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I

Sissejuhatus. Sünkrooniline/Diakrooniline

Vastandust diakrooniline/sünkrooniline tuntakse eelkõige lingvistikas 

ning selle autoriks tuleb lugeda F. de Saussure'i: "Diakrooniline lingvistika ei 

uuri mitte keeleseisundi samaaegselt eksisteerivate mõistete vahelisi 

seoseid, vaid järgnevate ja üksteist välistavate mõistete vahelisi seoseid. /.../

Sünkrooniline lingvistika tegeleb loogiliste ja psühholoogiliste suhetega, mis 

seovad samaaegselt eksisteerivaid mõisteid ja moodustavad süsteemi 

kõnelejate teadvuste ühistes (kollektiivsetes) osades1. Diakrooniline 

lingvistika seevastu uurib suhteid, mis seovad järgnevaid mõisteid, mida ei 

tajuta teadvuse kollektiivse osa poolt, vaid mis asendavad üksteist, ilma et 

nad moodustaksid süsteemi."2 Nagu märkame, figureerib 'sünkrooniline' siin 

kui ajaloolise (historistliku) vastand. Selle arvamuse kinnituseks ütleb Piaget 

sünkroonilise lingvistika kohta järgmist: "Lisaks ajaloolisele aspektile on 

keelel "süstemaatiline"3 aspekt; see kehastab tasakaaluseadusi, mis 

opereerivad keele elementidega ja toodavad keele ajaloo mistahes punktis 

sünkroonilise süsteemi. /.../ see on erinevuste ja vastanduste süsteem."4

Sünkroonilise "mitteajaloolisus" on seeläbi juba sünkroonilise 

lingvistika määratluses (või tohiks seda nimetada definitsiooniks?). See on 

1...form a system in the collective minds of speakers. Siin ja edaspidigi on 
kaldkirjas esinev tekst ingliskeelne või tõlkimatu (nagu différance)
2Saussure 1959
3Piaget järgib Saussure'i terminoloogiat
4Piaget 1970



punkt, mis rangelt eristab Saussure'i sünkrooniline/diakrooniline vastanduse 

minu poolt järgnevatel lehekülgedel visandatust, mis on aja suhtes 

konstitutiivne vastandus; mitte aega välise  -  diakroonilist sünkroonilise  -  

suhtes eritlev, vaid mõlemaid adjektiive 'aja' mõistes koondav. Sünkroonilise 

'aja(loo)lisus' leiab mitmel pool selles töös tõlgendamist.

Kindlasti tekib nüüd küsimus, kas on õigustatud vastanduse 

'sünkrooniline/diakrooniline'5 kasutamine täiesti uues, Saussure'i omaga 

mittekokkukäivas tähenduses, eriti kui, nagu järgnevaist peatükkidest 

selgub, tuginetakse mõningaile Saussure'ilt lähtuvaist tunnetuslikest 

eeldustest.

Siinkohal tuleb märkida, et ajalooline seostati sünkroonilisusega juba 

varem: Lévi-Strauss oli see, kes märkis sünkroonilisuse (küllap veel 

Saussure'i mõiste algupärast tähendust järgides) metaajaloolise perspektiivi 

olemasolu: "Ajalool piisab meist ajas eemalduda või meil temast mõttes 

eemalduda, et ta lakkaks olemast internaliseeritav ning kaotaks oma 

arusaadavuse, hämmastava arusaadavuse, mis seostub 'ajalise' 

internalisatsiooniga.6" Seisukohta, mida Lévi-Strauss selles ajaloole 

pühendatud lõigus kritiseerib, võiks nimetada humanistlikuks 'arusaadavuse' 

prioriteedi tõttu, mida see positsioon ajaloo interpreteeringult eeldab. 

Järgnevatel lehekülgedel heidame pilgu selle arusaadavuse päritolule. 

Loomulikult nõuab see humanistliku positsiooni hülgamist või nagu ütles 

Lévi-Strauss: "... vaadet ajaloole, milles daatumite rühmad sisustavad7

autonoomseid viitesüsteeme ja sündmused, mis olulised ühe koodi 

suhtes, pole seda teiste koodide jaoks.8"

Seisukoht, millel Lévi-Strauss siin on, omab käesoleva töö tarvis sellist 

epistemoloogilist tähtsust, mis lubab tal olla sissejuhatuseks enamusele 

teemadest, millel järgnevates peatükkides kõnelen. Töö käigus peatutakse nii

5Edaspidi ka lühendina S/D; sõnade 'sünkrooniline' ja 'diakrooniline' asemel 
on mõnel pool tekstis kasutatud lühendeid 'S' ja 'D' 
6Lévi-Strauss 1966
7furnish
8samas



selle tsitaadiga visandatud ajalookontseptsiooni analüüsil kui ka otsustaval 

aja mõistmise probleemil, viimasele keskendutakse töö lõpuosas.

Piirdume alguses eeldusega, et viitesüsteem tähendab teatud koodi ja 

üks daatumite rühm langeb ühe viitesüsteemi piiridesse. Daatumid on 

sündmuste projektsioon ajateljele. Puudutamata kõikvõimalikke teoreetilisi ja

tunnetusteoreetilisi implikatsioone, mida nende mõistete konfiguratsioonist 

võib tuletada ja mis antud tingimustel oleksid paratamatult spekulatsioonid, 

tuleb märkida, et suurima tähtsusega ajalookäsitluse jaoks antud väidete 

juures on viitesüsteemide autonoomia. 'Viitesüsteemide autonoomia' seostub

tugevalt kogu strukturalistliku paradigma põhipostulaadi, strukturaalse 

determinismiga. Strukturaalse determinismi9 all tuleb mõista olukorda, kus 

struktuur10 determineerib (st põhjustab ja määrab) kõik tunnetuse 

avaldumised. Selle determinatsiooni spetsiifilisi tõlgendusi käsitleb ka antud 

kirjutis.

