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Kuidas defineerida ilukirjanduse printsiipi?

Märkusi Margit Sutropi “Mis on fiktsioon?” kohta

1996.aasta  veebruarikuises  Akadeemia numbris  tutvustas  Margit  Sutrop Konstanzi 

Ülikooli juures kirjutatud doktoritöö Fiction and Imagination: The Anthropological Function 

of  Literature projekti  12-leheküljelise  artikliga,  milles  keskendutakse  peaasjalikult 

analüütilise esteetika diskursuse refereerimisele.

Minu  märkused  on  metoodiliselt  superfitsistlikud ehk  ei  lähe  sügavamale  sellest 

tasandist, mida Margit Sutrop artikli kontekstis edastab kõnealuste autorite vaadetest.

Üldised märkused

Analüütilise  filosoofia  fundamentaalesteetilisest  diskursuses  pole  paradoksaalselt 

lähtepunktiks tähenduslik ilus vs inetu eristus ehk elamus, vaid tõesemantika, s.o Fregest 

põlvnev  tähenduse  ja  osutuse  teooria.  Kuivõrd  fiktsionaalsetel  tekstidel  kas  osutus 

puudub või on puudulik (ebapidev), siis tuleks sellest järeldada, et draama ja komöödia, 

proosa  ja  poeesia,  muusika  ja  kujutava  kunsti  vormid  on  olemuslikult  tühjad  ehk 
mõttetud.  Ehk  kogu  probleem  kerkib  analüütilisest  tähistusteooriast,  mille 

iseenesestmõistetavaks elemendina on  nõutav osutus.  Selle asemel, et modifitseerida 

Freget, kus ta ilmselgelt jääb lühinägelikuks – näiteks kuulub tema reaalsesse maailma 

aeg, millele ei ole sellegi poolest tema lähenemise alusel võimalik kuidagi osutada. Või 

pöörata  ots  ringi,  mis  võimaldab  siiski  analüütilise  usutunnistuse  raamidesse  jääda, 

tuletades kaunite kunstide funktsiooni ja sisu mitte tähistusest vaid tähendusest (Sinn). 
Kõigepealt  oleks  võimalik  modifitseerida  tähistusteooriat  märgi  ja  märgi  suhtega, 

nimetagem  seda  kontekstuaalsuseks.  Sellistel  puhkudel  on  tekstid  seostatavad  teiste 

tekstidega,  mis  on  osutatavad,  kusjuures  sellised  suhted  jaotuvad  horisontaal-  ja 

diagonaalsuheteks.  Esimesed  on  liht-konktekstuaalsed  samasisuliste  märkide  vahel, 

teised seisnevad suhetes märkide üldisusmäärade (genus-species)  vahel. Fiktsionaalne 

maja  saab  olla  meie  kujutluses  tähenduslikuna  seetõttu,  et  meie  maailma,  kogemuse 
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tervikusse,  kuuluvad  osutuslikud  märgikasutused,  mis  võimaldavad  anda  fiktsioonile 

tähenduse  kontekstuaalselt,  st  meie  kogemus  on  tekst,  millega  tekst,  mida 

klassifitseeritakse fiktsioonina asub suhtesse (mh võrdlusse) ning sellisel puhul on tähistus 

kontekstuaalne.

Artikkel
Artikli esimene, teine ja kolmas lõik fiktsiooni-mõiste kasutustest, näib artikli plaani suhtes 

– anda ülevaade analüütilisest diskursusest fiktsiooni mõiste osas – olevat üleliigne.

Võrdluseks,  teadusfilosoofia  või  loogika korral  poleks kuigi  otstarbekas alustada artiklit 

induktsiooni probleemist ülevaatega induktsiooni mõistest elektrodünaamikas.

Siiski on tähelepanuväärne teise lõigu osutus saksa tarvitusele:

“Teiseks  tähistab  fiktsioon  seal  teatud  diskursust,  milles  mitte-tegelikke  asjaolusid 

esitatakse sellisel viisil, et see sugereerib neid pidama tegelikeks.”

