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Kaasani  Ülikooli  professorit  Nikolai  A.  Vassiljevit  (1880-1940)  peetakse  kaasaegse 

mitteklassikalise,  ja  eelkõige  parakonsistentse  ja  polüvalentse,  loogika  eelkäijaks.  Ta 

kõrvaldas mõtlemise kaanonitest oma imaginaarses loogikas (esimene töö avaldati 1910) 

vasturääkivusseaduse  ja  välistatud  kolmanda  seaduse,  võttis  kasutusele  uued 

propositsioonide  klassid,  nende  väidetega  seotud  uudse  mõtlemise  mehhanismi  ja 

metaloogika idee. Ta argumenteeris informaalselt  ja tema uue loogika lähtepunktiks sai 

traditsionaalse Aristotelese süllogistilise loogilise ruudu propositsioonide analüüs. 18.mai 

1910.aasta loengus “Osaväited, loogiline kolmnurk ja välistatud neljanda seadus” (avaldati 

sama  aasta  oktoobris)  ta  rõhutas,  et  19.sajandi  loogikas  oli  ilmnenud  vastuseis 

propositsioonide  klassifitseerimisele  universaalseteks,  osalisteks  ja  singulaarseteks.  W. 
Hamilton (1805-1865)  algatas  predikaatkvantifikatsiooni  protseduuri  ja  tegi  ettepaneku 

klassifitseerida väiteid kaheksaks (mitte neljaks) klassiks[9].  A. De Morgan (1806-1871) 

tegi  võimalikuks  negatiivsed  mõisted  ja  samuti  tunnistas  kaheksat  tüüpi  väiteid  (ehkki 

Hamiltoni  poolt  pakututest  erinevaid)  [15].  J.  Venn (1834-1923)  räägib  viit  tüüpi 

propositsioonidest  [23].  Jevons  (1835-1882)  tegi  samuti  ettepaneku  väidete 

mitteklassikaliseks  klassifikatsiooniks  [11,12].  Ometigi  need  olid  katsed  täiustada 

traditsionaalset  aristotellikku  väidete  klassifikatsiooni  ja  anda  sellele  lihtsalt  uus  kuju. 

Hamilton  jagab,  näiteks,  universaalsed  väited  lähtuvalt  üldtüübist  või  osapredikaadist 

tervik-terviklikeks (kõik kolmnurgad on kolmkülgsed) ja tervik-osalisteks (kõik kolmnurgad 

on mõned kujundid). Osaväited on jaotatud osa-terviklikeks ja osa-osalisteks. Ch. Sigwart 
(1830-1894) läheb edasi, ta ei näinud mingit olulist erinevust universaalsete ja osaväidete 

vahel  ja  arvas  need  mitmuslike  väidete  klassi.  Ta  väidab,  et  need  on  vastandlikud 

ainsuslausetele [19]. Vassiljev leidis, et tegelik komistuskivi on osaliste väidete mõte (the 
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sense)  ja  interpretatsioon.  Senini  oli  see  interpretatsioon  väga  ebakindel  ja  segane. 

Osaväited, mida väljendati vormis “Mõni S on/pole P”.

Mida “mõni” tähendab? On kaks tähendust:

1.    “Mõni ja võimalik et kõik”;

2.   “Mõni ja kindlasti mitte kõik, täpselt.”

Suurem  osa  loogikutest,  Vassiljevi  järgi,  võtavad  omaks  esimese  tähenduse.  Vaid 

Hamilton ja Minto eelistavad teist tähendust (Venn hüpleb kahe tähenduse vahel). Kui me 

väidame, et mõned kolmnurgad on täisnurksed ja mõnedel inimestel on hallid juuksed, siis 

sõna  “mõni” tähendab “mitte  kõik”.  Selles sõna  “mõni” teaduslik  tarvitus langeb kokku 

argitarvitusega (conversational usage). Kui me mõistame “mõnda” esimeses tähenduses, 

siis meil on faktiliselt kaks lauset: “Mitte iga S on P” ja “Mõned, ja võimalik et kõik S on P”. 