Eelnevalt oli juttu 'viitesüsteemist'. Lühike selgitus sõna 'viide' 

(referents)11 kasutamise kohta: mitmetel põhjustel ei tarvita ma seda 

analüütilise filosoofia (kohati ka lingvistikas käibiva) pruugi järgi. Nagu 

Strawson12 märgib, on viitamine (osundamine, osutamine)13 üks 2-st 

põhilisest tähistusfunktsioonist. See on funktsioon, mis viitab kindlale 

objektile, olgu see siis protsess, nähtus, asi vm. Näide: "Vaal rammis laeva". 

Teine neist 2-st funktsioonist on üldistav väide, näiteks definitsioon. "Vaal on 

imetaja" käib kõigi 'vaalade' kohta. Esimeses näites oli 'vaalal' referatiivne, 

teises signifikatiivne tähendus14.

9Käsitluse, kuidas strukturaalne determinism seostub (Lévi-Strauss'i poolt 
mainitud) viitesüsteemide autonoomiaga, leiate peatükist "Viite süsteem"
10Mille puhul ei peeta silmas mitte niivõrd "aju", "teadvuse" või "mõtte" 
struktuuri, kui mingit üldist struktureerivat aktiivsust
11reference
12Strawson 1990
13referring 
14Eeldatud on, et väited, millele neid tähistuse funktsioone omistatakse, 
omavad tõeväärtust. Mis tähendab, et ei piisa sellest, kui nad võivad olla 
ainult tõesed. Tõeväärtuslikud väited peavad olema kas tõesed või väärad. 
Kolmandat võimalust pole. Tõeväärtus on tagatud sellega, et tõesus (subjekti



Keeleteaduses on 'viide' tarvitusel ka teises, minu meelest laiemas 

tähenduses. " 'Viide' on sõna, väljendi jne semantiline tähendus - vaimne 

sisu, mida rääkija silmas peab kasutades sõna või väljendit semantilise 

sümbolina ja/või mis kutsutakse esile kuulaja mõttes (vaimus)."15 Üldiselt 

peaks lugeja leidma, et antud töös säilitab 'viide' ehk 'referents' vastavuse 

selle teise, laiema (ebamäärasema?) tähendusega.

Igal juhul ei pretendeeri see töö enesega ammenduvale käsitlusele. 

Mingil määral võib ta isegi eksplitseerida strukturalistliku paradigma 

aluseksolevaid implitsiitseid seisukohti.

II

Struktuur ja kontiinum. S/D kontseptsioon

Alguses on eeldatud mingisugust struktuuri (mille moodustab 

elementide erinevus) ning kontiinumi (tunnetuse v taju16 ühtsus). Tegu pole 

muidugi "materiaalse", samuti mitte 'meelelise' või 'kaemusliku' 

kontiinumiga - viimased kaks on õigemad kui esimene, kuid ei implitseeri 

'taju' või 'tunnetuse' aktiivsust. Determinatsioon17 kulgeb (nagu see 

"uurimuse" puhul tavaline) korra pealesurumise teed korrastamatule, 

ühetaolisele.

Mis lubab nii kategooriliselt väita? Kontiinum, nagu juba öeldud, on 

atribuut) on objektiivselt verifitseeritav, seega objekti poolt determineeritud. 
Järelikult on möödapääsmatu eeldada, et tõeväärtusliku tunnetuse objekt 
kuulub ise tunnetuse põhjusesse
15Pei 1954
16Mugavuse mõttes eeldan, et taju on mõneti sünkroonilise 'tunnetuse' 
diakroonilisem, "operatsionaalsem" vaste
17Tegelikult sisaldab mistahes determinatsioon endas kaht kogemuslikult 
lahutamatut toimingut: 1. tunnetuse või taju pidevuse peatamine ja 2. 
kogemuse jaotus selle alusel



ühetaoline, tal puuduvad sisemised piirid. See tuleb tema olemusest, milleks 

on pidevus. Kuid pidevus konnoteerib18 veel üht mõistet: hõlmamatus, väliste

piiride puudumine.

Niisiis on kontiinum ühetaolisus ning hõlmamatus, kõik see, mida ei 

saa olla struktuur. Struktuur on valmisolek eristamiseks: sedaviisi alus kõigile

eristustoimingutele. Mõlemad eeldused: kontiinum ja Struktuur19, on 

eeldused subjektiivsuse kohta. Struktuur surub oma korra peale 

viitesüsteemile, seega ei saa viitesüsteem olla hõlmavam kui Struktuur. 

Viitesüsteemi hõlmatavus tagab selle funktsioneerimise, milleks on 

vastavuse kehtestamine antud viitesüsteemi korrale vastavate relevantsuste 

alusel. Nagu hiljem näeme, teeb nende relevantsuste erinevus võimalikuks 

viitesüsteeme omavahel eristada (vt ptk "Relevantsus ja objekt" algus).

