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Toidurämps ja Tõde: 

Miks griceaanlik seletus on ainuüksi griceaanlik1

I
Laurence R. Horn2

Yale’i Ülikool

(1990)

Kuivõrd Dick  Grandy (antud  köites)  esitab  ülevaate  20-aastasest  griceaanlikust 

koostööst,  siis  keskenduksin  siin  eelnevale  2300-aastale  ja  sean  oma  tähelepanu 

– McGrarrigle vaimus  (lugejad  jõuavad  selleni)  – Grice’i  Aristotelese  mõjutustele.

Kaasajaks  (tõlk  1988)  on  üldiselt  omaks  võetud,  et  mehhanism  üldistatud 

konversatsionaalsete  implikatuuride  genereerimise  tarbeks  kvantiteedi  maksiimi 

rakendamise varal (Panusta parajasti niipalju informatiivsusse kui on nõutav antud 

sõnavahetuselt  sõltuvalt  otstarbest)  annab  nõrkadest  skalaaroperaatoritest  (mõni,  

võimalik,  lubatud,  või,  soe)  loomuliku  teooria kui  semantiliselt  ühepoolsetest, 

 madaldatud  (low-bounded) nende  sõnasõnalisest  tähendusest  (=vähemalt  mõni,  

vähemalt võimalik, …), lisades kahepoolse tõlgendamise (=mõni, ent mitte kõik, võimalik,  

ent mitte paratamatu, …), mis on tuletatud rohkem-võimalikust skalaarimplikatuurist:

1On hetkel Yale’i Ülikooli (US) lingvistika professor.

2 Originaalpealkiri:  Hamburgers and Truth:  Why Gricean explanation is  Gricean;  in Proceedings of  the  

Sixteenth  Annual  Meeting  of  the  Berkeley  Linguistics  Society  Berkeley  Berkeley  Linguistics  Society 

(1990).Pealkiri on ajendatud Paul Grice’i raamatus Studies in the Way of Words (1989) esitatud kvantiteedi  

maksiimile (vt artikli algust) vastu seatud kvaliteedi maksiimist –  It’s irrational to bite of more than you 
can chew whether the object of your pursuit is hamburgers or the Truth.
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Selline  lähenemisjoon  tagab  otsese  vahendi  lahendamaks  teadaolevat 

kahetuhandeaastast konflikti vastastikuste implikatsioonide vahel, mis intuitiivselt seovad 

subkontraarsete  paaride  liikmeid  (mõni/mõni  mitte,  võimalik/võimalikult  mitte,  ..)  ja  viib 

kokku  samuti  loogilise  konsistentsuse  ja  ökonoomsuse  nõude  (aate),  mis  jäävad 

saavutamatuks,  kui  need  implikatsioonid  on  kohaldatud  semantilistele  mõistetele.  Ent 

kvantiteedist  lähtuvad-ajendatud  subkontraarsuse  pragmaatilised  mudelid  ei  hüpanud 

täisturvistes  välja  Grice’i  peast.  Ma  alustan  lühikese  ülevaatega  subkontraarsuse  pika 

ajaloo  tõusudest  ja  mõõnadest,  keskendudes  neile  mudelitele,  mis  kippusid 

eelfigureeruma neo-griceaanlikule lähenemisele  loogilise  ruudu  kohta.  Traditsionaalne 

esildisväidete ruut on antud 2.joonisega ja vastavad mõisted kolmandaga (toodud näide 

pärineb Aristotelese De Interpretatione‘st, tõlkija).

A – Iga mees on valge

E – Ükski mees pole valge

I – Mõned mehed on valged

O – Mitte iga mees pole valge / Mõni mees ei ole valge.

Studia Cartesiana Estonica (2011)
2



LOOGIKA

(3)  a.  Vastavalt  A ja  E avaldisväited on vastupidised (kontraarsed) ja  ei  saa olla 
samaaegselt  tõesed  (ehkki  võivad  olla  samaaegselt  valed).
b. Vastavalt A ja O (ja ka I ja E) avaldisväited on vasturääkivused, iga paari liikmed ei 
saa  samaaegselt  olla  tõesed  VÕI  samaaegselt  valed.
c. I avaldisväide on subalternne vastava A avaldisväite suhtes (nagu O suhtub E-
sse);  subalternne  on  ühepoolselt  tingitud  (entailed)  sellele  vastavast 
superalternsest.
d. I ja O väited on vastavalt subkontraarsed ja ei saa olla samaaegselt valed (ehkki 
saavad olla samaaegselt tõesed).

