Teoreetiline ja teadusfilosoofia Nõukogude ajal
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Minu ülesandeks sellel konverentsil on käsitleda seda osa Eesti ja eelkõige Tartu Ülikooli
Nõukogudeaegsest filosoofiast, mis vastab tänapäeval umbes teoreetilisele ja
teadusfilosoofiale1. Vaatlen lühidalt tolleagset nn filosoofiateaduste klassifikatsiooni ja
publikatsioone2, aga püüan ka natuke analüüsida iseloomulikumaid suundi, probleeme ja
diskussioone (nagu nn ontologistliku ja epistemologistliku suuna vahel) Nõukogude
filosoofias ning ka mõningaid hilisemaid hinnanguid Nõukogudeaegsele filosoofiale Eestis3.
Peatun just sellel ajal, kui ka ise tegev olin, st ei käsitle 1960-ndate aastate eelset aega. Mind
huvitab eelkõige küsimus, mis laadi filosoofilise uurimistööga sai tol ajal tegelda ja kas
midagi sellest on elujõuline ka veel nüüd. Mõned konkreetsemad küsimused näiteks oleksid:
• Kas ainsaks võimaluseks tegelda reaalse uurimistööga oli “eessõna-marksismi”
praktiseerimine või sai seda teha ka sisuliselt Marxist lähtudes?
• Kas tolleaegset Marxist ja Engelsist lähtunud filosoofiat on mingis mõttes võimalik ka
tänapäeval edasi arendada või tuleb see täielikult unustada?
• Kas mingis vormis on õigustatud tänapäevalgi rääkida nt filosoofia põhiküsimusest,
nagu seda tol ajal Engelsi formuleeringus tehti?
• Kas nt Marxi Teesid Feuerbachi kohta võiksid veel nüüdki huvi pakkuda?
• Kas tol ajal arutatud ontoloogia, loogika ja tunnetusteooria ühtsuse idee on täielikult
ajast ja arust ?
• Kas tuleks nõustuda või kuidas mõista nt Loren R. Graham’i (Science, Philosophy and
Human Behavior in the Soviet Union. New York: Columbia University Press, 1987, p.
429) hinnangut: “Kaasaegne Nõukogude dialektiline materialism on muljetavaldav
intellektuaalne saavutus”?
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