Teine küsimus, millel tuleb peatuda, on objektiivse determinatsioon 

selle tunnetuse mudeli järgi. Mäletatavasti eksisteerivad Struktuur ja 

kontiinum tingimatute eeldustena. Kujutleme, kuidas keegi püüab tõestada, 

et 'objektiivsus' (mis iseloomustab objekti staatust) kuulub kontiinumi 

valdkonda. Kontiinumi omadused tekitaksid talle tõsiseid probleeme. Ta peab

leidma viisi kuidas see, mis definitsioonis tunnistatakse olemasolevaks 

sisemiste ja välimiste piiride puudumise tingimuse alusel, võiks sisaldada 

midagi määrateldavat. Kuidas ette kujutada sisemiste ja väliste piirideta 

valdkonda, st midagi, kuhu miski kuulub  -  kuuludes viisil, mis selle 

(valdkonna) moodustab? Nende küsimuste valgusel näib, et väide: objektid 

moodustavad kontiinumi (või asuvad kontiinumis), ei pea paika. Kui, siis 

ainult allegoorilises tähenduses: objektid moodustavad meie kujutelma 

kontiinumist sedavõrd, kui kujutelm on millegi piiritlemine. Objekti tegeliku 

asendi üle kontiinumi suhtes arutleme hiljem ptk-s "Relevantsus ja objekt".

18Teatud nimed v väljendid tähistavad (denoteerivad) objekte ja 
kaastähistavad (konnoteerivad) atribuute, mille kaudu nad objekte 
määratlevad. Näitena sõnad 'valge', 'puu', 'maalitud' märgivad nii objekti kui 
selle omadust v atribuuti (Sebeok 1986)
19Suure algustähega. Samas tähenduses kasutatakse (kuid mitte käesolevas 
töös) ka teisi mõisteid: "tunnetuse struktuur" või vulgaarsemaid "teadvuse-", 
"aju struktuur" jmt



Vaatleme, mida tähendavad ja mille poolest erinevad sünkrooniline ja 

diakrooniline käsitlus, seostamata neid mingi kindla uurimisvaldkonna (nt 

ajalugu) või objektiga. Niisiis on meil tähenduse loomisel 2 tingimatut eeldust

- Struktuur, kontiinum. Struktuuri ja kontiinumi määratlused sätestavad 

nende absoluutse vastandlikkuse, mis manifesteerub vastandite paarides 

nagu erinevus/ühetaolisus; pidevusetus/pidevus jpt. Seega on tegemist 

fundamentaalsete vastandite paariga; on võimalik näidata, et kõik tähistavad

toimingud taanduvad loogiliste vastandite paaridele, kuid see pole praegusel

juhul eesmärk. Näib isegi, et 'erinevus/ühetaolisus' ja 'pidevusetus/pidevus' 

on S/D dihhotoomia kirjeldused vastavalt sünkroonilisest ja diakroonilisest 

aspektist. See on märk, et edaspidi on võimatu kasutada "universaalset 

keelt"  -  st "pääseda" ühe või teise, sünkroonilise või diakroonilise, 

mõistmise horisondist20.

Diakrooniline käsitlus kirjeldab toimumist ajas, millele vastab protsess 

ja (prototüübina) kontiinum. Seda aega kirjeldavad omadused on suund ja 

vältus, nende väljendamisel kasutatakse verbe 'saabumine', 'möödumine' jt. 

'Saabumine' ja 'möödumine' on vältused, millel on suund. Suuna olemasolust

vältuste sees annab märku nende piiritlus: ei 'saabumine' ega 'möödumine'

pole väliselt hõlmavalt piiritletud. Kumbki on piiritletud ainult ühelt poolt  -  

saabumise ja möödumise vahelise oletatava (elementaar)vältuse suhtes. 

See vältus on kindlakstehtav vaid saabuva/mööduva eristuse kaudu aja 

noolel21.

Uuritavaid protsesse ning sooritusi (ainsad, mis diakroonilisel meetodil 

20 Mõistmise horisont (iseenesest fenomenoloogiline sõnakasutus) on tasand 
e piirkond, milles asuvad mõisted on kõik viidatud ühe ja sama (antud juhul: 
sünkroonilise või diakroonilise) viitesüsteemi poolt defineeritud objektidesse. 
Üks viitesüsteem annab viited endaga seotud objektidele antud 
viitesüsteemi koordinaadistiku (mille moodustab kõigi antud süsteemi 
kuuluvate viidete kogum) suhtes (vt ptk "Viite süsteem"). Siin ei tule eeldada
seost vastava fenomenoloogilise terminiga, selle teadmine lihtsalt hõlbustab 
arusaamist
21Oleks absurdne mõelda, et aja noolel on mingi punkt, millele ei vasta mingi 
vältus. Vältus on viis esitada midagi aja noolel eristuvana, seega aja noole 
katkestus. Enamgi, see on aja noole ainuvõimalik katkestus



käsitletavad), iseloomustab muuhulgas see, et kirjeldada saab ainult aja 

mööduva aspekti vältuste alusel. Mööduvasse aspekti mittekuuluv pole 

lihtsalt reaalne. Seetõttu pole aktuaalsetel väidetel mingisugust referenti  ja 

sisu (tähistatavat) nende esitamise hetkel, see tekitatakse alles nende 

mõistmisega jne. See võrdlemisi banaalsena näiv seletus on rangelt 

diakroonilisest vaatepunktist ainuvõimalik. Muidugi, et diakroonilise käsitluse

objekt oleks hõlmatav (nii nagu mõiste 'objekt' puhul alati olema peab), tuleb

eeldada mõningaid sünkroonilisi protseduure, mis lõhuvad kontiinumi. 