Viimasel  nimetatud  opositsioonidest  on  rikas  ja  rahutu  ajalugu,  mis  algab 

Aristotelese tunnustusest, et kui vastupidised ja vasturääkivad ei saa samaaegselt kehtida 

samas  suhtes,  siis  vastupidisuste  paari  vasturääkivused  võivad  mõnikord  olla  tõesed 

samas suhtes,  näiteks“mitte  iga mees on valge” ja “mõni  mees on valge” on  mõlemad 

tõesed (De Interpretatione 17b23).   Tegelikult on see neljas     opositsioon pelgalt nimelisel  t:

“Sõnastatavuselt on neli  opositsiooni liiki  võimalikud, vastavalt üldjaatav 

üldeitava  suhtes  (A/E),  üldjaatav  osaeitava  suhtes  (A/O),  osajaatav 

üldeitava (I/E) suhtes, ja osajaatav osaeitava suhtes (I/O), tegelikult  on 

vaid  kolm  -   sest  osajaatav  on  vaid  verbaalselt  vastandatud   
osaeitavale.“
(Esimene Analüütika 63b21)

Alles viis  sajandit  hiljem ilmus välja loogiline ruut ja ühes sellega topograafiline termin 

SUBKONTRAARSUS  selle  suhte  jaoks:  subkontraarsused  tekivad  kontraarsuste  all.

Modaalseid väärtusi saab rakendada (superimposed) samale loogilisele ruudule, koos A, 

E,  I  ja  O  nurkade  nimetustega  –  paratamatu,  võimalik,  võimatu  ja  mitte-paratamatu 

(võimalik et mitte – possibly not). Aristotelese jaoks ei olnud modaalsed subkontraarsused 

vastastikku  sobituvad  (compatible),  need  on  –  nagu  ta  nimetab  neid “mõlema/kahe-

poolseks” lugemiseks - ekvivalentsed (tõlk rõhutus). Aga kui see, mis on paratamatu, on 

võimalik ja see, mis on võimalik on võimalik-et-mitte (mitte paratamatu), siis misiganes on 

paratamatu,  pole  paratamatu  (De  Interpretatione, ptk  13).

Kuna  Aristoteles  oleks  võinud  subalternatsiooni  ühepoolseks  võimaluseks  ja 

subkontraarsust  kahepoolseks  variatsiooniks  kitsendada,  säilitades  loogilise 
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konsistentsuse  kui  mitte  ökonoomsuse,  ta  siiski  ei  kleepunud  selle  eristuse  külge 

modaalses süllogistikas, mille kohta McCall (1963:1) märgib, et “võib-olla mitte ükski teine 

filosoofiline  kirjatöö  koht  pole  saanud  sedavõrd  halbu  arvustusi”.

Standardses  loogilises  subkontraarsuste  teoorias  käsitatakse  partikulaarsust  ja 

võimalikkust  paralleelsete  ja  kindlatähenduslikena,  seada  intuitsiooni  ignoreerimise 

hinnaga,  mis  viis  Aristotelese võimalikja võimalik  mitte vahel  komplementaarse 

konversiooni  formuleerimiseni.  Sarnaselt  nagu “Mõni  S  on  P” peetakse  niikaua  (alates 

Aristotelesest)  tõeseks  kui VÄHEMALT üks  S  on  P,  nõnda  ka “S  võib  olla  P” või “On 

võimalik S-l  olla P” on (alates Aristotelese õpilasest  Theophrastosest2) võetud tõesena 

tingimusel,  et S-l  on  VÄHEMALT  võimalik  olla  P, mõni on 

kokkusobituv kõigi ja võimalik paratamatuga.“Ühepoolne” versioon  mõlematest 

operaatoritest pääses võidule, kuna nende “kahepoolsed” võistlejad (mõni, ent mitte kõik, 

võimalik  ent  mitte  paratamatu)  on  lähetatud  teisesesse  –  liitoperaatorite  (composite 

operators)  –  rolli,  juhul  kui  neid  üldse  mainitakse.