Sellesse määratlusse mahub samuti laimamine, võltsimine, moonutamine, valetamine 

ja  eksitamine, s.o  toimingud,  milliste  varal  püütakse  sugereerida  mitte-tegelikke  asju 

pidama  tegelikeks.  Samuti  see,  mida  marksistid  nimetavad  ideoloogiaks.  Kelmi  ja 

draamakirjaniku  ühele  pulgale  asetumine  teeb  kindlasti  rõõmu  esimesele,  ent  määrib 

viimaste ausat vaeva.

Lk  293  on  sõna  diskursus  järele  lisatud  sulgudes  kõne,  mis,  mulle  näib,  ei  ole 

akadeemilises  kontekstis  korrektne.  Diskursus  on  arutlus  või  arutelu,  mis  ei  seisne 

järjestikustes luulejate etteastetes, nt kevadise kirsipuuaia ülistuseks, vaid seisukohtade 

vahetuses  (proponent-oponent)  –  teesidele  vastamises  kummutamise,  täiendamise  või 

kommentaariga. Kui tudengid on vahest loengus küsinud, mida tähendab  diskursus, siis 

olen neile  ühelt  poolt  meelde tuletanud  Rene Descartes’i  Le Discours de la  méthode 

(Arutlus  meetodist),  teiselt  poolt  lisanud,  et  diskursus kasutusega  arutluse asemel 

rõhutatakse teatud akadeemilist protseduursust.

Järgnevalt seob Sutrop fiktsionaalsuse narratiivsuse ehk jutustamisega ja selgitab enda 

ülesannet:

“See  ei  ole  küsimus  sellest,  kuidas  teha  vahet  fiktsionaalsetel  ja  mittefiksionaalsetel  

narratiividel, vaid küsimus fiktsionaalse narratiivi olemusest.”

Seejärel  asub  seda  piirjoon  tõmbama,  juhatades  sisse  traditsionaalse  arvamuse 
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fiktsioonist  ja  mitte-fiktsioonist:  esimene hõlmab väljamõeldisi,  teine tegelikkust.  Selline 

liigituse äratoomine akadeemilises tekstis tekitab küsimuse religioossete tekstide staatuse 

osas,  kuigi  teiselt  poolt  võib  arvata,  et  nõukogulik  kirjandusteadus  käsitas  neid 

iseenesestmõistetavana hälbelise fiktsiooniliigina.

Sutrop osutab, et  Aristoteles  tunnistab  “Poeetikas”  reaalsus-väljamõeldis jaotust, tõstes 

ometigi  poeesia  ajaloost  üle,  kuivõrd  esimene,  kõnelemata  reaalsest,  on  võimalikkuse 

edastajana üldisem kui viimase partikulaaride verifitseeritav reaalsus, seistes sellisel viisil 

lähemal teadustele ja filosoofiale. Kummalisel kombel sedastab Sutrop, et Hayden White 
“näikse jagavat” Aristotelese seisukohta, mis järgneb esmasest distinktsioonist fiktsioon-

väljamõeldis ja mitte-fiktsioon-reaalsus, mille kohaselt ajaloolased piirduvad reaalsusega, 

kuna “loovad kirjanikud” tegelevad nii  reaalse kui väljamõeldisega. Mulle näib, et antud 

puhul, mõttekäikude sekventsi ja pidevuse sisukohalt, ei olnud toodud distinktsioonil mingit 

tähtsust. Kui esimese kohaselt kui A, siis a ja kui B, siis b, siis Haydeni seisukohalt kui A, 

siis a ja kui B, siis a&b.

Edasi,  jõudnud läbi  James Joyce  Dublinlased  seiskohani,  et sisu varal  ei  ole võimalik 

fiktsiooni  edukalt  määratleda,  läheb  Sutrop  lingvistiliste  piiritluskatsete  juurde.  Paraku 

sellesse, arvatavalt,  ülipõnevasse diskursusse ülevaate andja ei  sukelda. Seetõttu pole 

ilmne  kuidas  ja  miks  on  jõutud  arusaamisele,  et  fiktsioonil  ei  ole  ühtegi  lingvistilist 

eritunnust.

