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I vihik

1-5/19

1. Teadmine ja tõestamine (demonstratsioon ehk süllogistika)
1.1 Antuse (tõesuse skeem)

Teadmisi saab kolmel viisil.

A. Intuitsioon (intellektuaalne),

B.  Meelteaistingud –  need  on  evidentsed  teadmised,  mis  ei  vaja  tõestamist 

(demonstratsiooni). Muud saame teada vaid

C. arutluse elik demonstratsiooni varal.

1.2  Tõestamine  ehk  demonstratsioon. Diskursiivsel  moel  teadmiseni  jõudmise 

tingimuseks on kindlad alused, mis seisnevad eelkõige asjale vastavas teadmises.

Näide: Kui

Theon on võrdne Dioniga,

Philon on võrdne Dioniga,

siis Philon on võrdne Theoniga.

Põhineb arusaamal, et asjad, mis on omavahel võrdsed samas suhtes, on samuti võrdsed 
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omavahel.

1.3 Näite seletus. Järeldamises järelduseni jõudmine.

1. T=D

2. Ph=D

2. Ph=T

1.4  Järeldus  ja  järeldamine.  Kahte  esimest  rida  nimetatakse  eeldusteks  ja  viimast 

järelduseks. Galenos seletab,  et  kreeka keeles on järeldus sarnaselt  eesti  keelega nii 

järeldamise kui süllogismi 3.rea tähenduses kasutusel.

1.5  Kasutuspragmaatika. Algteadmisi,  mida  saadakse  kas  aistingutest  või 

demonstratsiooni teel, nimetatakse eeldusteks. Nii tarvitati seda juba vanas filosoofias.

Ja kui  see  oli  otsustus,  mis  kandis  iseenesest  veendumust  intellekti  jaoks,  siis  

nimetati  seda  „aksioomiks“.(Kõnekus  cartesiana  kontekstis,  kus  cogito ilmneb  just 

selles tähenduses aksioomina)

Ühtlasi  hoiatab Galenos sõnelemast  nendega,  kes iga deklaratiivset  lauset  aksioomiks 

nimetavad, vaid tuleb kohandada arusaamist nende kasutusega.

2. Süllogismi eeldused
2.1 Eelduste 11 kategooriat (üksteist!).
1. Osa eeldusi väidavad olemasolu:

i. On Providents.

ii. Kentaure ei ole olemas.

2. Olemust (aine):
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i. Õhk on keha,

ii. Õhk pole keha.

3. Suurust:

i. Päike on jalasuurune.

ii. Päike ei ole jalasuurune.

4. Kvaliteeti:

i. Päike on kuum.

ii. Päike ei ole kuum.

5. Suhet:

i. Päike on suurem kui Kuu.

ii. Päike ei ole suurem kui Kuu.

6. Aega:

i. Hippokrates elas Peloponnesose sõja ajal.

ii. Hippokrates ei elanud Peloponnesose sõja ajal.

7. Kohta:

i. Päike on Maast teine planeet.
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ii. Päike ei ole Maast teine planeet.

8. Asendit:

i. Zeusi kuju Olympias istub.

ii. Zeusi kuju Olympias ei istu.

9. Seisundit:

i. Zeusi kuju on valatud.

ii. Zeusi kuju ei ole valatud.

10. Tegevust (ld actio):

i. Roosivesi soojendab.

ii. Roosivesi ei soojenda.

11. Osaks-saamist (ld passio)

i. Me saame sooja roosiveelt.

ii. Me ei saa sooja roosiveelt.

2.2  Tingimused.  Sellised  eeldused  on  kategoorilised  ja  nende  osi  nimetatakse 

tingimusteks.

Näide: Dion jalutab.

Dion on subjekttermin ja „jalutab“ predikaat.
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2.3 Subjekt ja predikaat. Kui eeldus on moodustatud nimisõnast ja verbist, siis tuleb neid 

analüüsida sellisel viisil. Ent kui need moodustatakse nimisõnadest ja verbist –  Dion on 

inimene  – , siis Dion on subjekt ja  „inimene“ on predikaat, lisaks on neile predikeeritud 

väliselt abiosutus, mis indikeerib tingimuste ühisosa.

2.4 Tervik-osa. Kui Dioni asemel (singulaarotsustus)on osastatav (jagatav) otsustus nagu 

„inimene“ või „puu“ on tarvilik eristada näites see, kas predikaati omistatakse kõigele või 

mõnele või samuti, kui see eitab kõike või osa.