See lähenemine on osutunud eriti  populaarseks üldiste  esitlevate avaldisväidete puhul 

(assertoric statements), kuna aastatuhat loogikuid on järginud Avicenna juhtnööri:

“Kui öeldakse “mõned mehed on nii ja niisugused”, siis pole paratamatu, 

et mõned teised pole nii ja niisugused. Kui otsustus käib kõigi kohta, käib 

see ka mõne kohta!”

(Avicenna(ibn-Sina)Zabeeh 1971:24)

Sellele vaatamata, on olemas võrdselt pikaajaline, kui mitte pühitsetud, traditsioon 

võtta  “mõnda” kahepoolsena ja seega kokkusobimatuna “kõigiga”. Mõned on lugenud 

seda välja Aristoteleselt:

“Aristotelese teoorias…miliganes jaatav “mõned on” rakendub, siis eitav 

otsustus “mõned ei ole” kehtib samuti. (Dewey 1938: 182)

“Aristoteles  näib  mõtlevat,  et  osa-avaldisväite  peamine  funktsioon  on 

kirjeldada  situatsiooni,  kus  vastav  üldine  avaldisväide  on  vale.  Tema 
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ajendiks  näib  olevat:  Kui  universaalne  on  tõene,  siis  milleks  esildada 

partikulaarselt?” (Rose 1968:41)

Ent  see  tõlgendus  tundub  olevat  kahtlane  Aristotelese  esildisotsuste  suhtes  tema 

heakskiidu valguses A ja I ning E ja O ühesuunalisele subalternsele  tingimuslikkusele:

“Sest näidanud, et see kuulub kõigile, me tahame näidata samuti, et see 

kuulub  mõnele;  sarnaselt,  kui  me  peaksime  näitama,  et  see  ei  kuulu 

ühelegi, siis oleme me näidanud samuti, et see ei kuulu kõigile.” (Toopika 

109a3)

Esmamainimine  kuulub  selle  asemel  ilmselt  5-6.sajandi  budistlikele  loogikutele 

 Dinnaga  ja tema kolleegidele, kes hetu-cakra‘s kirjutanud neist asjadest:

“ärgu tunnistagu nelja liiki otsustusi nagu Aristoteles ja skolastikud,  

vaid ainult kolme, kuna nad (budistid) tõlgendavad “Mõni S on P”  

mitte kui “vähemat mõni”, vaid kui “vähemalt mõni ja mitte kõik”..  

See annaks loogilise kolmnurga lääneliku loogilise ruudu asemel.” 

(Bochenski 1961: 53.14)
See opositsioonide kolmnurk ei ujunud Läänes pinnale mitte enne 19.sajandi keskpaika, 

kui Sir  William  Hamilton algatas  debati  subkontraarsuste loogiliselt  sobilikust 

käsitamisest.  Eraldades  teineteisest  kahte mõne tähendust,  määramatut  ehk 

indefiniitset (vähemalt  mõni) ja  poolmääramatut  (mõni,  ent  mitte  kõik), võttis Hamilton 

(1860: 254) viimast kui põhilist:

“Mõni, kui  pole teisiti  kvalifitseeritud, tähendab ainult  mõningaid – seda 

tugevama eelarvamuse teel (by presumption).”

Selle  osaotsustuse  tõlgenduse  kohaselt  kaks  avaldisväidet  Mõned  inimesed  on 

koolitatud ja Mõned inimesed pole koolitatud pole mitte ainult (nagu Aristotelesel) kokku 

sobivad  (compatible),  kui  nende  konjunktsioon  on  konsistentne,  vaid  ka  loogiliselt 
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eristamatud.

Osundatav opositsioon kahe subkontraarse vahel, väitis Hamilton (1860: 261) oli

“loodud  armastusest  sümmeetria  vastu,  selleks  et  välja  mängida  kõigi 

nurkade opositsioone loogilises ruudus…. Tegelikkuses ja mõtlemises on 

iga hulk  (kvantiteet)  paratamatult  kas kõik/iga või  mitte  ükski  või  mõni. 

Neist kolmas … välistab formaalselt kahte teist.”

Ent  isegi  Hamilton  kaldus  taastama  määramatut mõndatraditsionaalsele  positsioonile 

omaenda süllogistika versioonis,  ehkki  tema tegevus oli  piisavalt  mitte-konsistentne,  et 

küündida täieliku ebakoherentsuseni, nagu tema pearivaal Augustus De Morgan kärmelt 

osundas.

