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Matemaatiline positivism vs konventsionalism

Biograafiad

George Berkeley (1685-1753) Iirimaa inglane, õppis Trinity kolledzis, Dublinis. Pühendunud anglikaanina 

määrati  1724.aastal  Derry dekaaniks.  Seejärel püüdis asutada kolleegiumit  Bermuudal,  ent rahanappuse 

tõttu kavatsus ebaõnnestus. 1734.aastal võttis üle Cloyne piiskopi ametikohused. Berkeley esitab enda nn 

anti-materialistlikku filosoofia kirjutistes  Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) ja 

Three  Dialogues  Between  Hylas  and  Philonous  (1713).  Tema  hilisemad  kirjutised  sisaldavad  Newton’i 

diferentsiaalarvutuse (The Analyst:  A Discourse Addressed  to  an Infidel  Mathematician,  1734)  versiooni 

kriitikat ja Newtoni füüsika positivistlikku kriitikat (De Motu or The Principle and Nature of Motion and the 

Cause of the Communication of Motions, 1721).

Ernst  Mach  (1838-1916)  Viinis  haritud,  panustas  mehaanikasse,  akustikasse,  termodünaamikasse  ja 

eksperimentaalsesse  psühholoogiasse,  samuti  teadusfilosoofiasse.  Ta  sõdis  “metafüüsiliste” 

interpretatsioonide  levimise  vastu  füüsikasse.  Samuti  ka  vaate  vastu,  et  teadus  peab  püüdlema  mingi 

“objektiivse reaalsuse”  kirjeldamisele – sh näitama aatomeid – ilmnevuse taga, Mach kinnitas, et teaduse 

eesmärk on anda võimalikult ökonoomne kirjeldus fenomenidevahelistest suhetest.

Jules  Henri  Poincaré  (1854-1912) sündis  Nancy  väljapaistvas  perekonnas.  Tema  nõbu  Raymond 
Poincare oli  Prantsuse  Vabariigi  president  Teise  maailmasõja  ajal.  Ta  alustas  kavatsusega  saada 

mäeinseneriks (Ecole des Mines), ent õppetöö ajal kaldus ta huvi puhta matemaatika suunas. Mõnda aega 

õppis Caen’i ülikoolis, siis läks üle Sorbonne’i. Uurimused astronoomias ja matemaatikas. Tema 1906.aasta 

uurimus  elektronist  ennetas  mitmeid  tulemusi,  mida  Einstein  saavutas  hiljem  erirelatiivsusteooriaga. 

Poincare kirjutised teadusfilosoofiast – La Science et l’hypothèse (1902) ja La Valeur de la Science (1905) – 

tegi rõhu konventsioonide rollile teaduslike teooriate formuleerimisel.

Karl Popper (1902-1994) oli loogika ja teadusliku meetodi professor  Londoni Majanduskoolis. Tema töö 

teadusliku avastuse loogikast  (Logik der Forschung, 1934,  The Logic of Scientific Discovery, 1959) oli 

väga mõjukas. Ta kritiseeris Viini ringi taotlust leida empiiriliselt tähendusrikastele lausetele kriteeriumit ja 

väitis  selle  asemel,  et  empiirilist  teadust  tuleb demarkeerida pseudoteadusest  vastavalt  praktiseeritavale 

metodoloogiale.  Conjectures  and  Refutations  (1963)  laiendas  seda  positsiooni.  Teise  maailmasõja  ajal 

avaldas Popper  “The Open Society and Its Enemies”, rünnates seal mõtlejaid, kes usuvad ajalool olevat 

vääramatud seaduspärasused.

Berkeley matemaatiline positivism
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Berkeley süüdistas Newtonit omaenda hoiatuste eiramises: üks asi on formuleerida 

matemaatiline  jõude  sisaldav  korrelatsioon,  teine  asi  on  avastada,  mis  jõud  on 

“iseenesest”.  Kui  Newton  teinud  vahet  matemaatilistel  jõu  ja  valgusmurdumise 

matemaatilistel  teooriatel,  samuti  hüpoteesidel “tõelise  looduse  kohta”,  siis  rääkides 

“sõlmedest”  pidas  Newton  neid  jõude  enamaks  kui  lihtsalt  mõisteteks  võrrandites. 