Järgnevalt tutvustab Sutrop erinevaid seisukohti, mis puudutavad

• autori erilisi toiminguid ja

•  lugeja erilist hoiakut.

70-80.aastatel  üritati fiktsiooniteooriat  arendada Austini  kõneaktide teooria alusel.  Kui 

fiktsioon kasutab assertiive, siis väidetakse millegi kohta midagi, ehk need peaksid olema 

verifitseeritavad. Kuivõrd seda ei ole võimalik teha, siis kirjamehed, järelikult, valetavad. 

Selline seisukohta esineb selgelt ka antiikklassiku Platon’i Riigis:

• 402: poeedid ei tea ega oma õiget arusaamist,

• 403: loovad sõltumata asjaoludest,

• 405: luule toidab madalamat hingeosa, hävitab mõistusliku osa,

• 407: lähtuvad valust ja naudingust.
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Kindlasti ei nõua antud kontekst Sir Philip Sydney mõtteavaldust “juba” aastast 1595, et 

kuna luuletajad ei väida midagi, siis ei saa nad ka valetada. Vastav arutelu läheb tagasi 

antiiki  (4.sajand  eKr)  ja  ilmselt  ei  pea  selleks  olema  üleüldsegi  väljapaistev,  et  sellist 

tähelepanekut teha. Enamgi, selline mõttearendus satub suurtesse raskustesse Aisopose 
fiksionaalsete loomavalmide õpetlike sõnumite ja ka Platoni dialoogide valguses. Aisopos 

ei ole pelgalt meelelahutus. Sellest lähtuva elutarkusega võib kohati vaielda, ent nendes 

valmides sisalduvate tähelepanekute terasus on ka moodsate aegade jaoks aktuaalne. 

Seega,  need  muinajutulise  ilmega  lood  väidavad  midagi  reaalsuse  kohta  ning  sellisel 

kombel on neid tõlgendatud vähemalt 2500 aastat. Ning on ilmne, et see ei lähtu mitte 

osutusest ega ka tähistusest (kui laiendatud kategooriast), vaid ainuüksi tähendusest.

Richard  Gale,  Gottfried  Gabriel  ja  John Searle püüd  seletada  fiktsionaalsust  autori 

hoiakuga teeselda ehk pretense theory – autor teeskleb illokutiivsete aktide sooritamist – 

kohasem  nimetus  tundub  olevat  pigem  näitleja  näitlemise  teooria.  Lev  Tolstoi 

kangelased on nemad ise ja ei  tee mitte  ainult  näivalt  assertiive,  kuna vastasel  korral 

kaotaks tekst jälgitavuse ja tähenduse.  Kas kirjaniku kunsti täiuslikkus seisneb teeskluse 

või  ärapetmise  täiuses?  Kindlasti  ütleks  seda  õnnestuja  äpardunud  rivaal.  Sarnaneb 

mõnevõrra Platoni totalitaarse esitusega teosest Πολιτεία. Erinevalt moodsast diskursusest 

on toodavad põhjused teoloogilis-moraalsed.

Kuivõrd  fregeliku  logitsistliku vaate  kohaselt  peab  mõttekuse  jaoks  lausetel  olema 

osutus, ent fiksioonil need ilmselt puuduvad, siis tuleb mingil moel fenomenile, et inimesed 

kõigele vaatamata kalduvad fiksioonis peituvaid võimalusi hindama ja väärtuslikku aega 

sellele kulutama, seletus anda. Kui Austin kõneleb fiksiooni puhul illokutiivsete jõudude 
kängumisest, sobitudes  kokku  Ludwig  Wittgenstein’i  seisukohtadega  keele 
tühikäigust, siis  tema  järgijad  Monroe  Beardsley  ja  Richard  Ohmann leiavad,  et 

fiktsioonil need puuduvad sootuks. Tagamõte on muidugi säilitada analüütiline tuumõpetus 

mõttekusest (Sinn) ja osutusest (Bedeutung),  mis kõigele vaatamata pole imeleiutis 

ega taevast kukkunud, vaid Aristotelese loogikast lähtuv variatsioon ja selle tuletis. Sellegi 

poolest, teesid illokutiivsuse kängumisest ja selle puudumine erinevad teineteisest väga 

tugevalt. Seal, kus Austin pääseb, mässivad radikaalid end lootusetult sisse.