Mõlemad, diakrooniline ja sünkrooniline aspekt, eeldavad teineteist 

kogemuslikult, mis ongi parim tõend nende absoluutse kokkukuuluvuse 

kohta. Samas ei maksa arvata, et väide, mis on sisu poolest diakrooniline 

(diakroonilisele loogikale vastav), oleks arusaadav sünkroonilises käsitluses 

ja vastupidi. Seetõttu on äärmiselt oluline eristada diakroonilist (väidet, 

meetodit, loogikat, kontseptsiooni jms) sünkroonilisest vähemalt teoreetilisel 

tasandil.

Antud töö lähtub eksplitsiitselt S(ünkroonilisest) determinatsioonist22. S 

determinatsioon tähendab struktuurse eristamise23 primaarsust, ega väida, 

et ükski temast (sünkroonilisest determinatsioonist) lähtuvatest 

funktsioonidest ei võiks olla teiseselt diakrooniliselt24 determineeritud. 

Näiteks on ilmne, et viitesüsteemi tunnetus võlgneb midagi kumulatiivsele 

eristamisele25. See loob automaatselt olukorra, kus mitmed determinatsioonid

toimivad paralleelselt, kuid determinatsiooni erinevatel tasanditel.

S/D kontseptsiooni ambivalentse mudeliga26 on viidatud ka 

D(iakroonilise) determinatsiooni võimalusele. Siiski jääb küsimus, kuidas 

saab korratus määratleda korda (mitte Korda e Struktuuri suure tähega), 

mille ekvivalendiks on viitesüsteemide universum. See kord on tähenduse 

22Vt joonis 1
23Vt VIII ptk
24Või siis sünkrooniliselt. On alust arvata, et 'mõiste sisu' on alati 
sekundaarse diakroonilise või sünkroonilise determinatsiooni, kuid 
loomulikult mitte ainult selle, produkt
25Vt VIII ptk 
26Joonis 2



alus, vähemalt seni, kuni kehtib too näiliselt paradoksaalne väide: mistahes 

keelelise või mittekeelelise väljenduse mõte27 on neis piirangutes, mida ta 

seda väljendust järgivale või aluseks võtvale mõtlemisele esitab.

Ei sünkrooniline ega diakrooniline determinatsioon määra eelduste 

(Struktuur ja kontiinum) omavahelist sõltuvust. Õige on järgmine arutlus: 

sünkrooniline determinatsioon välistab kontiinumi avaldumise, mitte 

varjatud28 olemise. Muidugi ka vastupidi: diakrooniline determinatsioon 

välistab Struktuuri avaldumise. Kõik neist kahest (S ja D determinatsioon) 

tuletatud determinatsioonid on tähendusesisesed. Sünkrooniline ja 

diakrooniline determinatsioon ise kuuluvad sinna üksnes tinglikult: esiteks 

varustavad nad tähenduse (S/D kontseptsioonile vastavate) piiridega, teiseks

teeb kumbki seda vaid ühes suunas, determinatsiooni allika suhtes. Teine 

tingimus on alus kolmandale, mis sätestab, et sünkroonilise determinatsiooni

kehtivus tegelikult välistab diakroonilise determinatsiooni kontseptsiooni 

olemasolu, rääkimata D determinatsiooni kehtivusest. Tingitud on see sellest,

et 'tähenduse' v 'kontseptsiooni' kontseptsioon S determinatsioonis erineb 

kardinaalselt samast kontseptsioonist D determinatsioonis. Erinevus 

puudutab nii tähenduse piire kui ka tähendusesiseseid determinatsioone. S/D

kontseptsioon hoiab 'tähenduse' defineeritavate piiride vahel. Seda teeb ta 

kõigepealt sellega, et ütleb, mida tähendus ei ole29, ja alles teiseselt osutab 

talle kui suhete kompleksile, mis leiab aset kontiinumi ja Struktuuri vahel 

ühest või teisest määratuna. Struktuur ja kontiinum on tingimatud eeldused 

mistahes (verbaalse või mitteverbaalse) tähenduse tekkeks.

27Erinevalt Frege'st (Sebeok 1986) on käesolevas töös 'mõte' samane 
'tähendusega' (ingl k vastavalt 'sense' ja 'meaning')
28St kogemuslikult varjatud
29'Definitsiooni' (millegi eristamine millegi teise suhtes) loogikas eelneb 
positiivsele definitsioonile alati mingi negatiivne definitsioon. Defineerimise 
probleem taandub sellele, milline eristuse tase vastab definitsiooni nõuetele 
konkreetse esemete konfiguratsiooni jaoks. Universaalseid ja absoluutseid 
eristustingimusi, millele iga definitsioon vastama peab, pole  -  v.a. seesama 
negatiivne definitsioon eristamise elementaartasandil 







Objekt ja relevantsus eksisteerivad ainult teineteise suhte ja vastavuse

tingimusel. Viitesüsteem ja eristamine eksisteerivad ainult teineteise suhte ja

vastavuse tingimusel. Struktuur ja kontiinum eksisteerivad ainult teineteise 

suhte tingimusel. Suhtetingimuse täidetus tingib võimaliku olemasolu. 