Berkeley arvates on matemaatiliste  konstruktsioonidega hea arvutada kehade liikumist, 

ent  on  väär  neile  omistada  reaalsust.  Ta  rõhutas,  et  Newtoni  jõud  on  vaid  vaatleja 

märkamises. Sellist lähenemist nimetatakse instrumentalismiks. Nn loodusseadused ei ole 

midagi  muud  kui  arvutuslikud  laused  fenomenide  ennustamiseks  ja  kirjeldamiseks. 

Mõistetel  “külgetõmbejõud”,  “impetus” jt  puuduvad  referendid.  Mida  me  kindlalt  teada 

võime  on,  et  teatud  kehad  liiguvad  teatud  viisil,  teatavates  tingimustes.  Berkeley 

vastandas end vaatele teadusest kui kartograafiast. Sest kui kaart osutab otseselt mingile 

vastele,  siis  teadusliku  teooria  puhul  ei  pruugi  iga  mõiste  tähistada  olemasolevat  või 

sõltumatut  objekti,  omadust  või  suhet  universumis.  Losee  arvab,  et  Berkeley 

instrumentalistlik lähenemine on tuletatud metafüüsilisest teesist,  et universum sisaldab 

vaid kahte liiki entiteete – ideesid ja vaime: olla tähendab tajuda või olla tajutud. Seega 

teadvused  on  ainsad  kausaalsed  agendid.  Samuti  pole  alust  peale  suruda  eristust 

“esmaste  kvaliteetide”,  mis  on  kehde  objektiivsed  omadused  ja  “teiseste  kvaliteetide 

vahel”, mis on vaid subjekti teadvuses. Berkeley eitas, et kehadel on mingeid esmaseid 

kvaliteete, tema jaoks olid ulatuvuslikkus ja liikumine täiesti võrdsed soojuse ja heledusega 

– kõik on  meeltest pärit. Samuti pole tähenduslik rääkida Newton’ist lähtuvalt liikumisest 

absoluutses ruumis, kuna ruum eksisteerib sõltuvalt kehade tajumisest: kui pole keha, ei 

ole aktuaalne rääkida ka vahemaast. Nii ka liikumine on relatiivne – üksiku keha liikumine 

ruumis  on  kujutlematu  –  ei  saa  tajuda  liikumist  kui  pole  teist  keha.  Newtoni  ämbri 

eksperiment ei tõesta Berkeley’le absoluutse ruumi olemasolu. Pigem viitab teisele kehale, 

mitte absoluutsele ruumile. Berkeley soovitas selle füüsikast välja visata, kusjuures midagi 

distsipliinis ei muutu halvemaks. Berkeley märkis, et kui “külgetõmbejõud” ja “impetus” on 

kasulikud matemaatilised fiktsioonid,  siis  “absoluutne ruum”  kasutu fiktsioon, mida võib 

sama hästi  eemale visata, soovitades aluseks võtta fikseeritud tähed raamina liikumise 

kirjeldamisele.
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Mach reformuleerib mehaanika 

Mach  jagas  Berkeley  instrumentalistlikku  vaadet  teadusteooriate  ja  seaduste 

suhtes,  see  väljendus  sarnaselt  tema  newtoniaanliku  teadusfilosoofia  kriitikas.  Machi 

arvates  on  teaduslikud  teooriad  faktide  implitsiitsed  kokkuvõtted,  mis  võimaldavad 

kirjeldada ja ennustada fenomene (näide Snelli refraktsiooniseadus (Willebrord Snellius) 

elik  Descartes’i  refraktsiooni  seadus).  Mach  soovitas ökonoomsusprintsiipi kui 

regulatiivset printsiipi teadustegevuses. Teadlane peab alati taotlema formuleeringut, mis 

võtaks  kokku  suurima  arvu  fakte:  laiahaardeline  teooria,  milles  empiirilised  seadused 

dedutseeritakse  vähestest  üldprintsiipidest.  Samuti  jagas  ta  Berkeley  veendumust 

teaduskorrespondentsist: mõningad entiteedid on nii kaua kasulikud, näiteks aatomid, kuni 

nad  aitavad  seletada  teatud  fenomeni,  mis  aga  ei  viita  tingimata  nende  reaalsusele 

looduses. Mach’i fenomenalism ulatus “esmaste kvaliteetide” – aatomite ja elektrilaengute 

– reaalsuse eitamiseni. Teadus tegeleb vaid teadmisega ilmnevuse seostest, ilmnevused 

eksisteerivad  meie  arusaamises,  seega  igasugused  pilkuheitmised  looduse  ehk 

ilmnevuste  taha  on  ette  kehtetud.  Mach  püüdis  Newtoni  füüsikat  reformuleerida, 

puhastada see metafüüsikast lähtuvalt fenomenalistlikust vaatekohast, jagades mehaanika 

alusväited kahte klassi:

1.    empiirilised üldistused, mis jagunesid

a.    vastaskehad mõjutavad teine-teist;

b.    kehade massimäär on sõltumatu kehade füüsikalistest asenditest;

c.    kiirendus, mida iga keha A, B, C omab keha suhtes K on üksteisest sõltumatud (?)

