoodi avama, oma
vormi muutma, käänduma ja kohanduma. Üheskoos
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elamine ei pruugi aga tähendada sisuliselt tihedat
kontakti teiste, võõrastega. Linnastumine põhjustab
ühelt poolt küll kokkutulemist, teisalt on elu Euroopa
linnades ehitatud siiski üles sellele, et säilitada võimalikult individualistlikku elulaadi. Inimesed hoiavad
turvalist distantsi, ajavad omi asju, põgusad kontaktid
võõraga jätavad tundmatu tundmatuks.
Eelmisel aastal Berlinische Galerie’s
toimunud rumeenia fotograafi Loredana Nemesi näitus tegeles just selle teemaga. Kunstniku tööd kujutasid kebapja spätkauf-poodide müüjaid, kes on
enamasti türgi ja araabia päritolu mehed. Keskmisel sakslasel või näiteks
ameerika turistil on nende inimestega
küll igapäevane kokkupuude, kuid see jääb põgusaks,
varjates nende üsnagi suletud maailma saladuslooriga. Fotograaf pildistaski mehi läbi nende kaupluste
mustriliste, pooleldi läbipaistvate akende ja traditsiooniliste pitskardinate, jättes nende isikud nii vaid
aimatavaks.

mängijatele muusikalises mõttes rohkem vabadust,
kuna üheaegselt instrumentalistiametiga täidetakse
selle kaudu ka helilooja rolli. Samal ajal suurendavad
uued koosmängimise vormid ka vastutust. Moodustatakse improvisatsiooniorkestreid, mis funktsioneerivad ilma dirigendita kaasautorluse printsiibil. Üks näide

Berliini kohta öeldakse sageli, et see ei ole Saksamaa,
vaid eraldiseisev keskus omaenda kultuuri ja mõtteviiside
kompotiga.

LOOMING PEEGELDAMISE JA INDIVIDUALISMI PIIRIL
On huvitav jälgida, kuidas erineva kultuuritaustaga
inimesed leiavad viise ümbritsevaga kohandumiseks.
Minu koolikaaslane helilooja Cya on sündinud Berliinis ja elanud seal terve elu, tema vanemad on aga
pärit Kurdistanist, isa on taksojuht väikeses türgi taksofirmas. Cya jaoks on
perekond kõige tähtsam. Ta ei saa kunagi komponeerimiseks aega ette planeerida, ei saa sulguda oma tuppa,
sest kodus käib aktiivne elu. Kui keegi
perest vajab abi, siis ta aitab kohe; kui
helistab sõber, kellel on mure, tuleb
minna kohe sõbra juurde asja arutama. Tihti kirjutab ta muusikat metroos, tema jaoks
ongi loominguline ellujäämisstrateegia eelkõige kiire
kohanemisvõime, oskus leida keskendumiseks aega
ja võimalusi ettenägematus ning sotsiaalsele suhtlusele orienteeritud maailmas. Loomeinimeste jaoks
muutub üha olulisemaks küsimus, kuidas leida tasakaal üksindust ja keskendumist nõudva töö ning ümbritsevaga kontaktis olemise vahel. Filipiini luuletaja
Marjorie Evasco on kirjutanud oma luulekogu „Skin
of Water” avasõnas, kuidas tema kodukohas pole
loova tööga tegelevatel (eriti naissoost) inimestel lihtsalt ruumi selleks,
et sulguda üksindusse. Virginia Woolfi
kiidetud Oma Tuba pole ega tulegi.
Inimeste arusaam kooselamisest – nii
korteri kui ka näiteks linna tasandil –
on erinev ja nii tulebki leida uusi viise
toimetulekuks.
Keset muutuvat maailma ja üha rohkem üldsuse teadvusesse jõudvat kliimakatastroofiohtu on peamine küsimus, kuidas edasi elada. Missugused peaksid olema väärtused, millesse panustada
ja uskuda? Samad teemad saavad aina põletavamaks
ka kunstimaailmas, mis kipub takerduma alati isikliku
eduga seotud formaatidesse ja arengumudelitesse.
Samal ajal on kunstil hämmastav ja ainuomane võime
konstrueerida just teistsuguseid võimalikke maailmu,
utoopiaid ja düstoopiaid. Üks individualistliku edukultuse probleemi lahendamise viis peitub kollektiivses kunstis ja kogukonnale orienteeritud loometegevuses, mis tähendab teadlikku kaasautorlust.