Vastavustingimuse täidetus tingib vältimatu olemasolu aktuaalses (tähistus-)

protsessis30. Sünkrooniliste/diakrooniliste omaduste olemasolu alusel pole 

võimalik keelt ja mõtlemist eristada. Lepime sellega ja ütleme, et S/D 

praktikad avalduvad ühtmoodi nii süntaksis kui kontseptsioonis.

III

Sünkrooniline aeg, diakrooniline aeg

Sünkrooniline aeg                Diakrooniline aeg

prototüüp: struktuur               prototüüp: kontiinum

antud, siin-olev               eemalduv/saabuv

kulmineeruv               kumuleeruv

kindel ulatuvus:               meelevaldne ulatuvus:

kvalitatiivsena kirjeldatav piir    kvantitatiivsena kirjelduv piir

"Antud tingimustel" on sünkrooniline aeg sama iga ajahetke jaoks, sest

ta konstrueeritakse taas iga üksiku vältuse (ajahetke) sees. Täpsemalt, 

30'Vastavus' on mõiste, mis sisaldab nii diakroonilist kui ka sünkroonilist 
aspekti. 'Viitesüsteem' on sünkrooniline (vähemalt praeguses käsitluses) ja 
'protsess' diakrooniline (mõiste). Need on lihtsalt kasutused, milles keel 
limiteerib meie kujutlusvõimet viitesüsteemidevaheliste piiridega



mistahes vältusevälise determinatsiooni suhtes on ta muutumatu31. 

Diakrooniline aeg seevastu sõltub aktuaalse vältuse asendist teiste 

omasuguste (sündmusega tähistuvate) vältuste suhtes.

Muidugi tekib küsimus, millised on sünkroonilise aja 

struktuurielemendid. Kui eeldame, et need on tunnetatavad, tuleb leida 

vähim tunnetatav alus aja- (möödumise)le. Postuleeritult võib see olla 

mistahes vähima erinevusena tajutud sündmusele vastav ajahulk - 

elementaarvältus. 'Vältus' oleks siis järelikult mistahes sündmusele vastav 

ajahulk. Elementaarvältused on temporaalsuse konsistentsed 

(kokkuhoidvad) elemendid ning nende elementide kokkuhoiu viis on viis, 

kuidas vahetult tunnetatakse temporaalsust.

Nagu juba aru võis saada, on temporaalsuse vahetu (võiks isegi 

kasutada kohmakaid temineid 'protsessuaalne', 'protsessisisene') 

tunnetamine temporaalsuse vähima konsistentse ühiku (=elemendi) 

väljaselgitamisel otustava tähtsusega. Siin pole mingil juhul tegemist 

sünkroonilise determinatsiooni eelduse hülgamisega. See, et teatud mõisted 

on teadmistes sünkrooniliselt, teised diakrooniliselt defineeritud, see, et nad 

moodustavad 2 erinevat viitesüsteemi ja teisalt vajadus universaalselt 

mõistetava käsitluse järele tingivad olukorra, kus diakrooniline mõiste on 

sünkroonilise analüüsi objekt ja vastupidi.

Selleks, et vältuse mõistest õieti aru saada on vaja elementaarse32 

erinevuse kontseptsiooni. Enne selle esitamist piirame oma vaadet 

erinevusele ühe esmapilgul tautoloogilise tingimusega. Ütleme, et 

erinevusest võib rääkida alates tunnetuse sellest staadiumist, milles toimub 

reflektsioon erinevuse olemasolu üle. See reflektsioon ei pruugi olla 

teadvuslik, kuid tulemuseks peab olema erinevuse registreerimine. On 

võimalik olukord, kus erinevus on juba registreeritud - seda me võime näha 

iseenda (muutunud) reaktsioonidest, kuid erinevuse sisu on teadvustamata 

või ambivalentne. Seega on erinevuse olemasolu laiem mõiste, kui erinevuse

31Vt näiteks (Saussure 1959)
32Mitte vähima, vaid algseima



teadvustatud sisu. Kausaalse seose erinevuse sisu ja subjekti reageeringu(te)

vahel võtame eelduseks, see peaks olema vastuvõetav kõigile, kes 

kausaalsust üldse võimalikuks peavad. Niisiis võib meil definitsiooni järgi olla 

tegemist elementaarse erinevusega, mis on oma põhjusest lahutatud, olles 

reaktsioon mingile teisele, algupärasele erinevusele. Oluline on siin see, et 

me võime täiesti vabalt atributeerida erinevuse sisu valele objektile, 

kaotamata midagi erinevuse neist omadustest, mida meie vaatleme.

Millised siis on need paratamatud omadused, mida elementaarne 

erinevus või mingi erinevuse ebatäiuslik ja rudimentaarne (eel-) staadium 

meile pakub? Derrida33 on seda kirjeldanud piisava põhjalikkusega ning 

ühtlasi äärmiselt avaralt (lähtudes küll eelkõige keelesisestest faktidest), kuid

meid ei huvita praegu tema järeldused. Konstateerime käesoleva probleemi 

sisulist samasust Derrida poolt omal viisil püstitatuga ja küsime, millised olid 

eeldused (järelikult ka meetod34), mida ta tarvitses. Derrida märkis 

différance'i kohta, et see asub arusaadavuse ja tajutavuse vahepeal: olles 

midagi, mis nende kahe vastanduse esile toob, ei saa ta olla analüüsitav 

selle (mõneti fundamentaalse) dihhotoomia kaudu, veelgi vähem siis mõne 

selle dihhotoomia korrale alluva vastanduse kaudu. Sellise seisukoha 

õigsusele näib viitavat ka Saussure, kui ta pisut erinevas seoses lausub: 