2.    aprioorseteks definitsioonideks.

Mach  jagas  sarnast  vaadet  Newtoni  “absoluutsete” mõistete  ühendite  suhtes. 

Machile  heidetakse  aga  ette,  et  ta  ei  arvestanud  üldistuste  tegemisel  empiirilise 

situatsiooni isoleerimist.

Duhem diskonfirmatsiooni loogikast
Pierre  Duhem  analüüsis  hüpoteesi  diskonfirmatsiooni,  rõhutades,  et  fenomeni 

esinevuste  ennustatavus  sõltub  eelduste  asetusest,  mis  sisaldab  seadusi  ja  väiteid 

eelnevatest tingimustest. Duhem oli seega mõneti konventsionalist.

Näiteks:
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L Alati, kui tükk sinist lakmuspaberit panna happelahusesse, siis see läheb punaseks;

C Tükk lakmuspaberit asetatakse happelahusesse.

E Lakmuspaber läheb punaseks.

Argument on kehtiv – kui eeldused on tõesed, siis peab ka järeldus olema tõene. 

Kui  aga  väär,  siis  viga  peitub  eeldustes.  Ent  kui  paber  ei  tõmbu  punaseks,  siis 

falsifitseeritakse L ja C konjunktsioon, ent mitte L. Vaatlus, et E ei leia aset falsifitseerib L. 

Duhem  rõhutas,  et  ennustuse  paikapidamatus  fasifitseerib  vaid  hüpoteeside 

konjunktsiooni.  Kokkusobivuseks vaatlusega tuleb teadlasel  muuta  ühte hüpoteesidest. 

Sellise strateegia omaksvõtmine tähendab ühele eraldi hüpoteesile konventsiooni staatuse 

atributeerimist,  milles  pole  oluline  tõde-väärus.  Reeglistamata  hüpoteeside 

konventeerimist  hermeetilisteks  konventsioonideks,  vaid  jätab selle  teadlase otsustada, 

millist  osa  tuleb  teoorias  sobimatuse  korral  modifitseerida.  Diskonfirmatsiooni  loogikas 

pole  midagi,  mis  näitab  täpselt  ära  teooria  vigase  koha.  Duhem  analüüsis 

diskonfirmatsiooni loogika seisukohalt Baconi pakutud “otsustavat eksperimenti” Foucault’i 

eksperimendi näitest (valguse murdumisest järeldub, et valguse kiirus on õhus suurem kui 

vees),  millest  tuletati  füüsik  François  Jean Dominique  Arago poolt  lisaväide,  et  see 

tõestab, et õigem on valguse laineline mitte korpuskulaarne teooria.

Duhemi arvates eksis Arago kahes punktis:

1.    Foucault’i eksperiment fasifitseerib vaid hüpoteeside püstitust;

2.    kui iga korpuskulaarse teooria eeldus, väljaarvatud emissiooni hüpotees on tõesed 

teistel alustel ei tõestaks Foucault’i eksperiment valguse lainelist iseloomu.

Keegi  ei  suuda  tõestada  valguse  lainelist  või  korpuskulaarset  iseloomu,  peab  olema 

kolmas võimalus, arvas Duhem. Vaid selline eksperiment saab olla “otsustav”, millise kõik 

võimalikud seletavad eeldused hoiavad ühte. Sellist aga pole!

Poincare konventsionalism

Poincare oponeeris Whewelli veendumust, et teatud loodusseadused on aprioorselt 

tõesed,  ja  et  see  tuleneb  Kanti  epistemoloogiast.  Poincare  arvates  pole  küsimus 

muutumatute  ideede  olemasolus,  mis  annavad  loodusseadustele  paratamatuse. 

Konventsioon  sunnib  teadlast  aktsepteerima  loodusseadust  sõltumatult 
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eksperimentaalsest kogemusest. Kui seadus on aprioorselt tõene, siis selle pärast, et see 

on esitatud viisil, mis ei võimalda esitada vastupidiseid empiirilisi tõendeid.