2.5 Tervik- ja osaotsustused. Kõik ja iga – täisjaatavad:

Iga inimene on loom, või

Iga vaher on puu.

Tervikeitavad või äraütlevad:

Ükski inimene ei ole  maaling.

Ja mis tervikuna ei eita on osaväited (partikulaarsed).

Näide.

Jaatavad – Mõni inimene on loom.

Eitavad – Mõni mees ei ole loom.

Viimasele eeldusele on ekvivalentne otsustus   – Mitte  iga mees ei  ole loom. See   
lause on samuti osaeitav.

2.6 Kvantifitseerimise piirangud. Kui me predikeerime mitte ainult kindlale liigile vaid ka 
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kindlalt arvuliselt määratud eset, siis ei ole sellele võimalik lisada kvantoreid „kõik“, „mõni“,  

„mitte kõik“, „ükski“. Nii pole väitele – „Dion on inimene“ - võimalik midagi lisada.

3. Hüpoteetilised eeldused (implikatsioonid)
3.1 Hüpoteetilised eeldused. Teist liiki eeldused (st mittemõisteloogilised – kategooriatel 

põhinevad) ilmnevad väitevormis – „kui üks, siis teine“ või „kui ühte pole, siis teine peab 

olema“ (taanduvad  välistavale  disjunktsioonile).  Need  seoselt  hüpoteetilised  siis,  kui 

moodustame lause –  „kui üks asi on, siis paratamatult on ka teine“. Kui ühte pole, siis 

teine peab olema ja vastupidu – need on eraldavad ehk separatiivsed otsustused.*

3.2 Kreeka verb „olla, olema“.  Kreeklaste jaoks pole kunagi olnud tähenduserinevust 

olemise omistamise ja „on“ kasutamises. Mõnikord kasutatakse ka vormi (mille eesti vaste 

oleks ilmselt diminutiivselt)  „oleks nagu“ nende asjade kohta, mis on mälus aistingutest. 

Kui see ettemanamine on seotud liikumisega, siis sellist tegevust nimetatakse „mõteteks“, 

kui  need  on  liikuvuseta  asjad,  siis  nimetatakse  neid  „mõisteteks“ (arusaam, 

kontseptsioon).  On  ka  teised  mõisted,  mis  ei  tule  tajumuste  mäletamisest,  need  on 

loomupäraselt sünnipäraselt) inimestes. Vanas filosoofias nimetati neid „aksioomideks“.

3.3 Hüpoteetiline, eraldav, disjunktiivne aksioom, konditsionaal.  Kui miskit peetakse 

olemasolevaks  mingi  muu  olemaolu  pärast  (ühenduses  olemise  pärast)  nimetati 

kinnitusväidet vanade filosoofide poolt hüpoteetiliseks ja samuti need väiteid, mille korral 

kui  ühte  asja  pole,  siis  teine  peab  olema.  Seda  nimetatakse  eraldavaks,  kuigi  vahel 

nimetatakse  uuemate  poolt  ka  disjunktiivseks  aksioomiks.  Nagu  esimest  nimetatakse 

tingimuslikeks (konditsionaalideks).

3.4 Vana ja uus tarvitus (kliki pildil):
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3.5  Motiveering  ja  lähtepunktid.  Separatiivne  otsustus  on  ekvivalentne  sedaliiki 

avaldisväitega  –  „kui  ei  ole  päev,  siis  on  öö“,  mis  on  neile,  kes  lähtuvad  kõneviisist, 

tingimuslik. Teised lähtuvad faktidest ja nimetavad seda disjunktiiviks. St disjunktiivsus on 

Galenose jaoks mõtte figuur, mida saab väljendada konditsionaali varal.

4. Opositsiooni printsiip (Asjaolude konflikt)
4.1 Täielik ja osaline opositsioon (konflikt). Kui üks asjaoludest on paratamatult tõene, 

siis  on tegemist  täieliku opositsiooniga, kuna otsustus  „Kui  ta on Ateenas,  siis  ta pole  

Isthmosel“ on ebatäielik konflikt (osaline opositsioon).

4.2  Konfliktsed  faktid ei  saa  samas  suhtes  kehtida,  mistõttu  eristatakse  mõningaid 

konfliktseid asjaolusid, mis võimata koos olla, ei saa mõlemad korraga mitte eksisteerida 

(samaaegselt). Seega, kui meil on vaid omadus mitte eksisteerida samaaegselt, siis on 

see ebatäielik konflikt, et kui meil on samuti omadus olla mitte-eksisteeriv samaaegselt on 

tegemist täieliku konfliktiga (ontoloogiline).

