
KEELEFILOSOOFIA

Kuidas ja milliseid diagramme kasutada 

keelefilosoofias?

Ostensiivdiagrammi näitel järgmiste keeletegude 

distinkteerimise korral: 

(tõe-)rääkimine, eksimine, valetamine, moonutamine ja laimamine

Alljärgnev on katse vaadelda kõnetegusid  1. osutuse (ostensiooni - factum), 2. 
tähistuse  (märgi  -  signum)  ja  3.  tähenduse  (aestimatio) vahekorras.  Väljendada 

skemaatiliselt  –  diagrammi  varal  –  nende olemuslikke  jooni,  teisisõnu pannes proovile 

loetletud  triaadi  deskriptiivse  jõu  ja  konstrueerimise  eripära,  olla  heuristiliseks 

instrumendiks kõneteo iseloomu määramisel. Nõnda nagu tähistuse ja osutuse vahekord 

taandub tõesusele ja väärusele, sarnaselt märgi ja tähenduse suhet on võimalik taandada 

heale  ja  halvale.  Informatsiooni  tähenduseks  konverteerimine  näib  olevat  hädatarvilik 

eeldus  praktilise  valiku  langetamiseks:  tõene  teadmine  on  aluseks  edukale  (heaks 

peetavale)  toimimisele. (Deontoloogilise moraaliteooria puhul defineerib edukust heaks 

peetav,  konsekventsialistlike  puhul  vastupidiselt  –  kasulik  määrab  honestas‘e  sisu). 

Diagrammi  vasakule  poolele  on  asetatud  triaadi  välised  tunnused,  mis  sellisel  kujul 

viitavad üksteisele – hinnang (lugupidamine-lugupidamatus), märk (väljend, lause, tekst), 

sündmus (tegu, tõsiasi). Diagrammi paremale poolele on asetatud internaalsed tunnused, 

mis kirjeldavad kõneakti konstrueerimist (tuletuslikku teekonda, vaimset aktiivsust): motiiv 

(ajend, eesmärk), otsustus (väide millestki), diskreetne Ding an sich, mis väljendab faktide 

teooriast  koormatust  (on  ilmne  et  sündmuste  ühendamiseks  on  vaja  mõnesugust 

eelarusaama).  Nooled  seevastu  näitavad  propositsiooni  kujunemist  –  kas  valikust 

eenduvalt või intellekti suubuvalt.
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Korrektsed propositsioonid

Eeskujulikel  laustel  on  vastavussuhe.  Eelistatakse  mõelda,  et  on  olemas  teatav 

intersubjektiivselt  jagatav  reaalsus,  mida  teatud  kriteeriumite  alusel  on  võimalik 

kollektiivselt  verifitseerida.  Märgi  kogumiga  –  tekstiga  –  kaasub  kontekst,  mistõttu 

diagramm väljendab seda vältimatut seotust, kuna teistpidi lahustutakse tähendusse.

Tõerääkimine (korrektsus kõnes), väljamõtlemine (fiktsioon) ja valetamine

Esimene tulp näitab, et otsustus luuakse sündmuse või tõsiasja põhjal, ning sellest lähtub 

ühtlasi  tähenduse andmine.  Teisel  puhul  märk tuletatakse tähendusest  ning selle suhe 

võimaliku  designaadiga  on  sattumuslik.  Kolmanda  tulbaga  näitlikustatakse  valetamist. 
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Valetamise puhul on esmane motiiv – kasu või hirm – ja vigane suhe märgi ja fakti vahel 

(ebatõene).

Eksimine, väljamõtlemine ja valetamine

Eksimise puhul (rumaluse rääkimise puhul, võimalik ka suur hulk pejoratiivseid verbe – 

tühijutt, jampsimine jne) luuakse ostensioon märgistuse ja sündmuse vahel vääralt, millest 

lähtub  samuti  otsustuse  ebaõige  tähendus.  (Õige  ja  väär  näitavad  tähenduse  ja 

ostensiooni suhet).

Eksimine, moonutamine ja valetamine
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Teine tulp esitab moonutamist. Ühelt poolt on fakti ja kirjelduse vahel vigane suhe, mille 

puhul motivatsiooni  näitab tuletuslik (erihuviline) lähenemine. S.t  soovitavast tagajärjest 

lähtuvalt  kirjeldatakse  factum‘it  ebakorrektselt  (lisades asju  juurde või  jättes mõningaid 

vajalikke asju  välja).  Moonutamine erineb väljamõtlemisest  factum’i  olemasolu  poolest, 

ning erinevalt valetamisest ei üritata sündmust olemuslikes joontes luua.

Eksimine, moonutamine ja laimamine

Võib  tundada,  et  moonutamise  ja  laimamise  erinevus  on  õhkõrn.  Enamgi,  Euleri 

diagrammide alusel allub kõnetegu moonutamine kindlasti kõneteole valetamine, mistõttu 

moonutamise  asemel  kvalifitseeritakse taolisi  eksimusi  samuti  üldisemalt  valetamiseks. 

Näib, et laimamist ei ole võimalik eraldada erijoonte alusel valetamisest ja moonutamisest. 

Siiski,  laimamine, erinevalt valetamise negatiivsest vabadusest, on alati  halvustav. Asju 

saab, nii öelda, paremaks valetada. Laimamine on alati halvustamine. Otsustusi luuakse 

ilmse kavaga panna kuulaja uskuma faktide asetleidmises, millega taotletakse negatiivset 

tähendust.  Seega,  kui  on  võimalik  määrata  inimese  motiiv  (nt  konkurentsieelise 

saavutamine),  ühtlasi  on püütud veenda factum‘is,  mida ei  eksisteeri,  siis  on tegemist 

laimamisega – teadva väärinformatsiooni levitamisega.
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