Kaks mehaanikaseaduste kasutust

Inertsiseadus pole empiiriliselt kummutatav ega kinnitatav. Otsustavat kontrolli pole 

selle kinnitamiseks võimalik teha – isoleeritud süsteemis aset leidva kehade toime põhjal 

me eeldame, et  see kehtib. Samas ennustuse paikapidamatus isoleeritud süsteemis ei 

falsifitseeri  üldistatud  inertsiprintsiipi.  Kõrvalekalded  võib  taandada  isoleerimisvigadele. 

Arvutust korratakse võttes arvesse lisakehade asendit ja kiirust, revisioonidel limiit puudub. 

Üldist  inertsi  printsiipi  võib  võtta  kui  konventsiooni,  mis  toob  kaasa  fraasi  “inertne 

liikumine” tähenduse.  Iga  keha,  millega  pole  tehtud  definitsioonikohaseid  asendi  ja 

naaberkeha asendi ning liikumisearvestust pole inertse liikumise keha. Ent Poincare väitis, 

et antud printsiipi saab kasutada ka kui empiiriliselt olulist või tähenduslikku üldistust, mis 

rakendub ligilähedaselt  “peaaegu  isoleeritud” süsteemile  (ruumi,  aja  ja  jõu  mõõtmine). 

Poincare analüüsis ja teisi  Newtoni  liikumisseadusi,  leides et  ka need funktsioneerivad 

“jõu” ja  “massi”  konventsionaalsete  definitsioonide  alusel.   Seega  seadused  evivad 

seaduspärast  alust  funktsioneerimsieks  kui  konventsioonid,  ent  nad  funktsioneerivad 

õiguspäraselt  ka  kui  empiirilised  üldistused.  Seadustes  on  mõlemat.  Seadus  võib 

kehtestada seose A ja B mõiste vahel, arvestades et seos kehtib vaid ligilähedaselt, siis 

võib  teadlane  viia  sisse  mõiste  C,  mis  definitsiooni  poolest  omab  suhet  A-sse,  mida 

väljendatakse seadusega. 

Algupäraselt eksperimentaalne seadus jaotub nüüd kaheks osaks:

1.    aprioorseks printsiibiks, mis paneb paika suhte B ja C vahel, ja

2.    eksperimentaalseks seaduseks, mis sätestab suhte B ja C vahel.

Jõud,  mass,  inertne  liikumine  on  samasugust  tüüpi  kui  C.  Popperi  arvates  on 

konventsioonid füüsikas vaid niivõrd õigustatud kuivõrd on produktiivsed.

Geomeetria valimine “füüsikalise ruumi” kirjeldamiseks

Puhta  geomeetria  kasutamine  teadlaste  poolt  ruumisuhete  märgistamiseks  on 
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samuti  konventsionaalne. Eukleidese geomeetria valitakse teiste võimaluste seast välja 

eelkõige  lihtsuse  tõttu.  Ka  Carl  Gaussi  eksperiment  –  kolmnurga  nurkade  summa 

mõõtmine mäetipudesse paigutatud kiirte abil, milles hälvet 180° ei esinenud – ei oleks 

eitanud geomeetriat, sest kohe olnuks võimalik olnud leida argumendid maakumerusest ja 

kiirte  paindumisest.  Poincare  aga  väidab,  et  mistahes  abstraktne  rakendus  eeldab  ka 

empiirilise  komponendi  kohalolu,  isegi  siis,  kui  me  seda  ei  märka  (Gaussi  puhul 

valguskiirte  levimine).  Rakendusprobleemide  tekkimisel  valivad  teadlased  tavaliselt 

asjasse puutuvate füüsikaliste hüpoteeside modifitseerimise,  kui  et  revideerivad puhast 

geomeetriat.  Hempel  väitis,  et  siiski  mõnikord  on  lihtsam mitte-eukliedilise  lähenemise 

kasutuselevõtmine  füüsiliste  hüpoteeside  muutmise  asemel.  Loeb  hoopis  puhta 

geomeetria ja vastava füüsilise hüpoteesi seose keerukus.

Karl Popper falsifitseeritavusest 

kui empiirilise meetodi kriteeriumist

Popper  möönis,  et  tõepoolest  alati  on  võimalik  leida  kooskõla  teooria  ja 

vaatlusandmete vahel. Kui tõend ei sobi teooriaga, siis võis väga erinevate strateegiatega 

teooriat päästa. Uut tõendit võib:

• 1.    kummutada otsekoheselt,

• 2.    seletada kas abihüpoteesi lisades või

• 3.    anda seletusi korrespondentsi reegleid modifitseerides.

