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Mis on abduktsioon?

Académie française vs Oxford

André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie

abduktsioon, Kreeka  Απαγωγή  –  Aristoteles 

nimetas niiviisi süllogismi, mille suurem eeldus on 

tõene  ja  mille  väiksem  eeldus  on  pelgalt 

tõenäoline:  järelduva  tõenäosus  on  võrdne 

väiksema  eelduse  tõenäosusega  (Esimene 

Analüütika,  II,  25,  69a20  ja  järgnev,  vt  ka 

apagoogika*). Peirce nimetab abduktsiooniks kõiki 

mõtlemisvõtteid,  mille  järelduv  (conclusion)  on 

pelgalt tõenäoline.

Vaata induktsioon* ja arutlus (raisonnement).

Simon Blackburn: The Oxford Dictionary Of Philosophy

Ametlik tõlge (Väljataga)

abduktsioon [abduction]  *Peirce’i  termin 

tähistamaks protsessi, mille käigus jõutakse 

tõendusmaterjali põhjal laiema järelduseni, 

nt  parima*  seletuse  järeldamisel.  Peirce 

iseloomustas  abduktsiooni  loomingulise 

protsessina,  kuid  rõhutas,  et  selle 

tulemused  on  ratsionaalselt  hinnatavad. 

Samas  ennetas  ta  hilisemat  pessimismi  *kinnitusteooria  küsimustes  ega  uskunud,  et 

abduktsiooni tulemusi saaks vaagida tõenäosuslikult.
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Kellelt pärineb abduktsioon?

Lalande ja Blackburn  näivad olevat erinevat meelt abduktsiooni  ajaloolise 

tausta osas. Kui Lalande’i põhjal oli abduktsioon Aristotelese süllogistika vorm, 

milles väiksem eeldus on tõenäoline, kandes selle puuduse üle tulemusele, siis 

Blackburni  kirjelduse  põhjal  algas  abduktsiooni  lugu  mõtteloos  Charles 

Peirce’iga,  kuivõrd  introduce tähendab  eesti  keeles  antud  kontekstis 

kasutuselevõtmist,  mis  ..-Väljataga  tõlkes  on  lahustunud genitiiviks.  Seega, 

Blackburn teeb ajaloolise väite, mitte ei kõnele pelgalt Peirce’i abduktsioonist. 

Lalande  kirjeldus  on  varustatud  täpse  ja  ammendava  viitega.  Näib  olevat 

ilmne, et Blackburni sissekanne on selles osas väär, puudulik ja eksitav. Teises 

osas räägivad sõnaraamatud teine-teisele vastu, mis on tingitud erinevatest 

lähtekohtadest. Nimelt Lalande omistab Peirce toimingutele tõenäosuslikkuse, 

kuna  Blackburn  annab  edasi  selle,  kuidas  Peirce  ise  eelistas  abduktsiooni 

järelduslikku  väärtust  käsitada. Charles  S.  Peirce enda  sõnade 

järgi: Abduction is the process of forming an explanatory hypothesis. It is the 

only logical operation which introduces any new idea[1]. Ehk - Abduktsioon on 

seletava  hüpoteesi  moodustamise  protsess.  See  on  ainuke  loogiline 

operatsioon, mis tekitab uusi ideesid.

Pikem seletus nõuaks üksikasjalikku akadeemilist artiklit.

Kokkuvõttena

Arutlused  süllogistika  jmt  (Lihtsaim  matemaatika)  üle  näitava  Peirce 

teadlikkust traditsioonist ja selle mõiste eelnevast käibest, st ta ei võta endale 

au selle mõiste kujundamise eest.

Lisa

(alternatiivtõlge)
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abduktsioon – termin, mille võttis kasutusele *Peirce protsessi tarbeks, mis 

kasutab  tõendusmaterjali  laiema  järelduseni  jõudmiseks,  nagu  parima 

seletuse*  järeldamise  korral.  Peirce  kirjeldas  abduktsiooni  kui  loomingulist  

protsessi,  samas rõhutas,  et  tulemusi  tuleb ratsionaalselt  hinnata.  Siiski  ta  

ennetas  hilisemat  pessimismi  kinnitusteoreetilise  edu  osas,  eitades,  et 

abduktsiooni  tulemused  saavad  olla  omaksvõetavad  (assess)  ainult 

tõenäosuslikena.

Tõlked. Siinkirjutaja ja Väljataga tõlke erinevused.  

1.lause (edaspidi nr ja lühend L):  Blackburn väidab, et Peirce võttis mõiste 

filosoofias kasutusele -  introduce’iga omistatakse mõiste kasutuselevõtmise au 

Peirce’ile,  mida ei  ole võimalik lihtsalt  genitiiviks taandada,  kuivõrd viimase 

korral  oleks  võimalik  sissekannet  tõlgendada  ainuüksi  Peirce’i  abduktsiooni 

kirjeldusena, mida aga pole ilmselt simas peetud. 

2L:  Erinevus  näib  seisnevat  tõigas,  et  kuigi  abduktsioon  on mänguline 

protseduur  saavutamaks  julgemaid  järeldusi,  tuleb  loomingulist  momenti 

ratsionaalselt  piirata,  kuna  MV  tõlke  puhul  jääb  mulje  nende  jäämisest 

ratsionaalsuse piiridesse (mida ei pruugi ilmtingimata olla). 

3L: However on  vastuseatust  (-väitelisust)  sissejuhatav  (eesti   siiski,  ometi) 

mitte  täiendav  (samas).  Lauses  ei  kasutata  sõna ega väljendit,  mis  viitaks 

uskumisele  – uskumine on  laiem  kui eitamine,  samas  poleeitamine mahult 

subalterneeruv uskumisele.  Mitte-uskuda  ei  pruugi  ilmtingimata tähendada  

eitada,  enamgi,  esimene  on  vaimusisu,  teine  moodustuselt  lingvistiline, 

pragmaatikalt ka performatiivne tegevus. Inimene võib  uskuda  teatud asjade 

asetleidmisse,  ent  siiski eitadaseda,  kuna   jaatamine   võib  teda  kahjustada 

(süü omaksvõtmine) ja  vice versa. Uskuda on selles kontekstis tugevam kui 

eitada. Lause mõte näib oletavat Peirce’i  esile  tõsta abduktsiooni  temaatika 

läbitöötamise  eest,  st  vaatamata  sellise  toimingu  puudulikule  

ranguselekinnitusteooria valguses pole protsessi tulemused spekulatiivsed.
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[1] Collected papers of Charles Sanders Peirce.  1903. 5.171.
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