Tunnistades  küll  Hamiltoni   “tugeva  eelarvamuse”  (presumptsiooni)  olemasolu 

(vähemalt “tavakeeles”),  kus  mõni  viib  mitte  kõigini  (mõned  ei  ole), De Morgan kaitses 

standardset  praktikat  seades  sellised  järeldused  loogika-välistesse  valdkondadesse.

De Morgani peenekoelistest vaadetest alljärgnevad väljavõtted:

“Tavavestluses osajaatamisega implitseeritakse ülejääva eitamist. Seega, 

“Mõni  õun  on  küps”,  sellega  alati  peetakse  silmas  teiste  (mõnede) 

mitteküpsust.”

(De Morgan 1847:4)

“Mõni tähendab loogikas “üks või rohkem, võib-olla et kõik”. Kes ütleb, et 

mõned on, ei pea silmas, et “ülejäänud pole”. “Mõned inimesed hingavad” 

…  peetakse  valeks  TAVAKEELES,  mis  tavaliselt  võtab  kompleksse 

osaotsustuse ja voldib väljendi – mõned ei ole – kokku sellega, et mõned 

on.  “

(De Morgan 1847: 56)

“TAVAKEELEL on teatav  kokkuleppeline  lähenemine äramääratlemisse, 

mis on loogilistes töödes puhul kõrvale heidetud. (Milline vale, Aristoteles 

oli  pigem ebajärjekindel,  tõlkija) ”Mõni”  tähendab tavaliselt  üsna väikest 

osa tervikust,  suuremat osa väljendataks “üsna paljuga”,  ja enamat kui 

pool “enamusega” (most), kuna veelgi suurem osa oleks “valdav enamus” 
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(a  great  majority),  “peaaegu  kõik”  (nearly  all).”

(De Morgan 1847: 58)

Loogikute  puhul  sõna  “mõni”  pole  olnud  enam  kui  sünonüüm  mitte-

mitteühelegi: see on märgistanud ühte või enam, võimalik et kõik. LAIAS 

LAASTUS on see mõnikord “võimalik et kõik”, mõnikord kindlasti  “mitte 

kõik”  VASTAVALT JUTUAINESELE. Ent loogikute puhul “mõned on” on 

pelgalt ja mitte enam kui vasturääkivus “mitteühelegi”. Neist kahest üks on 

tõene ja teine vale, ja mõni sisaldab võrdselt mõni kindlasti mitte kõik ja 

mõni-võimalik-et-kõik.”

(De Morgan 1861: 51)

“On  kolm  viisi,  kuidas  üks  hulgaühik  (extent)  võib  teisega  olla 

suhestatud..”  täielik  inklusioon,  osaline  inklusioon  koos  osalise 

eksklusiooniga  ja  täielik  eksklusioon.  See  trihhotoomia  võinuks 

reguleerida  loogikavorme,  KUI  INIMTEADMINE  OLNUKS 

KINDLAPIIRILISEM..  Me  teame  hästi,  mille  tõttu  predkeerimine  pole 

trihhotoomia,  vaid  seisneb  kahes  erinevas  dihhotoomias.”

(De Morgan 1858: 121)

De  Morgani  vaated  peegelduvad John  Stuart  Mill'i veel otsesemalt  eel-griceaanlikus 

subkontraarsuste teoorias.

Ilkudes Hamiltoni uuenduste üle, vaidlustab Mill seda nii

“Pole õigustuse jälgegi .. rakendamaks loogikas   PELGALT TAVAKEELE 

(common conversation)  EELARVAMUSI  (SOUS-ENTENDU)  selle  kõige 

ebatäpsemas vormis.  Kui  ma ütlen kellelegi  “Ma nägin täna mõningaid 

sinu lapsi”, võib ta olla õigustatud järeldama, et ma ei näinud kõiki, MITTE 

SÕNADE TÄHENDUSE TÕTTU, vaid seetõttu, et kui ma oleksin neid kõiki 

näinud,  siis  oleksin  ma pidanud ütlema seda.  ISEGI  KUI SEE EI  SAA 

OLLA EELARVATUD,  KUI  MITTE  SEE  POLE  EELDATUD,  MA PIDIN 

TEADMA  KAS  NEED  LAPSED,  KEDA  MA NÄGIN  OLID  KÕIK  VÕI 
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MITTE.”