Nii  võib  alati  falsifitseeritavat  tõendit  vältida.  Ent  korralik  empiiriline  meetod 

tähendab  alalist  teooria  avatust  võimalusele  olla  falsifitseeritud.  Selleks,  et  võidelda 

konventsionalismiga  tuleb  otsustada  ilma  selle  meetoditeta.  Popper  pakub  välja 

metodoloogilised reeglid empiirilise teaduse tarvis. Kõrgema reegli kohaselt peavad kõik 

empiirilise  meetodi  reeglid  olema  ülesehitatud  nii,  et  need  poleks  hermeetilised 

falsifitseerimise suhtes. Vaid neid abihüpoteese tuleks tema arvates teadustele lisada, mis 

tõstavad teooria falsifitseeritavuse taset, vastandudes nii Pauli eksklusiooni printsiibile 
ja Lorenzi kontraktsiooni hüpoteesile. Falsifitseeritavuse kui astme rahuldamise järel 

saab hüpotees võimaluse astuda teaduslikku arutlusse, kus peab vastu seisma teadmist 

kummutavale kontrollile. Viimane sisaldab võrdlust hüpoteesi deduktiivsete järelduste ja 
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“baasväidete”  vahel.  “Baasväide”  kirjeldab  intersubjektiivselt  vaadeldavat  sündmuse 

esinevust teatavas aja ja ruumi ühikus. Neid saab korrigeerida. Teadus on talle kui hoone, 

mis seisab keset soid ja on rajatud vaiadele. Ent kuivõrd sügavamale vaiu ei puurita, siis 

see pole teaduse jaoks kindel pind, vaid esialgne piisavus. Hoonet ei rajata mitte tugedele, 

vaid need ise liiguvad hoonest allapoole!

Teooriate  ja  loodusseaduste  aktsepteeritavuse määr  sõltub  kontrollimiste  arvust, 

mitmekesisusest  ja  karmusest.  Selle  Popperi  nõudega  ollakse  üldiselt  päri.  Näiteks 

tuuakse 1919.aastal läbiviidud ekspeditsioon, mille tulemusel tõestati, et Päike tõepoolest 

painutab eemalolevate tähtede valgust. Seda saab pidada üldrelatiivsusteooria rangeks 

kontrolliks.  Ent  kuidas  mõõta  kontrollimise  rangust.  See  pani  Popperi  sõltuvusse 

eksperimendi  seadeteravusest,  tulemuste täpsusest ja ühildatavusest teiste teoreetiliste 

eeldustega. Popper proovis arendada mh kvantitatiivset mõõdupuud aktsepteeritavusele, 

viitega tõenäosuskontseptsioonile (tõelähedus). Teooriast  tuletatavad laused võivad olla 

tõese  sisuga  aga  ka  väärad.  Kui  teooriatel  T1  ja  T2  on  need  võrreldavad,  siis  tuleb 

eelistada ja nimetada tõele lähemalseisvaks 1. võrdsete väärussisude puhul seda T, mille 

tõesisulisus  on  suurem  ja  2.  kui  tõesisulisuses  ollakse  võrdsed,  siis  tuleb  eelisrada 

teooriat, mille väärus-sisulisus on väiksem. Pavel Tichy ja David Miller on aga näidanud, 

et kui T1 ja T2 on mõlemad valed, siis pole kumbki tingimustest (a-b) täidetavad. Popperi 

eesmärk oli  näidata,  milline väär teooria on tõele lähemal.  Teadusajalugu oli  Popperile 

eelkõige  kummutamiste,  ülevaadatud  seoste  ja  lisakummutamiste  järgnevus  –  õige 

teaduslik  tegevus  nõuab  alalist  falsifitseerimist.  Kui  seos  läbib  kontrolli,  siis  on  see 

tõestatud. Ent selle saavutamine ei tõesta, et hüpotees on tõene või ligilähedaselt tõene. 

Popper toetas humelikku skeptitsismi induktivismi suhtes: suur arv läbitud teste ei kõrvalda 

võimalikkust läbi  kukkuda. Hästitõestatud teooria esitab ennast suutelisuses ellu jääda. 

Mõningast  pinget  see  evolutsiooniteooriast  tõmmatud  paralleel  tema  antiinduktivistliku 

teadusfilosoofia sees tekitas.
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