on Berliinis tegutsev Reanimation Orchestra. Sellises
kollektiivis saab igaüks olla korraga looja ja teostaja,
kaob muidu kinnistunud klassikalise muusika tavapärane hierarhia, kus kõigil mängijatel on oma kindel asetus
ajalooliselt kujunenud süsteemis (dirigent kui juht, esimene viiul, teine viiul jne). Kui osa klassikalise muusika
maailmast kaitseb endiselt arusaama, et muusika on
„puhas”, ühiskondlikust tasandist eemalseisev ja läbinisti abstraktne kunstivorm, siis improvisatsiooniorkestrid ja paljud teisedki eksperimentaalse muusika
kollektiivid analüüsivad ka seda, missuguseid väärtusi
muusika ja selle taga olevate institutsionaalsete süsteemidega toetatakse.
Improvisatsiooni ja eksperimentaalse muusika maailm on muutumas paigaks, kus kokku võivad saada

Loomeinimeste jaoks muutub üha olulisemaks küsimus,
kuidas leida tasakaal üksindust ja keskendumist nõudva
töö ning ümbritsevaga kontaktis olemise vahel.
väga erineva muusikalise taustaga inimesed. Meie aja
üks põhiline omadus on tohutu mitmekesisus ning
erinevate esteetiliste suundade samaaegne paralleelne kooseksisteerimine, millel on eriti suured kontrastid muusikas. Muusikud seisavad pidevalt valikute
ees, milliseid viiteid oma teostes rakendada ning mida
välja jätta. Nüüdisaegse klassikalise muusika maailm
on tihtipeale isoleeritud popkultuurist ning ammutab inspiratsiooni pigem ajaloost ja abstraktsetest
kategooriatest (muidugi on ka erandeid, nt noorema

Improvisatsioon nagu ka nüüdisaegses infoküllases ühiskonnas elamine põhineb teiste inimeste kuulamisel,
pideval kohanemisel ja vastastikku reageerimisel.

KAASAUTORLUS JA IMPROVISATSIOON
Nüüdisaegse muusika skeenes, kus minagi tegutsen, on
muutumas üha populaarsemaks vabaimprovisatsiooni
ja kontseptuaalsete teoste suund. Need annavad pilli-

põlvkonna helilooja Alexander Schubert, kes oma
teostes tihti humoorikalt YouTube’ile ja teistele internetiformaatidele viitab). See, kui kaua selline isoleeritus kesta saab, pole aga selge. Aina olulisemaks
muutub küsimus, mis sõnumeid on võimalik muusikaga edasi anda ning kuidas ennast muutuvas maailmas
muusika kaudu ideoloogiliselt positsioneerida. Oluline on ka kunstiliikide vaheline koostöö. On selge, et
inimestel on erinev taust ning nad kasutavad enda ja
oma mõtete väljendamiseks eri viise. Seetõttu nõuab
koostöö tegemine pidevat „tõlkimist” – oma mõtete
ja arusaamade eelduseiks olevate koodide selgitamist
teisele. Kuid pidev – kuigi vahel keeruline – tõlkimine
on parem kui endasse sulgumine ja kaitsevallide ehitamine. Üks koht, mis on võtnud enda eesmärgiks samuti kogukonna loomise ja kollektiivse loomingulise
tegevuse viljelemise, on Berliinis asuv Kühlspot Social
Club. Seal saavad kokku erinevad muusikažanrid, aga
ka visuaalne kunst ja etenduskunstid.
Improvisatsioon põhineb teiste inimeste kuulamisel,