4.3 Täieliku konflikti skeem (kaasajal nimetatakse disjunktiivseks süllogismiks).

1. Eeldus:  On kas päev või öö.

2.  Abieeldus: On päev.

3. Järeldus: Pole öö.
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1. Eeldus: On kas päev või öö.

2.  Abieeldus: Pole päev.

3. Järeldus: On öö.

 Seevastu ebatäieliku konflikti  korral  on vaid  üks võimalus teist  purustada,  st  liites nn 

„lisaeelduse“ (mitte abieelduse, inglise ekvivalendid premise ja assumption).

4.4 Osalise opositsiooni (ebatäieliku konflikti) kõnepruuk kreeklastel:

„Dion ei ole korraga Ateenas ja Isthmosel“.

Kõiki  faktide  hulki,  millel  on  ebatäielik  konflikt  tähistatakse  selle  väljendiga.  Ent  kui 

asjaolud pole põhjuslikus seoses ega omavahelises konfliktis, siis nimetatakse seda lauset 

konjunktsiooniks.

Näide: Dion jalutab ja Theon räägib.

4.5  Liitlause  eitamine. Kui  sellist  lauset  eitatakse,  siis  nimetatakse  seda  „eitavaks 

konjunktsiooniks“ või lihtsalt „konjunktiiviks“, ning neil ei ole vahet.

4.6 Stoikude teooria. Chrysippose koolkonnas nimetatakse kõiki konjunktsiooni „ja“ga 

moodustavaid  lausekonstruktsioone  konjunktiivideks,  isegi  kui  kõrvuti  nimetatakse 

konfliktseid  asjaolusid  ja  põhjuslikke  olukordi.  Galenos  tõrjub  arusaama  otsustuste 

loogilisest funktsioonist sõltumatult  tähendusest, mis toob kaasa privaatkeele ja sellega 

rikub kreeka keele kasutamise head tava.

5. Disjunktiivsed süllogismid
5.1 Nimetamine. Täieliku konfliktiga väited nimetab Galenos disjunktiivideks ja ebatäieliku 
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konfliktiga otsustusi kvaasi-ehk paradisjunktiivideks.

5.2 Paradisjunktiivsus. Lihtsad otsustused on järgmised:

Dion istub.

Dion lebab.

Dion jookseb.

Dion seisab paigal.

Ning neist  moodustatakse disjunktiivne otsustus liitmise teel: Dion kas jalutab,  istub,  

lebab, jookseb või seisab paigal.  Sellisel viisil  on iga lause liige teistega ebatäielikus 

konfliktis, ent koos summana on need täielikus konfliktis, kuna üks peab olema tõene ja 

teised mitte.

5.3 Erinevus range disjunktiivi ja disjunktiivse loetelu korral.  Täieliku konflikti korral 

saab kaks süllogismi moodustada, kui me võtame eelduse, et üks liikmetest on kas tõene 

või mitte-tõene, sellest edasi järeldada, et teine pole tõene kui esimene on, või on tõene 

kui esimene pole. Ebatäieliku konflikti korral on lisaeeldus, et vaid üks loetelust saab olla 

korrektne.

5.4  Välistamine.  Enam  kui  kahe  konfliktse  asjaolu  korral,  eeldame  ühe  õigsust  ja 

välistame teised või vastupidi. Samas ei ole võimalik ühte välistavalt pidada teisi korraga 

tõesteks ja vastupidiselt eitada ühe tõesust teisi lubades. Või ühte eelduses esile tõstes 

eitada ülejäänuid.

5.5  Stoikud  –  tingimuslik  aksioom. Seoselise  hüpoteetilise  otsustuse  korral,  mida 

Chrysippose koolkond  nimetas  konditsionaalseteks aksioomideks vastavalt figuure, 

mida  tuntakse  kaasajal  kui  modus  ponens  ja  modus  tollens:  kui  põhjustav  (eelnev) 

abieeldusena, siis taga-järgnev järeldusena ja kui järgnevale vasturääkiv abieeldusena, 

Studia Cartesiana Estonica (2010)



Institutio logica

siis  järeldusena  saadakse  eelnevale  vasturääkiv.  Samas  ei  ole  võimalik  need  tehted 

järgneva või põhjustavale vasturääkiva asetamisel abieelduseks.
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