"Keeles on ainult erinevused. Enamgi veel, keel koosneb erinevustest ilma 

positiivsete mõisteteta, sest keelde ei kuulu ideed ega häälitsused, mis 

oleksid võimalikud lingvistilise süsteemi eelselt. /.../ Idee või fooniline 

substants, mida märk sisaldab on vähem oluline, kui teised märgid, mis seda

ümbritsevad."35

Derrida différance on (küllap F. de Saussure`ilt pärit veendumuse 

alusel) keelesisene toimetus. Olles eeldus mistahes vastandusele on 

différance kõikjalolev. Tema tingimatusest annab ettekujutuse postulaat, 

mille kohaselt tõde on üks différance'i produkte.

33Derrida 1982
34Püüan edaspidi näidata, et Derrida meetod on tunnetuslikust alusest 
üheselt määratud.
35Saussure 1959



Kõigest différance'i kohta kirjutatust paistab välja Derrida intentsioon 

kirjeldada "erinevuste ilma positiivsete mõisteteta" päritolu mehhanismi. 

Erinevused keeles Derrida järgi "mängivad" (konfigureerivad) ja samas on ise

efektid. Nimi 'différance' tähistab liikumist, mis produtseerib need 

erinevused, erinevus-efektid. Différance on erinevuste struktureeritud ning 

erinev, diferentseeruv, päritolu. Seega sõna 'päritolu' ei sobi talle enam.36

Implitsiitne vastavus Saussure'i poolt kunagi kirjapandu ja Derrida 

différance'i vahel on kahjuks enam kui sageli ära unustatud37. Peaaegu 

tundmatu on käsitlus différance'ist kui Saussure'i seisukohtade arendusest 

loogilise äärmuseni.

Muidugi jääb veel küsimus, kas kõike, mida Derrida ütles, võib 

taandada différance'ile või ei. Teisiti öeldes: kas Derrida on seda käsitlust 

toetaval seisukohal praktiliselt ja kõigis oma töödes? Usun, et milline ka 

poleks vastus, kuulub selleni jõudmise metoodika filoloogia valdkonda.

Lõpuks küsime, milline (kui üldse) võiks olla Derrida ja Saussure'i 

käsitluste järjekindel erinevus? Mõeldav vastus on järgmine: Derrida on 

ümber pööranud Saussure'i kuulsa väite: "keeles on ainult erinevused", 

andes sellele kuju: "erinevused on ainult keeles". Väide, mis on muidugi 

oluliselt radikaalsem Saussure'i omast kogu tunnetatava universumi kitsama,

seega vähemalt näiliselt "täpsust" taotleva, piiritluse poolest. Täpsus oleks 

tõepoolest kohane sõna, kui teist väidet: "erinevused on ainult keeles" võiks 

kõhkluseta nimetada Saussure'i postulaadi eriti tugevaks variandiks. 

Tegelikult, nagu ma mõista andsin, on see pigem viimase pea peale 

pööramine - kvantitatiivse muutuse ülekasvamine kvalitatiivseks38. Ühtlasi on

väite kontekstis toimunud nihe: kui Saussure'il viitas kontekst väitele kui 

järeldusele, siis Derrida sellele (peaaegu implitsiitsele) ümberpööratud kujule

ei vihjagi, kuigi tsiteerib Saussure'i vastavat väidet. See näitab, et Derrida 

jaoks võiks ümberpööratud väide olla pigem eeldus kui järeldus, 

36Derrida 1982
37Võib kahtluseta väita, et Derrida ise ei eitagi Saussure'i silmapaistvat ning 
erandlikku panust kõne all olevasse probleemi (Derrida 1982)
38Lenin



tunnetuslikest eeldustest vaikimine aga annab märku Derrida poolt 

paradigmani ülendatud põhimõttest, et iga tekst kehtestab end ise, 

sõltumata tunnetuslikest eeldustest.

Selles tunnetuslike eelduste jaoks fundamentaalses küsimuses (mille 

ma võib-olla ennatlikult kuid tõenäoliselt piisavalt täpselt sõnastasin 

äärmusliku postulaadiga: "erinevused on ainult keeles") erinevad Derrida 

eeldused minu poolt selles töös ettenähtuist. Viimaseid võib tinglikult 

samastada Saussure'i eeltoodud seisukohtadega. Põhjusi, miks tunnetuslikud

eeldused pole siin subjekt-suhtena esitatud on tegelikult kaks. Neist esimene

puudutab ainult käesolevat tööd: kuna S/D kontseptsiooni võib käsitleda 

tunnetuse meetodina, on vahetult meetodist lähtuvad eeldused esitatud 

joonisel 1 koos sinna juurde kuuluvate märkustega, ülejäänu püüdsin esitada 

siin. Teine on üldistus: subjekt on sellistes käsitlustes alati kas (a) ebavajalik 

või (b) iseenesestmõistetav. Sellega ma püüan märku anda 'kontseptsiooni' 

(mõiste) autonoomiast, mis täielikult tõrjub välja subjekti autonoomia, 

seejuures juhul (b) produtseerides midagi, mida võiks nimetada subjekti 

struktureeritud sümboliks.