Marta-Liisa Talvet on pärit
Tartust, kuid elab Berliinis
ja õpib alates sellest kevadest Berliini Kunstiülikoolis
heliloomingut. Samal ajal
õpib ta ka Tartu Ülikoolis
semiootikat.
jätkub >
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pideval kohanemisel ja vastastikku reageerimisel – see
on loomingu vorm, mis tundub olevat väga hästi kooskõlas infoküllases ühiskonnas elamisega. Samal ajal on
selge, et ka tänapäevases kunstis on vaja järelemõtlemisruumi. Niinimetatud infoühiskond on inimese jaoks
võrdlemisi uus nähtus ning tiheda, rikkaliku, kuid siiski mürarohke teabeväljaga harjumine vajab aega ning
paiguti sellest eemaldumist. Ühe kauni viisi, kuidas
näha suhtluse ja distantsi dünaamilises pingeväljas laveerimist, on pakkunud välja prantsuse filosoof Merleau-Ponty hiljuti ka eesti keelde tõlgitud mahukas
teoses „Taju fenomenoloogia”. Ta kirjeldab, kuidas dialoogikogemuses tekib kahe inimese vahel ühine pinnas,
„minu ja tema mõte moodustavad ühe kanga […], mille
autor meist kumbki ei ole. Meie perspektiivid libisevad
teineteisesse, me kooseksisteerime ühe ja sama maailma kaudu. Alles pärast dialoogi lõppu, kui olen sellest
eemaldunud ja meenutan taas iseennast, saan ma selle
oma ellu lõimida, teha sellest oma isikliku ajaloo ühe
episoodi, ja teine pöördub tagasi oma puuduolusse,
või, sedamööda kuidas ta jääb mulle kohalolevaks,
tundub mulle ähvardusena”2. Üksindus ja suhtlus ei
pea olema ega olegi vastandlikud nähtused, vaid ühe
ja sama fenomeni kaks tahku.
Gary Peters toob raamatus „Philosophy of improvisation” välja, kuidas tihti unustatakse improvisatsioonist mõeldes ära see, kuidas lisaks üksteisega suhtlemisele suhtleb iga inimene improvisatsiooni endaga3 –
ajas muutuva, ettenägematutele võimalustele avatud
kunstivormiga, mineviku, oleviku ja tuleviku valikumomendil paljastuva kokkusaamispaigaga. Lõpuks on
iga inimene samal ajal üksi ja ühenduses ümbritsevaga, on ja ei ole üksi, ja nii ilmselt jääbki.

KA LINN VÕIB OLLA LOODUS
Teine põnev viis, kuidas ümbritseva ja võõraga suhelda, on teiste liikide märkamine. Linnas ei ela sugugi
ainult inimesed, vaid ka paljud teised looma- ja linnuliigid, putukad, seened, taimed. Ameerika filosoof ja
džässmuusik David Rothenberg sattus aastaid tagasi vaimustusse Berliini ööbikutest, keda leidub linna
ohtrates parkides palju. Ta hakkas tähelepanelikult
kuulama ja uurima erinevate lindude laulu ning leidis
viisi, kuidas lindudega suhelda – just muusika kaudu.
Nüüd on saanud juba levinud praktikaks muusikute
kokkutulekud Berliini parkides, kus musitseeritakse
koos lindudega. Linnud panevad inimeste tekitatud
helisid tähele ning vastavad neile omapoolse, tihti
veel tugevama lauluga. Rothenberg toob oma raamatus „Nightingales in Berlin” välja seitsmekümnendatel Treptower Parki ööbikute laulu põhjal tehtud
uuringu, milles selgub, et ööbikud käituvad lauldes
psühholoogiliselt üsna sarnaselt muusikutega koosloomeprotsessis. Mõned segavad äkiliselt võõrastele
helidele vahele, kaitstes oma territooriumi, teistega
tekib sõbralik dialoog, kuulatakse üksteist ja vastatakse mõlemapoolsetele helilistele mõtetele. Mõni
lind peab end muidugi kõige tähtsamaks ja paremaks
lauljaks ning laulab segamatult nii valjult, nagu ta ei
paneks ümbritsevaid helisid üldse tähelegi!4 Sääraste
järelduste põhjal ongi kujunenud välja uus viis, kuidas
suhelda loodusega enda ümber, uus võimalus saada
osaks ülejäänud keskkonnast. Linnulaul ja inimkeel on
küll kommunikatsioonisüsteemidena väga erinevad,
kuid mõlemas on ruumi õppimisele, arenemisele ja
muudatustele. Muusika võib seevastu olla miski, mille
psühholoogilised aspektid on linnulaulu ning paljude
teiste mitteverbaalsete häälitsustega sarnasemad kui
inimkeel.

