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Kontingentsus

Kontingentne* pole ei võimatu ega paratamatu, id est  on nii võimalik kui mitte-paratamatu samaaegselt.  

Modaalne omadus olla juhuslik on omistatav otsustusele, asjaoludele, sündmusele, või – siiski väieldavalt –  

ka objektile.  Segadused juhuslikkuse suhetest teiste modaalsete omadustega on keenud  Aristotelesest 

saadik, kes algselt sulatas juhuslikkuse kokku võimalikkusega, ent hiljem mõistis, et see, mis on võimalik  

tohib  olla  samas  ka  paratamatu,  kuna  juhuslik  ei  saa  olla  paratamatu.  Isegi  kaasajal  pole  paljudele 

filosoofidele  selge  “opositsioon”  juhuslikkuse  ja  paratamatuse  vahel,  eeldades  ekslikult  neid  olevat 

vasturääkivad mõisted  (võimalik,  et  tõese otsustuse valdkonnas on juhuslik  ja ja  paratamatu mõlemad 

teineteise suhtes välistavad). “Paratamatu” kontradiktsioon on “mitte-paratamatu”, “kontingentse” puhul on  

“mitte-kontingentne”, nagu järgnev laiendatud modaal-loogiline ruut näitab:

Need loogilissüntaktilised suhted tagatakse erinevate semantiliste interpretatsioonidega, nagu näiteks:  a.  

loogilised modaalsused (otsustus P on loogiliselt kontingentne siis, kui P pole ei loogiline tõde ega loogiline  

vale); b. põhjuslikud või füüsilised modaalsused (asjaolu või sündmus E on füüsiliselt kontingentne siis, kui E  

pole füüsiliselt ei paratamatu ega füüsiliselt võimatu); ja c. deontilised modaalsused (tegu A on moraalselt  

määramatu kui A pole moraalselt kohustuslik ega ka moraalselt keelatud). Mitte ühelgi neil puhul ei tähenda 

“kontingentne”  sama,  mis  “sõltuv”,  nagu  fraasis  “is  contingent  upon”.  Ometi  just  selline  kontingentsuse  

mõistmine näib valitsevat teatud kosmoloogilise argumendi määratlustes, kui kõiki loodud objekte öeldakse  
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olevat kontingentsed olevused ja Jumal ise on paratamatu ja mitte-kontingentne olend. Sellise tähendusega  

“kontingentsuse” mõistet ei ole võimalik teha selgemaks seda teiste interpretatsioonidega assimileerides.

* (juhuslik, Tartu analüütilises sektis ka “sattumuslik”)

Järelmärkused

Laurence  R.  Horn  kõneleb  oma  artiklis  (1990)  nn  katkistest  ruutudest  –  see  puudutab  eelkõige  O  nurka,  mille 

nimetajatel (mh kvantoritel) argikeeles algupärased tähistajad puuduvad. Inglise keeles ei paista “kontingentsel” olevat 

sarnast kasutust nagu ladina keeles. Igatahes brittide keelefilosoofia vastandab paratamatule mitte-paratamatut. Mistõttu 

kontingentse sissetoomine tekitab modaal-loogilise heksagooni.  Raymond D. Bradley (Simon Fraseri Ülikool) nimetab 

The Cambridge Dictionary of Philosophy jaoks kirjutatud sissekandes  “kontingentsus”  sellist laiendatud modaalseks 

ruuduks (extended modal square of opposition) ja toob ära ülalpool esitatud skeemi (p 182).

See on ilmselt Sesmat-Blanche’ loogilise heksagooni variant, ehkki heksagooni asemel kasutatakse terminit laiendatud 

modaal-loogiline  ruut.  Antud  sissekanne  oli  kindlasti  olemas  juba  1999.aasta  2.editsioonis,  mistõttu  muutub  üha 

veidramaks  aastal  2006  Tartus,  kvantori  “mõni”  interpretatsioonide  tundmatuse  kõrval,  ruudu  laiendamise  üle  nn 

imestamine. Üldse on sõnastikus, 1000 lehekülje kohta, 7 diagrammi (kui arvata üheks neli Venni sissekande juurde 

lisatud joonist).
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