IV

Tunnetuslike eelduste kehtivuspiiridest tunnetuse valdkonnas

Pealkiri implitseerib tunnetuslike eelduste mittekehtivust kogu 

tunnetuse valdkonnas. Eeldan, et tunnetuse valdkonda kuulub vähemalt kõik 

see, millest saab rääkida, ning analüüsin selles peatükis ainult verbaalseid 

sündmusi.

Veidi lihtsustatult võib väita, et Struktuur avaldub relevantsuses  -  mis 

on erinevuse olemus ja kontiinum objektis  -  mis on erinevuse toime või 

resultaat. 'Olemus' tähendab siin tõepoolest seda, mis jääb sooritustes 



(praktikas) varjule. Seetõttu on ta ka teadvustatav (=eristatav) soorituste 

suhtes. Küsimus, kas esitatav kontseptsioon on seeläbi saanud metafüüsilise 

aluse, ei paku huvi. Väga huvitav ja õpetlik oleks seevastu näha ühtainustki 

avaldust tunnetuslike eelduste kohta, mis ei sisaldaks metafüüsilisi 

piiranguid ega teostuks metafüüsika piiratud valdkonnas. Küsimus on ainult 

selles, kas tunnetuslikke eeldusi endale üldse teadvustatakse ja avaldamist 

väärivaiks peetakse või ei. Siit jõuame järgmise probleemi juurde: kas 

tunnetuslike eeldusteta tehtud väidetel puudub mõte ("arusaadavatele" 

interpretatsioonireeglitele vastav tähendus) või ei. Raske on määratleda juba

'arusaadavuse' tingimust. Võime näiteks välja pakkuda, et arusaadav on iga 

lausung39, mille puhul kaks kasutajat või vähemalt ühe kasutaja kaks 

kvaasisubjekti, on saavutanud kokkuleppe ühiste interpretatsioonireeglite 

suhtes40.

Ükskõik mida keegi selle probleemi ("kas tunnetuslike eeldusteta ...") 

suvalise sõnastuse kohta väita ei tahaks, peaksid need olema kas: a) väited 

ilma igasuguste tunnetuslike eeldusteta - kui implitseeritakse selliste väidete

mõttekust või b) väited, millele võib leida tunnetuslikud eeldused (kui 

implitseeritakse a-tüüpi väidete mõttetust). Ülesande tõeline raskus seisneb 

selles, et probleem on eelloogilisel tasandil, järelikult analüüsile 

kättesaamatu. Enne, kui probleemile üldse mõelda saab, tuleb otsustada, 

milline on probleemi lahendus. Enne kui mõelda, tuleb otsustada - nii näeb 

ette metoodiliselt range mõttekäik. Mõtlemine tähendab teatud 

seisukohtadega opereerimist, seisukohad aga eeldavad otsustusi ...

Üks võimalus on otsida viga 'väite' kontseptsioonist. Oletame, et see, 

mida me nimetame väiteks, kujutab endast kaht kindla tunnuse alusel 

39Kasutan siin võimalust eristada lausung ütlusest: lausung võib olla ka kirja 
pandud. Ligikaudu sama tähendus on ka vist 'tekstil', mis siiski liialt  -  eriti 
Derrida'l, viitab kirjutatud sõnale
40"Filosoofilistes uurimustes" kirjutas Wittgenstein tähenduse suhtelise 
püsivuse tingimustest:  1. tähendusel on paratamatult teatud reeglitest 
tulenev stabiilsus.  2. ja lõplik tingimus: kokkulepe nende reeglite 
interpretatsioonide suhtes. (Pears 1971)



eristuvat sümbolit, mis märgivad meie leksikonis41 analoogilisi sooritusi.

Kui väide on ainult otsustus, on ta tunnetuslikest eeldustest vaba. Tõsi 

küll, sellisel väitel puudub paratamatult tähendus ainult iga tunnetuslike 

eeldustega seotud viitesüsteemi (tähenduste) suhtes. Kas tal puudub 

igasugune mõte, so "arusaadavatele" interpretatsioonireeglitele vastav 

tähendus, sõltub 1. kokkuleppest selle arusaadavuse tingimuste suhtes42 ja 2.

Kas see ("arusaadavatele" interpretatsioonireeglitele vastav) interpretatsioon

kuulub antud väite esitaja/kuulaja intentsiooni või ei.

Kui väide on ainult mõte, tähendab see, et väide on mingis kindlas 

suhtes 'tunnetuslike eelduste' kontseptsiooni alusel mõeldavaga (mistahes 

mõte on võimalik ainult teiste mõtete suhtes). Praegu on eeldatud, et ükski 

väide ei saa korraga olla mõte ja otsustus. Selliste väidete puhul oleks me 

tagasi sealsamas, kust alustasime  -  isegi kui eeldada, et otsustus on väite 

esimene ja mõte järgmine, lõpetav staadium. Jääb ikkagi küsitavaks, kuidas 

saab väite 1. staadium ('staadium' on siiski protsessi kirjeldav termin) olla 

väide - kui teda kirjeldatakse väite (täpsem oleks - väitmise) 

lõpetamatusega.