Inimeste ja teiste liikide vahelise suhtluse võimalikkusest ja vajalikkusest on kirjutanud ka Berliinis elav bioloog
Andreas Weber, kellel on
Tartu Ülikooli biosemiootika
suuna kaudu side ka Eestiga.
On lootustandev, et paljud
initsiatiivid loodusega kontakti astuda ning seda paremini mõistma õppida tulevad
ka linlastelt, mitte üksnes
maal elavatelt või sinna kolivatelt inimestelt, ning et sääraste algatuste kaudu rõhutatakse ka vajadust luua linnadesse rohkem võimalusi elukeskkonna tekitamiseks erinevatele liikidele5. Kohati võib
vaatevinkli nihutamine teistele liikidele pakkuda võimalust linna avastamiseks hoopis uue nurga alt. Üks hämmastav näide on seotud Berliini müüriga, mille lagunemist
tunneb inimkond külma sõja
lõpu ja rahu sümbolina. Poola
režissööri Bartek Konopka
dokumentaalfilmist „Rabbit à
la Berlin” selgub aga, et Berliini müüri äärne ala oli saanud
turvaliseks elukeskkonnaks
suurele hulgale küülikutele,
kelle jaoks oli müüri hävimine
dramaatiline sündmus ning
kes olid pärast selle langemist hädas uue elupaiga leidmisega.
Kunstiliste ettevõtmiste kaudu on võimalik just seesuguseid vaatenurki inimeste teadvusesse tuua. Kunstil on võime anda teadusele hääl ning
mõttele teostus ja materiaalne
vorm. Kunst on alati tegu ning
seetõttu võib sel olla märkimisväärne mõju inimesele,
kelle elu ei koosne ainult mõtetest, vaid ka aegruumilises reaalsuses tegutsemisest. Erinevate meediumite
kaudu saab väljendada ajavaimu, erinevate kunstiliste
keelte valdamine võimaldab sooritada
ühiskondlikke akte. Kunst ja muusika ei
asu ühiskonnast väljaspool ning kuigi nad
võivad võtta eemaltvaatleja positsiooni
ja ühiskonda kritiseerida, on nad ometigi osa sellest, nad on inimestele midagi väga omast, midagi väga tuumset ja
sisemist.
Mõtted, mis on formuleeritud kunsti
keeltes, abstraktsemalt või tuginedes mitteverbaalsetele märgisüsteemidele, kanduvad vaikselt üle teadvustatud ühiskondlikesse diskursustesse, eluviisidesse
ja mõttemudelitesse. Kooselamine ning sellest mõtlemine muutub ja areneb märkamatult, näiteks selle
kaudu, kuidas võõrad jätavad üksteisele ootamatutesse kohtadesse naljakaid kirjalikke teateid või ehitavad üheskoos aedu, millel pole kindlat omanikku.
Kuidas hooned, mis on esialgse funktsiooni kaotanud,
võetakse kasutusele millegi muuna. Kuidas klassikalise muusika kogemusele ja standardsetele instrumentidele tuginedes ning neid muude kunstiliste vahenditega või teistmoodi kõlaobjektidega kombineerides

avastatakse uusi, terviklikumaid väljenduslikke objekte. Kõigi väiksemate ja suuremate, läbimõeldumate
või spontaansemate kunstiliste sündmuste kaudu
saab ajastu vaim ennast avastada ja kehtestada. Nagu

Kunst on alati tegu ning seetõttu võib sel olla märkimisväärne mõju inimesele, kelle elu ei koosne ainult mõtetest, vaid ka aegruumilises reaalsuses tegutsemisest.
Wim Wendersi legendaarses Berliini portreteerivas
mängufilmis „Der Himmel über Berlin” ehk „Iha tiivad”, võib loomingulise muutumise aluseks saada just
kohtumine kauni võõraga.