Vastunäide. Kas  etendusel  “Pisuhänd”  on  illokutiivne  jõud?  Näiteks  vana  Vestmanni 

küsimusel “Mis on selle lurjuse nimi?”?  Näidendite illokutiivne jõud on vahendatud. Lugeja 

või vaataja asetseb anonüümselt, nähtamatult autori vastas, kõrvalvaatajana. Ometi, kui 
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illokutiivsus  puuduks,  siis  ei  oleks  võimalik  näidendit  vastavalt  kas  veenvaks  või 

ebaveenvaks,  haaravaks  või  tüütuks  nimetada.  Samuti  poleks  õigustatud  hea  esituse 

eristamine mannetust presentatsioonist ega nõuda näitlejatelt rolli nimel pingutamist. Veel 

vähem diskrimeerida ühte võimekaks ja teist andetuks.

Gerard Genette pakub, et fiktsioon on direktiivne kõneakt. Märkus: Margit Sutrop tõlgib 

seda käsuks, mis on ilmselt ekslik. Direktiiv võib olla käsk, ent pigem on juhis või suunis: 

lingvistilises võtmes sisaldub sellises lõdvas kasutuses konflikt, kuivõrd käsulisuse jaoks 

on  teine  termin  –  imperatiiv.  Ülearunegi  on  seejuures  mainida,  et  imperatiivil  on 

pöördevorm, mida kohtab esimese lausena romaanides harva, enamgi, imperatiiviga (ld 

in+paro ehk  ebavõrdne)  on  raske  lugejat  veenda,  kuivõrd  selle  kasutaja  asetab  end 

retsipiendist kõrgemale.

Sutrop  läheb  edasi  Kendall  Walton’i vaate  tutvustamisega,  kelle  arvetes  fiktsiooni 

funktsioon on representatsioon ehk pakkuda usutavat mängu – games of make believe. 

Pakutaval  psühhologistlikul seletusel  on tugev seos arengupsühholoogilise teooriaga 

mängu rollist õppimisel ja kohanemisel.

“Kujutlemine toimub alati esimeses isikus, pakub see meile suurt lõbu – egoistidena me  

naudime seda, kuidas meie kujutlused käivad meie endi kohta. Oma kujutlustes oleme ise 

peategelased..”

Selline tugev taandamine tekitab küsimuse, kellega samastab naine end etenduste puhul, 

kus peaosaline on mees ja vastupidi. Ajalooliste näidendite puhul suurkujudest kaasuks 

sellega ohtliku sõltuvuseni arenev nauding, mis oleks iseenesest mureaines esmajoones 

psühhiaatritele.  Kas  on  võimalik,  et  pereema  kujutleb  Torquato  Tasso  Vabastatud 

Jeruusalemma lugedes  end  üllaks  Tancrediks,  kes  tõuseb  esimesena  Püha  Linna 

müüridele? Enamgi, kas  Vladimir Nabokovi  Lolita  hindaja on latentne pedofiil ja  markii 
de Sade’i  lugeja kapisadist? Mulle näib, et suuremat osa inimesi ajendab nende teoste 

poole pöörduma uudishimu, ehk kaasaelamise asemele astub teadmisjanu rahuldamine. 

Seega,  sellise  definitsiooni  puhul  oleks  ühiskondliku  moraali  seisukohalt  kõige 

otstarbekam  alustada  Sophoklese Οἰδίπους  Τύραννος  ärakeelamisest,  kui  ohtlikust 

mustrist,  mis  kihutab  inimesi  nautima  patritsiidi  ja  intsesti.  Ilmselgelt  on  antud 

definitsioon, mis pöördub retsipiendi intentsiooni poole, liiga kitsas.

