
LOOGIKA - DIAGRAMMICA

Kuidas mõõta filosofeerimise tsükleid?

Filosoofia väärtus 

(trilogon diagrammi tuletamine)

Täisväärtuslikud  või  terviklikud  (nn  jätkusuutlikud)  intellektuaal-praktilised 

ettevõtmised  peavad,  nii  näib,  roomalikus  tsivilisatsioonitüübis  vastama 

kolmele nõudmisele:

1. olema teadmisele põhinevad või teaduslikud ehk kr epistheme (tõesed vs 

valed),

2.  olema loogika  varal  inimese positsiooniga  (individuaal-sotsiaalne  mõõde) 

hüvelisel kombel seostuv ehk sophia (hea vs halb),

3.  olema  rakendatavad  ja  looma  oskuse  või  vahendina  tagajärje ehk 

techne (õige vs väär).

Sisu,  millele  saab  terviklikult  omistada propositsionaalsust,  peab  mõttekaks 

kvalifitseerumiseks vastama loetletud tingimustele ja kõik väärtused peavad 

olema positiivsed (tõene, hea, õige).
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I Latina

Ladina  keeles  vastavad  neile  valdkondadele  vastavalt scientia,  sapientia ja ars.  Viimase 

kaasaegne  vaste  on tehnoloogia,  kuna  saksalaenuline  eesti kunst on  muutunud  tähistuselt 

tühikäiguliseks ummikteeks, mis piirdub ainuüksi sümbolistliku eneseväljendamisega. Seevastu 

logose ladina vasteks, mis seob valdkondi, tagab üleminekud ja sillad, on ratio.

II Valdkondade väärtused ja nende produktide mõõdupuud
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Tehnilisi väljundeid, rakendusi (leiutisi, võtteid jmt) mõõdab nende  tõhusus (kasum, edukus, 

efektiivsus), kuna kahjulikkus (ebaefektiivsus jmt) diskvalifitseerib ja toime puudumine teeb 

ülearuseks  (kasutuks).   Teoreetilise  üldistuse  (sapientia)  ja  tehnoloogia  vahel  peab  olema 

vastavus.  Mis  annavad  vastavalt  spekulatiivsuse  ja  relevantsuse   (ökonoomsuse)  piirjoone. 

Teemad või arutlused, millel põhimõtteliselt ei saa olla väljundit on üleliigsed ja muudavad 

teooria akadeemiliseks  kelmuseks   elik   pseudos‘eks.  Kuna  teadmise  (scientia)  ja  kõrgema 

üldistuse (sapientia) vahekorda mõõdab olulisus või üldistavus (näiteks “viljakas niidiots”).

III Propositsioonide relevantsuse korrigeerimine

P1, P2, P3 on näited, kuidas ohjeldada diskursiivseid sisusid ja järkjärguliselt 

kontrollida neid tagasi-side varal.
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Paraloogilised (katkised-hälbelised) tsüklid

Mõttekas  intellektuaal-praktiline  tegevus ja  selle  toodetud  propositsioonid 

peavad  vastama  kolmele  nõudele,  selleks  et  olla  täielikud.  Samas  esineb 

roomalikus  tsivilisatsioonitüübis  samuti  trilogoni  seisukohalt  katkiseid 

ettevõtmisi, millest mõned on sellisel kujul täielikult tunnustatud, teised aga 

vajavad  maski,  selleks  et  saavutada  esialgne  tunnustus.  Prokrastineeriv 

teadustegemine  ei  fikseeri  tulemusi  ja järeleproovitavus ei  kuulugi  selle 

kavatsustesse.“Mõtlemise mõnu”  ületab reaalsusse sekkumise kohustuse.

Eelpool  väljapakutud taksonoomia kohaselt  on  trilogon  kompositoorne, 

poolrange   (nõuab teatud tingimuste täitmist, distinkteerides poolväärtusi) ja 

tinglikult  “lihtgeomeetriline” (konventeeritav  kontseptuaalselt 

asümmeetriliseks tetraeedriks).
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I Kataloogiline trilogon

Kataloogilised ettevõtmised loetlevad, kavatsuseta luua teooria ja tehnoloogia. Nad võivad ise olla 

tehnoloogiad.  Lobisemine  päevasündmustest  ja  võib-olla  neist  päevikusissekannete  tegemine  on 

kataloogiline,  emotsionaalne  ventiil,  ent  elusihina  ja  intellektuaalse  standardina  kõlbmatu  (mida 

diskrimineeritakse samuti igapäeva keeles, näiteks “naiste jutt” jmt). Sarnaselt ajakirjanduslikud tekstid 

– killud, nupud, uudised, reportaazid (muuhulgas ka teised meediavormid) – , mille hindamiseks on vaja 

omada teooriat, ent mis iseenesest ei juhata kuhugi.
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II Prokrastinatiivne trilogon

Ehkki täidetud on tõesus ja hea väärtused, ei ole need suunatud tagasiside 

andmisele.  (Inimkond  tervikuna  täidab  ülesandeid  ja  lahendab  probleeme, 

üritades muuta asjade käiku esmajoones praktilisel kombel.)

III Sümboolse ehk kunstilise eneseväljendusvormi (fiktsioon) trilogon
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Tõesustingimus  pole  täidetud,  ent sümboolsed  propositsioonid kannavad 

tähendust (hea) ja loovad teatud taieseid, mis siiski ei funktsioneeri praktilisel 

mõõdetaval  viisil.  Siia  kuulub  esmajoones  moodne  kunst,  mis  ei  sihigi 

efektiivsusele  või  kasumile.  Otsitakse  tähendust  ja  selle  väljendust 

(rakendust). Vormi mõõdab selle adekvaatsus (suhe ideesse).

IV Know-how trilogon

Tehnoloogia ja teadmine ilma inimeseta ja kultuurita – hasartmängud, klikke 

koguvad  kõmuuudised,  mis  aitavad  reklaami  müüa  (sama  kehtib  reality 

show’de kohta), inimkatsed, tundlikud loomkatsed, järsud-hoolimatud-julmad-

amoraalsed poliit-tehnoloogiad, suurekasumiga (väikeste kuludega) tootmine 

keskkonna  saastamise  arvelt  jne.  Seadusandluse  ülesanne  on  tagada,  et 

tehnoloogiad,  millel  puudub  nn  filosoofiline  vertikaal,  ei  rikuks,  kahjustaks, 

moonutaks ega hävitaks tsivilisatiivset järjekestvust.
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