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[17 Kernsätze zur Logik][1]

*Sissejuhatavate kommentidega tõlge

1. Die Verknüpfungen, die das Wesen des Denkens ausmachen [,] sind eigentümlich 

verschieden von den Vorstellungsassoziationen.

Kontseptsioonid[2],  mis  moodustavad  mõtlemise  olemuse,  on  algupäraselt  erinevad 

kujutlusassotsiatsioonidest.

Frege näib siin tõmbavat  piirjoont  filosoofia kui  iseseisva distsipliini  ja  naturalistliku 19.sajandi  psühholoogiateaduse 

katsete  vahele  taandada  mõtlemine  füsioloogiale.  Ühtlasi  väljendab  ta  oma  projekti  kokkusobimatust  mistahes 

psühhologismiga. Piirjoone tõmbamine logose või puhta mõtte ja piltide kui kujutlusassotsiatsioonide vahele motiveeris 

samuti hilist Wittgensteini (vt nt Zettel).

2.  Der  Unterschied  besteht  nicht  bloss  in  einem  Nebengedanken,  der  den  

Rechtsgrund für die Verknüpfung hinzufügt

See  erinevus  ei  seisne  paljalt  tagamõttes,  mis  annab  juurde  õigustusaluse  

kontseptualiseerimiseks.

Frege  peab  arvatavalt  silmas  suunda  meelte  ja  intellekti  vahel  –  kujutlusassotsiatsioonid  lähtuvad  meeltest,  kuna 

kontseptualiseerimisel on aktiivne intellekt.

3. Beim Denken werden nicht eigentlich Vorstellungen verknüpft, sondern Dinge,  

Eigenschaften, Begriffe, Beziehungen.
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Mõtlemise juures ei kontseptualiseerita algselt ette-kujutlusi, vaid asju, omadusi, mõisteid,  

suhteid.

Näib, et Frege kasutab antud kontekstis mõistet Vorstellung ladina sensus communis-lähtuvast mitterangest kasutusest, 

mis peab silmas meelelisi aistinguid ja pilte, mis sellel näärmel ette tulevad.

4. Der Gedanke enthält immer etwas über den besondern Fall Hinübergreifendes,  

wodurch dieser als fallend unter etwas Allgemeines zum Bewusstsein kommt.

Mõte  sisaldab  alati  midagi,  mis  konkreetset  juhtumit  ületab,  milles  see  kui  mingisse  

tervikusse kuuluv teadvustatakse.*

Mõte kui olemuselt logos’lik haaraja ehk üldistaja, mis rakendab vorme. Selline üldine väide seob Frege Pythagorasest 

saadik  jälgitava  mõtlemisega,  mis  seletab  mõlemist  ühtlustajana,  mis  üheni  (μονάς)  viib  ning  mis  hiljem väljendub 

Platonil mõistena εἶδος.

5. Der sprachliche Ausdruck für die Eigentümlichkeit des Gedankens ist die Kopula  

oder die Personalendung des Verbums.

Mõtte pärisoma[3] keeleline väljend on koopula või verbi pöördevorm.

Mõtlemise pärisolemise väljendumine keelelises vormis.

Selle  punktiga  laiendatakse  neljandat  punkti,  st  Frege  arvates  koopula  ja  verbi  pöördelõppude  varal  leiab  kokku-

haaramine  ehk  kontseptualiseerimine  aset.  Koopula  või  grammatiliselt  konstekstualiseeritud  tegusõna kui  ühendav-

üldistav  otsustuse  osa  väljendab  algsemail,  puhtamal  viisil  mõtlemise  alust:  Päike  ON   täht  või  Päike  TÕUSEB 

idakaarest.

6. Als äusseres Kennzeichen für die denkende Verknüpfung kann dienen, dass bei  

ihr  die  Frage,  ob  sie  wahr  oder  unwahr  sei,  einen  Sinn  hat.  

Vorstellungsassoziationen sind weder wahr noch unwahr.

Mõtleva kontseptualiseerimise väliseks tunnuseks on, et selle puhul omab küsimus, kas  

see on tõene või vale (pro mitte-tõene), mõtet. Kujutlusassotsiatsioonid pole ei tõesed ega 

ebatõesed.
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Frege  kordab  veelkord  piirjoont  meelte  ja  intellekti  vahele,  mis  omakorda  on  tõkkeks  psühhologismile,  mis  üritas 

vaimutegevusi  taandada  kujutlusassotsiatsioonidele.  Ühtlasi  meeltekogemus,  mis  on  kontseptualiseeritud  st 

mõistestatud, saab seeläbi mõistetud, kuna ei kujutlused, mis lähtuvad tahtest kui ka pelgalt sisenevad aistingud ei oma 

iseenesest, kuigi erinevatel põhjustel, tõeväärtust.