Viimane on ähmane (kahemõtteline), sest see implitseerib kahte väidet  “Iga S on P” ja 

“Ainult  mõned S on P”.  Ähmaseid väiteid,  nagu Vassiljev pani  paika,  ei  saa kasutada 

teaduses, sest need loovad kahe väite vahel otsustamise probleemi. Tõesed osaväited 

peavad olema väljendatud vormis  “Ainult mõned S on P”,  “Mitte kõik S-d on P”. Sellele 

vaatamata, mida me mõtleme, kui me väidame, et “Mõni S on P”? Kui me otsustame, et 

mõnedel inimestel on hallid juuksed, siis me peame silmas, et mõnede (teiste) inimeste 

juuksed ei ole hallid. Kasutades osaliselt jaatavaid lauseid peame me samaaegselt silmas 

eitusvormi. Seetõttu me peame kasutama mõlemaid vorme, liidetuna. Need ei ole kaks 

erinevat väidet, vaid üks!

Kui  me  võtame  mõlema  vormi 

diagrammi  (Venni  –  tõlk),  siis  me 

võime näha, et need on väljendatavad 

ühe  diagrammina:  osajaatav  vastab 

viirutatud osale S, kuna osaline eitav 

puhtale  S osale.  See väide võib  olla 

väljendatud  vastavalt  meie 

eesmärkidele  jaatavas  või  eitavas 

vormis.  O  korral  me  mõtleme  I  ja  I 

korral  me  mõtleme  O  (implitsiitselt 

joonis 1). Sest osaväite korral me võime lisada selle vormi, kui mõtleme O ja I selgelt. Kui 
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ma kasutan väljendit  “Mõni (mitte kõik) S on P”, siis samaaegselt me peame silmas, et 

“Mõni (ülejäänud) S pole P” s.t  “Mõni S on P” ja “Mõni S pole P”.  Vassiljevi järgi on see 

osalise väite tõene vorm. Nende ühendsisu (joint content) on ekvivalentne O ja I ja see on 

tõesti  osalise  väite  vorm [22].  Vastupidisus-suhe  (kontraarsus)  A ja  E  vahel  loogilises 

ruudus võimaldas nii A kui E olla mõlemad korraga tõesed. Vasturääkivuse reegel ei tööta, 

väidab Vassiljev.

Kuna selles suhtes mõlemad ei saa olla tõesed, ent võivad olla väärad?

Näiteks: “Kõikide kolmnurkade nurkade summa on 4d” ja “Mõnede kolmnurkade nurkade 

summa on 4d”. Tõene väide E – “Ühegi kolmnurga nurkade summa pole 4d”. Olukord E ja 

I on sama. Seetõttu ei ole kontraarsussuhet O ja I vahel. Need on üks ja see sama. Need 

võivad mõlemad olla tõesed. Kui on tõene, et  “Mõni S on P”, siis paratamatult  “Mõni S 

pole P”. Sama kehtib vääruse kohta. Kui üks on väär, siis on väär ka teine ja nii I kui O 

peavad  olema  väärad,  kui  A  ja  E  on  tõesed.  Vassiljev  juhib  tähelepanu,  et 

subalternatsioonisuhe ei kehti samuti. Väited ei saa siin olla mõlemad tõesed, ent need 

võivad mõlemad olla väärad. Näiteks:  “Kõik paralleeljoonte paarid lõikuvad” ja  “Mõned 

paralleeljoonte paarid lõikuvad”. Tõene väide on “Mitte ükski paralleeljoonte paar ei lõiku”. 

Nagu  Vassiljev  osutas,  sellel  põhjusel,  osaväide  ei  subordineeru  universaalsetele 

väidetele, ent sõltumatu väide samade õigete staatusega kui A ja E.

Seda fakti saab väljendada loogilise kolmnurgana. 