(Mill 1867: 501)

Rõhutused vastavates Milli ja De Morgani tsitaatides on lisatud näitamaks Grice’i 

mõjutusi. Pane tähele esmajoones episteemilist laiendust kvantiteedipõhistes järeldustes: 

nõrgema  predikaadi  kasutamine  loob  implikatsiooni,  et  kõneleja  koguteadmiste  korral 

tugevamat  predikaati  samal  astmel  ei  ole  võimalik  asendada  säilitamaks  tõesust 

(ld salva  veritate, Leibnizi  tuletatud  mõiste).  Milli  vihje  vaikivale  printsiibile,  mis  nõuab 

kõnelejal kasutada tugevamat “kõike”  nõrgema “mõni” asemel kui võimalik, ja teha vastav 

järeldus  kui  tugevamat  terminit  ei  kasutata,  kajastub  samuti  ühes  Hamiltoni  arvatava 

toetaja juures:

“Alati kui mõtleme klassile tervikuna, peame me kasutama terminit “Kõik”, 

ja seega, kui kasutame terminit “Mõni”, siis implitseerime, et me ei mõtle 

tervikule, vaid ühele osale, mis on eraldatud tervikust – st ainult osale.”

(Monck 1881: 156)

John  Neville  Keynes, kaasaegse  majandusteaduse  vaarisa,  märkis  samuti 

1906.aastal ilmunud Loogikas (202-203), et kõneleja, kelle teadmine on ebatäielik, ei saa 

kasutada  “mõni  S  on  P”  tähendusega  “mõned  ainult”.

Idee, et “mõnda” tuleb omistada kahepoolses kui et, või kõrvuti, ühepoolse tähendusega, 

ei surnud koos Hamiltoniga.

Ginzberg (1913,  1914)  viis  loogilise  riiu  üle  kanali,  moondades  loogilise  ruudu 

loogiliseks  kolmnurgaks  nurkadega,  mis  esindasid “kõike,  mitte  ühtegi” ja “täpselt  

mõni” – “quelques  et  rien  que  quelques”. Ent Couturat (1913,  1914),  võib  olla  üleliia 

innukalt  tegemaks Ginzbergile  sama, mida De Morgan Hamiltonile,  üritas kaasmaalast 

ümber veenda järgimaks “kõige halvemat loogikutest” (le plus mauvais des logiciens) 

rammides  kaks  erinevat  subkontraarsust  üheks  põhiotsustuseks,  mis  on  õigupoolest 

loogiline konjunktsioon. Ta arutleb, et klassikalist süsteemi ei saa täiustada adopteerides 

täpsustusi  (precisions),  mis  on  selle  vaimule  õigupoolest  võõrad.

Sama  loogiline  kolmnurk,  mis  seni  väljajoonistamata,  ilmneb  taas 

implitsiitselt Jesperseni loogiliste operaatorite kolmikjaotuses (1917: ptk8). Kategoorilised 
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osundused ja näited on Jespersenilt, geomeetria autorilt (Hornilt, lisatud on ka modaalsed 

operaatorid ja nende verbilised aktiiv-passiiv konverdid, tõlkija).

Ent kuna Jesperseni B kategooria (just nimelt – B category!), loogilise kolmnurga nadiir, 

vastab  semantiliselt  traditsionaalse  ruudu  I  ja  O  tippude  neutraliseerimisele  või 

konjunktsioonile,  on  sellel  I  tipu  leksiline  liikmelisus  (mõni,  võimalik).  Loogilisel, 

episteemilisel  ja  arutluslikel  alustel  on  I  ja  O  identifitseerimine  läbiviidamatu,  täpselt 

traditsionaalsel põhjusel, et esimene on vasturääkiv E-le ja viimane A-le.

Õigupoolest  ei  vaja  me  siin  niivõrd  kolmnurka  kui  defektset  kolmenurgalist  ruutu, 

probeemiks  on  tõik,  et  suures  osas  erinevates  keeltel  on  süstematiseeritult  piiratud 

leksikoloogiline  potentsiaal  nn  kagunurga  väärtuste  kaardi-nimestamisel  (loomulike 

nimede  puudumisel).  Seega  kõrvuti  kvantifitseerivate  määrajatega kõik,  mõni,  (mitte)  

ükski, me ei leia kunagi O-le määratlejat *miga (mitte ja iga ehk inglise *nall), mis vastavad 

kvantifikatsionaalsetele  adverbidele alati,  mõnikord,  mitte  kunagi,  sest  meil  

pole malatit (nalways – mitte-alati  inglise  keeles, mõnikord  mitte).