7. Was wahr sei, halte ich nicht erklärbar.

Mis on tõene, seda pean ma mitte-selgitatavaks.

Selles võib ühtpidi ilmneda Frege antimetafüüsilisus aga ka lihtsalt intuitsionism, kuivõrd tegemist on algmõistega nagu 

sirge või  punkt,  mille funktsiooni  saab näidata teiste elementide võrdluses või  keelemängus,  ent  mis iseenesest on 

intuitiivselt antud st monaadne.

8.  Der  sprachliche  Ausdruck  eines  Gedankens  ist  der  Satz.  Man  spricht  im 

übertragenen Sinne auch von Wahrheit eines Satzes.

Mõtte  keeleline  väljund  on  otsustusväide.  Ülekantud  mõttes  räägitakse  samuti  

otsustusväite tõest.

Frege näib  siin  hakkamasaavat  vitalistliku teesiga,  mille  kohaselt  väljendi  mõte  ei  ilmne elava  vaimu kohaloluta  st 

mõistmisaktita. Tõene saab lause olla vaid mõttelises tervikus, mida kohalolija endast kujutab.

9.  Ein  Satz  kann  nur  dann  wahr  oder  unwahr  sein,  wenn  er  Ausdruck  eines  

Gedankens ist.

Otsustusväide saab vaid siis tõene või väär olla, kui see on mõeldu (mõtte) väljendus.

Rõhk  näib  olevat  tühilausete  ja  n.ö  mõeldud  (tõsiselt  mõeldud)  asjade  eristamisel.  Ühelpoolt  mõtlemise  kui 

kontseptualiseerimise poolt haaratu, teiselt poolt sisukalt tarvitatud.

10.  Der Satz “Leo Sachse ist ein Mensch” ist nur dann Ausdruck eines Gedankens,  

wenn “Leo Sachse” etwas bezeichnet. Ebenso ist der Satz “dieser Tisch ist rund”  

nur  dann Ausdruck eines Gedankens,  wenn die  Worte  “dieser  Tisch” mir  etwas  

Bestimmtes bezeichnet, nicht leere Worte sind.
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Otsustuslause “Leo Sachse on  inimene”  on  vaid  siis  mõeldu  vorm,  kui  “Leo Sachse”  

midagi  tähistab.  Samuti  on  otsustusväide  “see  laud  on  ümmargune”  vaid  siis  mõtte  

väljend, kui sõnad “see laud” mulle midagi kindlat tähistab, mitte tühje sõnu.

Selle punktiga laiendatakse, selgitatakse eelnevat. Ühelt poolt peab nimetataval olema tähistatav selleks, et olla loogika 

ja seega reaalsust esindavaks lauseks, teiselt poolt peab kõneaktil olema kavatsuslik ja sihitud rakendus.

11. “2 mal 2 ist 4” bleibt wahr, auch wenn infolge darwinischer Entwicklung alle  

Menschen dahin kämen zu behaubten [,] 2 mal 2 sei 5. Jede Wahrheit ist ewig und  

undabhängig  davon,  ob  sie  gedacht  werde,  und  von  der  psychologischen 

Beschaffenheit dessen, der sie denkt.

“Kaks korda kaks  on  neli”  jääb tõeseks ka  siis  kui  darwinliku  kujunemise  tulemusena 

hakkaksid inimesed  kinnitama, et 2 korda 2 on 5. Iga tõde on igavene ja sõltumatu sellest,  

kas see saab mõeldud ja selle psühholoogilisest omadusest, kes seda mõtleb.

Selle väite  väljatoomisega ei  erine Gottlob Frege paljudest  eelnevatest,  kaasaegsetest  ja järeltulevatest  loogikutest-

matemaatikutest,  kes  sellist  veendumust  pidades  ei  pea  end  ometigi  platonistideks  ega  liigita  end  naturalistide-

füsikalistide-materialistide vastandvoolu.  Kuigi  iseenesest  vastav metafüüsiline arusaam viib  teda  eemale 19.sajandi 

loodusteaduslikust arusaamisest inimteadmise relativeeruvast sisust.

12. Die Logik beginnt  erst mit der Überzeugung, dass ein Unterschied zwischen  

Wahrheit und Unwahrheit bestehe.

Loogika algab esmase veendumusega, et tõde ja vale on erinevad.