A ja E – mõlemad ei saa olla tõesed, ent võivad 

olla väärad; sama kehtib A ja M (I, O) kohta ja E ja 

M (I, O) kohta. Kui A ja E on mõlemad väärad, siis 

M on tõene, kui A ja M on väärad, siis E on tõene 

jne. Seega on meil siin kolme tüüpi väited – jaatav, 

eitav, aktsidentsiaalne. Üks neist on tõene, neljas 

võimatu.  See  reegel  kehtib  tervele  maisele 

maailmale [22]. Meie maailmas, kinnitas Vassiljev, 

on  ainult  positiivsed  aistingud  võimalikud,  mille  varal  suudame  eristada  vastupidiseid 

kvaliteete (öelda,  et  objekt  on mitte-valget  värvi,  sellest  tehakse järeldus,  et  objekt  on 
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punane,  roheline,  sinine…)  See  on  kvalitatiivselt  erinevat  tüüpi  väidete  –  jaatavate  ja 

eitavate  –  alus.  Kui  kujutletakse  maailma,  milles  mitte  ainult  positiivsed,  vaid  ka 

negatiivsed  aistingud  on  võimalikud,  siis  selline  maailm  nõuab  enesestmõistetavalt 

teistsugust ja täiendavate kvalitatiivsete väidete loomist. Välistatud neljanda seadus peab 

olema asendatud,  ütleme,  välistatud  n.-seadusega.  Sedamööda,  kui  kujutletav  maailm 

muutub keerulisemaks,  nii  muutab ka loogika keerulisiemaks ja  ei  saa võib-olla  enam 

olema kahemõõtmeline (nagu Aristotelese loogika), vaid sisaldab, üldistavalt, mistahes arv 

mõõtmeid. Seega Vassiljev omandas psühholoogilise loogika tõlgenduse, mis kujutletava 

loogika  puhul  juhtus  olema  heuristiliselt  viljakas  (kui  me  meenutame  moodsa 

parakonsistentse loogika sündi). Ometigi, mitte kõik loogilised seadused ei sobi mustriks 

empiirilistele  üldistustele,  materiaalsetele  või  loogika  keerulistele  aspektidele.  Nende 

aspektide  jaotus  eeldab kahte  vasturääkivuse seaduse määratlust.  Ühel  puhul  seadus 

keelab objektil olevat kahte sobimatut joont, teisel puhul see väidab, et väide ei saa olla 

üheaegselt tõene ja väär. Esimene definitsioon võib olla sürjutatud (imaginaarse loogika 

korral); teine peab olema kehtiv kõikvõimalike loogiliste konstruktsioonide korral. Vassiljev 

tegi ettepaneku nimetada seda seadust absoluutseks tõe ja vale distinktsiooniks või mitte-

enesega-vasturääkivuse  seaduseks  (the  law  of  non-self-contradiction).  Mõtlemiseks 

hädatarvilike  loogiliste  seaduste  miinimum  moodustab  metaloogika –  teaduse  kõigis 

loogilistes  süsteemides kehtivatest  struktuuridest.  Vassiljev rõhus alaliselt  heuristilistele 

paralleelidele  mitte-aristotelliku  ja  mitte-eukleidilise  geomeetria  vahel.  “Imaginaarne 

loogika konstrueeritakse imaginaarse geomeetrilise meetodi varal. Loogika ja geomeetria  

rikastavad  teine-teist  vastastikku“[3].   See  tähendab,  et  loogik  on  võimeline 

eksperimenteerima (läbi katsetama st mitte teadusfilosoofilises mõttes – tõlk) – ta tühistab 

mõned seadused või  printsiibid  ja  valib  nende asemel  teised seadused või  printsiibid. 

Vassiljev  konstrueeris  mitte-klassikalise  loogika,  ehkki  see  oli  rüütatud  aristotellikesse 

rõivastesse.  Ta  ei  kasutanud  matemaatilist  loogilist  notatsiooni   ja  ei  tarvitanud 

formalisatsiooni nagu matemaatilises loogikas. Sellele vaatamata Vassiljevi imaginaarse 

loogika vaim oli  rangelt mitte-aristotellik.  Vassiljevi ideed juhtusid olema varaküpsed ja 

seetõttu jäid enam kui poolesajaks aastaks tähelepanuta, ent kuivõrd me oskame neid 

hinnata  21.sajandi  koidikul,  märgistavad  need  pika  teekonna  alguspunkti  kaasaegse 

mitteklassikalise (valdavalt parakonsistentse ja polüvalentse) loogika kujunemisel.
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