“Fiktsiooniga on meil Waltoni arusaamist mööda tegemist siis, kui antud asja funktsiooniks  

on panna meid võtma tema suhtes teha-nagu-usuks-hoiakut. “
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Mulle  näib,  et  teha-nagu-usuks-hoiak iseloomustab  alati  ka  kahtlemist  kui 

otsustusprotsessi,  enne kui  langetatakse liisk,  vastavalt  jah või  ei.  Kuna eitava hoiaku 

võtmisel oleks raske õigustada aja kasutamist. Me võtame sarnase hoiaku kohtukõnede 

(tunnistajate  ja  süüaluse  tunnistused),  müügimeeste  jutu  (uued  imelised  ravimid,  

puhastusvahendid  jne),  kõmuajakirjanike paljastuste ja poliitikute etteastete (lubadused, 

kaunid tulevikuvisoonid) suhtes. Ometi pole need olemuslikult fiktsioonid.

Epifenomenaalse keha vaimuväline teooria

“Fiktsionaalne narratiiv on fiktsioon sellepärast, et jutustaja on seal fiktsionaalne entiteet,  

kes seetõttu ei saa sooritada tõelisi illokutiivseid akte”

Autor on “autor”. Sellise arusaama õiguslikuks aktiks vormistamine rõõmustab kindlasti 

kirjastajaid, kuivõrd autoritasu nõuavad tegelikult mingid kapriissed zombid, kelle puhul on 

õigustatud kanda ainult elementaarsed instrumentaarumi kulutused, kuna töö tehakse neis 

istuvate vaimude – genius’te või daimionite – poolt.

Võib veelgi vastuolulisemalt küsida: Kas fiktsioon on see, mille tegelikku autorit ei ole 

olemas või mille jutustaja ei ole tegelik autor?

Mulle näib, et selline vastus eeldab julget vaimufilosoofilist lahendust, mida võiks nimetada 

epifenomenaalse keha vaimuväliseks teooriaks.
Kas fiktsionaalse jutustamise praktika näeb ette, et autor ei jutusta loo sündmustest mitte 

omaenda suu läbi, vaid oma väljamõeldud jutustaja suu läbi? Kuidas on Aispose ja Ivan 
Krõlovi  (Иван  Андреевич  Крылов)  valmidega?  Ometi  on  need  lühivormilised 

loomajutustused fiktsioonid!

Lk 303: “Seejuures väljendab ta oma usku.”

On ebaõnnestunud  lause  antud  kontekstis.  Silmas  peetakse  ilmselt,  et  nende  väidete 

juurde kuulub verifitseerimisprotseduur. Seega oleks sobilikum – Teeb propositsioone.

Lk 303: “Kirjutades fiktsionaalset narratiivi ei väljenda autor oma usku, vaid kujutlust.”

Võttes  eelviimast  lauset  omaette,  kontekstita,  kerkib  sarnane  probleem.  On  selge,  et 

hilistes Lev Tolstoi teostes väljendab autor just nimelt oma usku, ning omakorda, kui me 

tõlgendame  seda  kasutust  veendumustena,  siis  Friedrich  Nietzsche Also  sprach 

Zarathustra poleks selleta mõistetav.
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Lk 303: “Fiktsioon on autori kujutlusakti väljendus.”

Viimase  lause  osas  –  ka  arhitektuurilised  eskiisid,  mehaanilised  joonised, 

masinaehitusprojektid on autori loova kujutluse väljendused ehk kujutlusaktid, mis ei 
tee  neist  kaugeltki  fiktsiooni,  milleks  need  võivad  osutuda  alles  siis,  kui  pole 
teostatavad. Seega antud definitsioon, mis vastab  ühtlasi artikli probleemile, on liiga lai.

Kirjandus

Sutrop, Margit. Mis on fiktsioon? ajakiri Akadeemia. nr 2. 1996. lk 292-303

Studia Cartesiana Estonica (2009)
7