Frege loogika algab samast eristusest kui Aristotelese loogika – opositsiooni printsiibist (Av-A ehk välistav disjunktsioon): 

ei saa samas suhtes korraga olla ja mitte-olla, vastavalt tõene ja vale.

13. Man rechtfertigt ein Urteil entweder durch Zurückgehend auf schon anerkannte  

Wahrheiten oder ohne Benutzung anderer Urteile. Nur der erstere Fall, das Folgern,  

ist Gegenstand der Logik.
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Otsustust kinnitatakse vastavalt tagasiminemisega juba üldtunnustatud tõdedele või teisi  

otsustusi tarvitamata. Vaid esimene juhtum – järeldamine – on loogika ese.

Gottlob Frege teeb eristuse otsustuste vahel, mida Rene Descartes eristas Regulae ad 

directionem  ingenii’s  vastavalt  intuitsiooniks  ja  deduktsiooniks  –  eristus,  mis  esineb 

muuhulgas Galenose Institutio logica's 1500 aastat varem-, kinnitades, et loogika tegeleb 

õpetusena viimasega.

14. Die Lehren vom Begriff und vom Urteil dienen nur als Vorbereitung für die Lehre  

vom Folgern.

Õpetused mõistest ja otsustamisest valmistavad ainuüksi ette õpetust järeldamisest.

Frege loogika kui distsipliini  struktuur.  Eesmärk ja põhisisu on õpetus järeldamisest, millele alluvad mõisteõpetus ja 

õpetus otsustuse moodustamisest.

15. Die Aufgabe der Logik ist die Aufstellung der Gesetze, nach denen ein Urteil  

durch andere gerechtfertigt wird, einerlei, ob jene selbst wahr sind.

Loogika ülesanne on seaduste (pro reeglite) kehtestamine, mille järgi üks otsustus teise  

otsustuse läbi saab kinnitatud, sõltumata sellest, kas iga neist omaette tõele vastab.

Siin kaugeneb Frege, tuues kaasa õrna vasturääkivuse, 9.-12. punktis rõhutatust, kuna isenesest see punkt laiendab 

eelmist ja on sihitud empiirilise ja loogilis-formaalse tõesuse vahel erinevuse tõmbamiseks.

16.  Die  Befolgung  der  logischen  Gesetze  kann  die  Wahrheit  eines  Urteils  nur  

insoweit  verbürgen,  als  die  Urteile  wahr  sind,  auf  die  man  zur  Rechtfertigung 

zurückgeht.

Loogilise seaduse järgimine saab otsustuse tõesust vaid niivõrd tagada, kuivõrd on tõesed  

otsustused, millele kinnitamisel tagasi minnakse.
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Eelneva  punkti  selgitus,  empiirilise  või  loogilis-formaalsest  uurimisväljast  üleulatuvate lausesisude puhul  ei  kinnitata 

osutuse entiteetsust.

17.  Die  Gesetze  der  Logik  können  nicht  durch  psychologische  Untersuchung 

gerechtfertigt werden.

Loogikaseadusi ei saa psühholoogiliste uurimustega kinnitada.

Frege kinnitab, et loogika meetod ei ole empiiriline.

[1]  Jaan  Kangilaski  esmatõlge eesti  keelde  –  17  põhilauset  loogikale  –  on  ilmunud 

kogumikus  Tähendus,  tõde,  meetod:  tekste  analüütilisest  filosoofiast (TÜ 1999).  Siiski, 

rangelt võttes sisaldab kirjutis rohkem kui 17 lauset – seal on kakskümmendüks suure 

algustähega algavat ja punktueeritud grammatilist ühikut. Lause, olles Frege jaoks mõtte 

keeleline väljend, omab kindlapiirilist algust ja lõppu, mistõttu saab anda range loetelu, mis 

ei  sobi  kokku  olemasoleva  tõlkega  ühelt  poolt,  teiselt  poolt  fregeliku  rigoristliku 

keelepraktikaga. Seega, kirjutis sisaldab pigem 17 lõiku, mida sellisel kujul võib tinglikult 

nimetada analüütilises kõnepruugis samuti propositsioonideks. Ent kuivõrd liidetakse sõnu 

Kern ja  Satz,  siis  on peetud silmas lähtepunkte,  mille alusel  joonistub välja raamistus, 

milles Frege arvates loogika kui distsipliin toimib.

[2]  Ver+knüpfen st ära siduma näib olevat Frege, kellel näib tekstides toodavate näidete 

põhjal  olevat  hea  läbisaamine  klassikaliste  keeltega,  vaste  ladina  mõistele  conceptus 

(cum/con+capio ehk kokku haarama).

[3] lahutamatult juurdekuuluv
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