Lotman, J. 1990. Kultuurisemiootika. Teine osa. Tekst
kultuurikontekstis.
2
Merleau-Ponty, M. 2019. Taju fenomenoloogia.
3
Peters, G. 2009. Philosophy of Improvisation.
4
Rothenburg, D. 2019. Nightingales in Berlin.
5
Weber, A. 2011. Kõik me tunneme.
1
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KUIDAS MÄNGIDA MÄLU?
Otsingumootorite ajastul pole mälumäng kaotanud sugugi oma kohta teadmiste ja eruditsiooni võistlusareenina,
kuid lisaks mängulustile on oluline see, kui nutikalt on korraldajad proovilepaneku ette valmistanud.
Kaarel Viljaste
Korraliku mälumängu juures on kõige tähtsamad loomulikult korralikud küsimused. Häid küsimusi pole aga
pooltki nii kerge koostada, kui arvama kiputakse. Esiteks peab asjalik päring olema selline, millele on võimalik vastata kaudsete teadmiste põhjal ja loogikat
kasutades. Seepärast on küsimusest „Kes on ÜRO peasekretär?” hoopis parem „Millise suurorganisatsiooni
peakorteri aadress on 760 United Nations Plaza?”.
Eriti vaimustav oleks, kui vastaval aadressil asuks ÜRO
peakorteri asemel hoopis midagi muud (kuigi see seal
tõepoolest asub).
Samuti paneb iga mälumänguri nii kulmu kortsutama
kui ka muigama küsimus, mille vastus on lihtne, kuid
mida esitatakse äärmiselt pikalt ja kirevalt. Ilmekas
näide oleks mõni aastaarvuküsimus, mille vihjetest
leiab maksimaalselt palju võimalikult erinevaid sündmusi. Näituseks: Buuri sõda algas siis, kui Opel tootis
oma esimese auto ja Haagis algas esimene rahukonve-

teavad, et Albert Hofmann sünteesis LSD aastal 1938
ja Punasel väljakul maandus ei keegi muu kui Mathias
Rust), siis kobedat mõtteainet pakkus pea iga teema.
Teiseks kasutasid füüsikud küsimisel harjumuslikust
erinevat formaati: selmet saada tavapärasele päringule tavapärane vastus, tehti igast viiendast küsimusest
vihjeküsimus, mille puhul oli kõrgeima punktisumma
saamiseks tarvis vastata vähima avaldatud vihjete arvuga. Tahtsid kolme punkti? Vasta ühe vihjega. Selline lähenemine teinuks rutiinse kilva heaks, FÜSi niigi
köitva mälumängu tegi see aga fantastiliseks, kuna lisas
märgatavalt võistlusmomenti ning eeldas oskust ennustada nii enda kui ka teiste teadmisi.
Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana moodustavad
olulise osa nauditavast mälumängust ihaldusväärsed
auhinnad. Kuna füüsikute puhul olid nendeks nii õlu,
šokolaad kui ka teatripiletid – ning peamisteks mängijateks vaesed tudengid –, siis… eks ole.

terdamisest korraldajate kergelt öeldes puudulik ülevaade omaenda mälumängust. Lisaks, kui vastus on
„Adolf Hitler”, siis ei ole just korrektne küsida „kes
oli see diktaatorliku stiiliga riigijuht…”. Adolf Hitler oli diktaator. Punkt. Pahameelt on
tekitanud ka asjaolu, et mängu Kui vastus on „Adolf Hitler”, siis
alguses ei ole mängijaid teavita- ei ole just korrektne küsida „kes
tud sellestki, kui palju punkte on
oli see diktaatorliku stiiliga riigivõimalik vastuste eest saada, mistõttu jääb ka saladuseks, milliste juht…”. Adolf Hitler oli diktaator.
vastuste eest kui palju punkte Punkt.
saadi – apelleerimisvõimalus on
pea olematu. Kuigi mõned aspektid, nagu meeskondadelt vastuselehtede kogumise ja parandamise kiirus, on olnud
ladusad, võiks niivõrd mastaapse ürituse puhul eeldada
pisut põhjalikumat ettevalmistust.

Üks FÜSi ehk Füüsikaüliõpilaste Seltsi korraldatud populaarsetest mälumängudest Tartus. Fotod: Hans Hubert Sams