Meil  võivad  olla  ekvivalendid  neist mõlema,  ühe,  mitte  kummagi,  ent 

mitte mikumb ehk noth (not both,at least one … not), ent mitte kunagi * nand (=“või mitte”, 

“mitte..  ja..”)  –  mitte  väljaspool  elektriühenduskeelt.  Puuduv  O-fenomen,  mis  laieneb 

modaalsustele ja deontikale, on võimendatud üldisest tendentsist nihkuda O-lt E-le, kuna 
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leksilised  ühikud  või  kollokatsioonid,  mis  seostuvad  nende  moodustamisvormi  või 

etümoloogia  ruudu  O  nurgaga,  vajuvad  vältimatult  põhjapoole  –  E  suunas.

Nagu ma olen põhjalikumalt mujal seletanud (Horn 1972, Horn 1989, 4-5), pragmaatiline 

järeldussuhe  positiivsete  ja  negatiivsete  subkontraarsuste  vahel  suubub  ühe 

subkontraarsuse ujuvasse olekusse (superfluity) sõnalise avanemise suhtes, kuna eituse 

funktsionaalne märgitus kindlustab, et ujuv, sõnastamata subkontraarsus saab alati olema 

O. Seega Jesperseni kolmikjaotus ajab leksikalised tõsiasjad joonde, ent valel põhjusel.

Endale  omase  entusiasmiga  pakkus Sapir lahendusvõimalust  keskteel  klassikalise 

loogilise  ruudu  ja  jesperiaanliku  kolmnurga  vahel.  Ent  tema subkontraarsused  pole  ei 

semantiliselt bilateraalsed ega rangelt unilateraalsed:

“”Mitte  igaüks  tuli”  ei  tähenda  “mõni  tuli”,  mida  implitseeritakse,  vaid 

“mõned  ei  tulnud”.  Loogiliselt,  eitatud  tervikustaja  (mitte  iga)  peab 

sisaldama tervikustatud eitust, id est vastandit või vastupidist (nonel), kui 

võimalust,  ent  tavaliselt  sellist  tõlgendust  välistatakse.”

(Sapir 1930: 21)

Tähele  tuleb  panna  Sapiri  kasutust “implitseeritakse” (vs  tähendab(means))  ja  tema 

kvalifitseeringut tavaliselt  (ordinarily), rõhutades konteksti olemuslikku rolli  küsimusaluse 

implikatsiooni  volitamisel.  Üks  viimaseid  triangulistide  päästekatseid  tehti  varastel 

1950.aastatel, kui üsnagi sarnaselt kolm filosoofi avaldasid töid, üksteisest sõltumatult, ent 

kasutades  olemuslikult  sama  geomeetriat.

Jacoby (1950), Sesmat (1951-52)  ja Blanche (1952,  1953,  1969)  jaoks  võivad  ruut  ja 

kolm-nurk  olla  kombineeritud  viisil,  mis  moodustabloogilise  heksagooni,  mille  puhul 

diametraalselt vastandatud mõisted on vasturääkivused:
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Täpsemalt,  peamine  kolmnurk  vastastikustest  kontraarsustest  A,  E,  Y,  mis  esitab De 
Morgani trihhotoomiat määratud inimteadmisest, on asetatud väiksema subkontraarsuste 

kolmnurga  peale,  mille  tipud  –  märgistatud  vastavalt  kui  I,  O,  U  –  on  disjunktiivselt 

defineeritud. Huvitaval kombel see, mida Doyle, Sesmat ja Blanche ei suuda täheldada, 

on, et meil pole siin vaja mitte loogilist heksagooni (5) vaid loogilist Taaveti tähte (6): 
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Katsed ruutu ümber formeerida on kohanud üldist mitteheakskiitu, või nagu Jakoby puhul 

(1950,  43-44)  on  tegemist “topelt-kolmnurgaga”,  koos  kõiketeadva  vastusega  üsnagi 

õnnetult tundmatult proto-griceaanilt samatundmatus jesuiitide ajakirjas:

“See, mida saab mõista ütlusega laiendamata on tavaliselt, ökonoomsuse 

huvides, mitteöeldud… Isik, kes teeb avaldisväite vormis “Mõni S on P”, 

soovib üldiselt sisendada, et mõned S on samuti mitte-P. Kuna enamuses 

juhtudel, kui ta teadnuks, et iga S on P, siis ta ütleks nii … Kui isik ütleb 

“Mõned pudukaupmehed on ausad” või “Mõned raamatud on huvitavad”, 

tahab ta  öelda,  et  mõned pudukaupmeestest  pole  ausad ja ka mõned 

raamatud pole huvitavad, väljendab ta konjunktiivset otsustust elliptilisel 

viisil.

