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Interpretiivne konversioon ja Ilmar Raagi “vastanduste ruut”

Ilmar  Raag  murrab 2011.aasta  Akadeemia 11.numbris  pead intentsionaalsete  märkide 

(mitte  deskriptiivsete)  ambivalentsuse  või  vastandsuunalisuse  üle:  miks  ühe  märgi 

esitlemisel  leiab  aset  interpretiivne  konversioon.  Olen  üritanud  seda  fenomeni 

muuhulgas lingvistlise sfääri najal demonstreerida, kuidas samavormiline märk võib olla 

vähemalt  kahes  erinevas  suhtes  (positio ja  contraria ehk  contra-positio).  Enamgi, 

õigupoolest on I ja O vorm rangelt võttes  contradictio in adjecto‘d, mis saavad osutuse 

paraloogiliselt positsioonilt (selle esitamiseni, loodetavasti, järg jõuab).

Minu huvisid puudutas Raagi artiklis eelkõige teine alapeatükk (lk 2059-60).

“Vastandid sisaldavad teineteist”  – seda on raske kahemõõtmeliselt  ette kujutada ja ka 

kolmemõõtmelisel  diagrammil  puuduks  ranguseks  tarvilik  sümmeetria.  Võib-olla  siiski 

probleemid  algavad  keele  moodustamisest  –  positsioonidest,  mida  otsusteks 

vormistatakse. Teisisõnu – on nn propositsioone, millest ei saa ära ütelda, kuna teistega 

poleks  üheski  võimalikus  maailmas  võimalik  nõustuda,  vaatamata  sellele,  et 

interpreteeritava väite muster või õigustus pärineb nn kultuurilisest algkoodeksist.

Sest  kommunikatsiooni  määrab samuti  performatiivne kontekst  –  kes räägib ja  milleks 

räägib  jne.  Mäletan  varastest  90.aastate  algusest  TÜ majandusõppejõudu,  kes  raskes 

joobes  Kaubahalli  ees  taarus  ja  tahtis  teda  koju  saatva  politseinikuga  vaielda,  miks 

avalikus kohas pole sobiv sellisel kombel viibida. Ta uskus, et selline eeskirja seletus saab 

olla kellegi kodanliku idülli  taotlus, millel pole suurt ühist kodanike vabadustega. Ent ta 

mõistis ka joobununa sellise eeskirja asjalikkust,  kui  seda motiveeriti  kodaniku huvides 

olevana – purjus inimene on röövlile kerge saak ja tal on tagantjärgi raske end kehtestada.

Esimeses  alapeatüki  lausesse ehitab  Raag,  võimalik  et  tahtmatult,  sisse  konflikti  –  ta 

räägib “kangelase “headusest”". Mitte “peaosatäitjast” vmt.
“Hollywoodi klassikalises stsenaariumiteoorias seletetakse, et iga kangelane on täpselt  nii  “hea” kui  

“halb” on tema vastane.”*

Vastunäidet  ei  ole  raske  leida.  Vihurimäe (1992)  Heathcliff on  vägivaldne,  järsk, 

kibestunud, ometi sõltumatult sellest, mida teeb, seisab ta üle  üllatest naabritest, kelle 

voorus tugineb ometigi kiiduväärselt seisusele (õigusele) ja traditsioonile.

Miks?
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Kas Emily Brontë oli marksist? Võimatu! Seisuseõigusele rõhuv tubli aadlimees jääb alati 

alla kriminaalsele proletaarlasele?

Kuidas nii?

Selles jutustuses ei seisne konks mitte moraalsuses, vaid südameõiguses. Heathcliff on 

kangelane ainult seetõttu, et tõstab romantilise armastuse, toonase – 19.sajandi esimese 

poole  (1847)  –  moeröögatuse,  transtsendentseks  väärtuseks,  mille  ees  põrmustub 

maailm,  voorus  ja  tsivilisatsioon.  Sõge  kire  jõud  (st  romantiline)  tõstab  ta  kõigist 

võimalikest vastasmängijatest üle.

Loogiline ruut ja konversioon
Aristotelese loogikas ei ole vastandid ühtsed. Jah, vastandid alluvad soo mõistele, ent nad 

on  vastandid  eelkõige  seetõttu,  et  samas  suhtes,  sama-aegselt,  ei  ole  neid  võimalik 

rakendada. Aristotelese Metafüüsika on äärmiselt oluline teos tema loogikas, ent selles ei 

minda  kaugemale  kontraarsuste  teooriast.  Loogilist  ruutu,  mida  Raag  nimetab 

“vastanduste  ruuduks”,  ilmselt  prantsuse  keele  eeskujul  (Carré  Oppositions),  esitleb 

Aristoteles De Interpretationes. Ruudu põhiidee pole vastandus (kontraarsus), vaid ikkagi 

kontradiktsiooni  moodustamine.  Matemaatikasse  loogiline  ruut  ei  puutu.  Näiteks 

matemaatik  Descartes  lükkas  loogilise  ruudu  tagasi,  kuivõrd  pidas  süllogistikat  pelgalt 

näivaks ja pseudo-mathesis’e osaks. Raag toob ära vastavad neli otsustust – terviklikud ja 

osalised -, ja lisab millegipärast viiendana  konversiooni A otsustusest  “Kõik vabastajad 

on sõdurid”. (Konversiooni korral S ja P vahetavad koha). Tõsi, matemaatilises loogikas, 

kuivõrd  peetakse  silmas  Boole’ist  lähtuvat  interpretatsiooni,  lükatakse  faktuaalsuse 

kaasnemise (eksistentsiaalse impordi)  probleemi  vältimiseks kõik  teised klassikalised 

suhted peale kontradiktsiooni tagasi.

Raagi näide (“Näiteks pakkus Aristoteles..”), seevastu on asjakohane – tõepoolest esineb 

Aristotelese Metafüüsikas just selline koht, mis avardab ruudu interpreteerimisel loogikute 

poolt  vaatlemata  jäetud  võimalusi.  Tõsi  on  ka  see,  et  lingviste  ei  huvita  Aristotelese 

natuurfilosoofiast  motiveeritud  metodoloogilised  kaalutlused  ruudu  rakendamisel.  Hors-

champs,  loogiline  ruut  (kontraarsus-teooria)  ja  yin-yang kui  väljamõõtmise-mõõdukuse 

(täpsuse)  vajadus  eristuvad  üksteisest  samavõrd  nagu  värske  ulukijälg  kütile,  risttulle 

sattunud leegionäri valikud tootja soovist oma kaubaga turg vallutada.

*(Võrdlusastme ette ei panda koma)
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