Pigem negatiivselt on jäänud meelde Tudengipäevade
rents, samal ajal lõppes Kuubas Hispaania ülemvõim,
sündis Alfred Hitchcock ja suri Johann Köler. Mitte raames korraldatav Mälukas, mis toimub traditsiookeegi, kurat, ei tea, kunas Köler suri, kuid arvestades, niliselt Püssirohukeldris ning millest võtab iga kord
et härra režissöör tegi oma küpseimad filmid läinud osa sadu tudengeid. Kuigi on esinenud ka tähelesajandi keskpaigas ning et Hispaania ülemvõim on panuväärselt meeldejäävaid küsimusi, siis teinekord tepigem 19. sajandi nähe, jääb vastus ilmselgelt kuhugi kib mulje, et enamiku mängust on kirjutanud keegi kell
sajandivahetuse kanti. Lisaks pehmendab kahe aastaga 4.26 hommikul, seejuures oma üllitist üle kontrollimata
eksimise lubatus – üldine reegel sel karmil spordialal (#kirjavead). Samuti avaldub ettelugejate ohtrast pu– vastamist märkimisväärselt. Oluline ei ole pelgalt
teadmiste maht, vaid mängu põnevus ja uue informatsiooni ammutamine. Seega pole mälumängus tähtsad
niivõrd konkreetsed faktid kui nende oskuslik kasutamine ning filtreerimine. Selles
valguses kommenteerin põgusalt
paari Tartus viimasel ajal toimuOluline ei ole pelgalt teadmiste
nud kilba.
Viimased kolm aastat tekitasid maht, vaid mängu põnevus ja
tudengite hulgas omajagu elevust uue informatsiooni ammutamine.
FÜSi ehk Füüsikaüliõpilaste Seltsi
Seega pole mälumängus tähtsad
korraldatud mälumängud, mille
eestvedajad olid peamiselt Ken- niivõrd konkreetsed faktid kui
neth Tuul ja Mihkel Märtens. nende oskuslik kasutamine ning
Üritusesarja populaarsus – finaal- filtreerimine.
mängule ilmus julgelt üle saja
inimese – näitas filigraanset korraldust. Esiteks olid organiseerijad teinud põhjalikku taustatööd ning tabasid pretsedenditute küsimustega korduvalt kümnesse. Kuna
asjaarmastajatest korraldajad astuvad tihti Korduma
Kippuvate Küsimuste reha otsa (kõik kogenumad juba

Heitumata aga kehvadest mängudest, kasutan banaalset metafoori ja väidan, et mälumäng on nagu pitsa, mis tähendab, et kui see on hea, siis see on hea, ja
kui see on halb, siis see on endiselt päris hea. See on ka
põhjus, miks ma jätkan nii Mälukal kui ka kõigil teistel
mälumängudel osalemist: hoopis parem kui ise teadmistega hiilata on hiilgavaid teadmisi juurde saada (ning
neid järgmisel mängul juba paremini ära kasutada).

Kaarel Viljaste õpib ajalugu ja kuna sellest tundub
väheks jäävat, täiendab end
semiootikas. Suhtleb aga
hoopis bioloogide, kunstnike
ja kultuuriteadlastega.
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Nele Tiidelepp

otsast peale
viiv nõrgub alla
katkeb
voolab roojast
määrdund toru
juba kolm kuud
pesemata
magamata
nurm nõtkub kaugust vaadates
su üle tunnen
olen üle sinu tõmmatud
pingul puri
tuules
huuled
põrkuvad valusalt kummitab
hümn hommikulle
„joon, noormees hommik, su süütust”
kohvi ja küpsiste lõhn
hilisöö
ühe tunni pikkune vaakum
ei kosta
su hääl
ei kosta
**

kann kauss ja labidas
laual
tilga all
nurgas
on jääaja viimane õhtu
üle serva paindub
puder
piimane vargus
viimast hetke
ei taha lasta
üle anda
vaid vaikust
vaikust tahan
ju pargid riisutud
ju karmid mehed
on peaaegu valmis
on uks
valge
poolavali
on kriim pauk ja nagin
on peaaegu
riisutud
pelk tunne
on riisutud
teist korda
pärast valget
on jääaja viimane õhtupoolik
laul ja nagin
viis raskust vaadata
priima rohelus
ja ootamine
kui tõusen lauast
varjun sinna
kõngen kõdunen
pank võtab
laenab iseennast
tagasi
kord
ma olen vaba
varsti olen

Nele Tiidelepp (snd 1998)
on Eesti Kunstiakadeemia
installatsiooni ja skulptuuri
osakonna tudeng. Tema
kunstnikupraktika on seotud
mälu ja tundmisega, mis
väljendub asjade olemuse
uurimises dekonstruktsiooni
kaudu. Ta on käesoleva aasta
SIIL Prize’i ja Millennium
Prize’i laureaat.

Illustratsioon: Ann Pajuväli

MITTE silmist,
MITTE meelest
prügiprobleemi lahkav näitus
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