Ehkki  see  on  tavapärane  kõnemaneer,  on  olukorrad,  kui,  kõigele 

vaatamata, tuleb osaotsustusi mõista sellena, mida need ütlevad ja mitte 

millegi  muuna üle selle  või  selle  kohal.  Üks selliseid olukordi  on,  mille 

puhul kõneleja ei tea, kas subkontraarne otsustus on samuti tõene, kuna 
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teise  puhul  pole  subkontraarse  tõesus  kunagi  küsimärgi  all.”

(Doyle 1951: 382)

Seega võõrustaja, kes on saanud paar nõusolekut ja mitte ühtegi äraütlemist oodatutelt, 

võivad rõõmsalt  kinnitada, et  mõned neist  kutsututest tulevad, ilma et oleks õigustatud 

tegema järeldust I-lt O-le ja seega Y-le. Ehk jooksvama terminoloogia kohaselt, kirjeldab 

Doyle hulksust kui omaduste või suhtega üleskaalutuse varal (vt Horn 1984 ja allpool). Ent 

nagu De  Morgan,  Mill ja Monck enne  teda,  peab  Doyle  vaikivalt  pöörduma  otsustava 

printsiibi  poole,  selleks  et  olla  selgelt  kodifitseeritud.  Selle  printsiibi  varasemat 

formuleeringut  pakubStrawson (1952:  178-179),  kes  siiski  omistab “lingvistilise  toimise 

üldreegli”  “H. P. Grice’ile”:

“Ei  peaks  tegema  ütlust  loogiliselt  väiksemaks,  kui  võidakse  teha 

tõemeelselt ja suurema-võrdselt selgema kinnitusväite.”

Grice’i enda “esimene proov” asjasse puutuva printsiibi osas kõlab nii (1961: 132):

“Ei tohiks teha nõrgemat avaldisväidet tugevama asemel, kui mitte pole 

selleks alust.”

Mis  hiljem  areneb  tema  esimeseks  hulksuse  ehk kvantiteedi  printsiibiks (Grice 

1967/1975: 45):

“  Panusta  parajasti  niipalju  informatiivsusse  kui  on  nõutav  antud   

sõnavahetuselt sõltuvalt otstarbest”.

Fogelin jõuab sõltumatult sama printsiibi juurde tugevuse reegli vormis (1967: 20-22):

“Tee  võimalikest  tugevam  nõudväide,  mida  on  võimalik  reeglipäraselt 

hoida!”

Pöördudes Grice’i-laadse distinktsiooni juurde, selle vahel, mida avaldisväide implitseerib 

(või tingib) ja mida avaldisväite kasutamine indikeerib, teeb Fogelin rõhu sidemele keele 

reeglipärasele  loomusele  ja  volile  teha  järeldusi,  mis  on  omandatud  läbi  eelduse,  et 

reeglitele ollakse allunud:
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“Keelekasutus on reeglite juhtimise all ja seega, kui keegi rakendab teatud 

väljendit,  siis  oleme  me  suunatud  eeldama,  et  vastavaid  reegleid  on 

selleks  järgitud.  Kui  me  saame  tõmmata  järelduse  avaldisväite 

kasutamisest,  mida  me  ei  saaks  avaldisväitest  endast,  see  osutab 

tavapäraselt,  et meie järeldus põhineb eeldusel mõne lingvistilise reegli 

jõusolekust.”

Tugevusreegli korral on meil need tuletuslaused (corollaries):

• a. Ära kasuta I või O otsustust kontekstis, kus võidakse reeglipäraselt kasutada A või E 

otsustust..  Ühe  subkontraarsuse  kasutamine  sisendab  tüüpiliselt  teise  kasutamise 

sobilikkust.

• b. Ära jaata ühte subkontraarsust kui sa tahad eitada teist.

• c. subkontraarsused kalduvad kokku jooksma.

Seejärel teeb Fogelin (1967: 22) käe soojaks ruutude trianguleerimisega:
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