V

Diakroonilise käsitluse "kriisi" põhjused

"Kriis" viitab diakroonilise süsteemi olemusele. Seepärast pole ta 

midagi ajutist ega juhuslikku ja seda sõna ei saa kasutada tavapärases 

tähenduses, ilma jutumärkideta. Vaid põhjused, miks diakroonilises 

41Leksikon moodustub sümboleist, mis nimetamise ja kontseptualisatsiooni 
kaudu seovad loomuliku keele (natural language) esemed ja reeglid 
teadmise struktuuridega. (Sebeok 1986)
42Ühele võimalusele viitas märkus 40



käsitluses siiski tavatähenduses kriis avalduda sai, olid ajutist laadi43: 1. 

strukturalistliku paradigma44 esiletõus (mida võib defineerida sünkroonilise 

käsitluse osalise teadvustamisena) 2. diakroonilise paradigma domineeriv 

või pigem ainuvalitsev roll humanitaarteadustes ja 3. sünkroonilise 

paradigma puudumine - viimane sünkroonilise/diakroonilise süsteemse (st 

kõiki aspekte hõlmava ja koondava) vastanduse puudumise tõttu. Antud 

tingimustel oleks diakroonilise meetodi tõsisest kriisist võinud rääkida väga 

lühikest aega: põhiliselt just niikaua kui kulus sünkroonilise meetodi 

postuleerimisest sünkroonilise/diakroonilise kontseptuaalse (eeltoodud 

tingimusi täitva) vahekorra väljaselgitamiseni. Nüüd aga püüame selgusele 

jõuda, millest diakroonilisuse kriitika alguse võis saada.

Kirjandusest võib leida hulgaliselt näiteid kriitilise või eitava 

lähenemise kohta diakroonilisele käsitlusele. Kui Saussure kehtestas 

sünkroonilise ja diakroonilise keele kindlatele aspektidele vastavate 

uurimismeetodite vastandusena, polnud veel üldiselt mõistetav selle 

vältimatult paradigmaatiline iseloom, mis avaldus rohkem või vähem 

implitsiitsel kujul 60-ndatel ning 70-ndate algul, strukturalistlike (Lévi-

Strauss, Derrida jt) ja strukturalismile eelduste poolest lähedaste (Foucault) 

filosoofiate tekkega. Foucault avaldas "rahulolematust" (naeruväärselt leebe 

väljend) kogu varasema ajalookäsitluse suhtes, sealjuures häbematult 

praktiseerides uue ajaloo kirjutamist ning mis veelgi tähtsam  -  kirjutusviisi; 

jättes endast maha arvutu hulga kontseptuaalset materjali, millest 

metodoloogilised juhtnöörid moodustavad kindlasti huvitavaima osa  -  neile, 

kes tema ajalookäsitlust tõsiselt võtavad ning omakorda nende oponentidele.

Ajaloo kirjutamise probleemile ei saa eales anda teoreetilisi aluseid, 

mis poleks otseselt tingitud metodoloogilistest seisukohavõttudest. Küllap 

43Kriis oli seega ajutine, "kriis" lakkamatu alates hetkest, mil 
sünkroonilise/diakroonilise vastandus sai kõige algsema teoreetilise 
väljenduse
44Paradigma all pean silmas meetodi ja teooria ühtsust piiratud kujul, mille 
kirjutavad ette teatavad paradigmale esitatavad (nt teaduslikkuse) nõuded. 
Iga paradigma on enesega ammenduv seletusviis



nõustutakse, et uurimuse sisuks on see, mida uuritakse, ja et see, mida 

uuritakse, peab ennast seadma uurimismeetodi järgi, sest uurimine on ühes 

suunas  -  nimelt ikka korralt määramatusele, meetodilt objektile45  -  

determinatsioone esitav protsess. Metodoloogia võtab vaatluse alla meetodi 

ja uuritava asja vahelise suhte ning kuulutatakse seetõttu uuringu sisule 

kõige lähemal seisvaks. Seega on tõenäoline (kuid kahetsusväärne), et 

Foucault ajaloo-alaseid uuringuid hinnatakse ainult käibiva ("ametliku") 

ajaloo metodoloogia seisukohalt. 

Lévi-Strauss ja Foucault olid nende poolt uuritud valdkondades, 

vastavalt antropoloogias ja ajaloos, tuntud ikkagi kui metodoloogiliste, mitte 

abstraktsete süsteemide loojad46. Rääkimata sellest, et vastupidi levinud 

arvamusele näib abstraktsete (või isegi filosoofiliste) süsteemide saatus olla 

metodoloogia edusammude ja neile järgnevate üldisuste tulemus ning lisaks 

seigale, et eriteadused ei pööra universaalsetele abstraktsioonidele 

murdosagi tähelepanust, mida nad jagavad erialastele, näiteks 

metodoloogilistele abstraktsioonidele, tuleb siinkohal rõhutada üht olulist 

printsiipi, mida teadusajalugu näib kinnitavat: ainuvalitseval paradigmal47 on 

võimatu oma teoreetilist baasi sõnastada. Metodoloogia seevastu on 

45Meetodilt lähtuv determinatsioon saab alguse juba sellest, kui objektis 
määratakse uuringu aine
46Foucault ise on väitnud, et ei tea, mida tähistatakse sõnaga 'strukturalism' 
(Monson 1992). Seda võib mõista kui 'strukturalismi' (subjektiivse) 
definitsiooni puudumist või mitteavaldamist või lihtsalt küsimust 
'strukturalismi' definitsiooni kohta. Et mõisted saavad olla defineeritud ainult 
süsteemi, täpsemalt mistahes viitesüsteemi, sees, on ilmne, et mingi 
strukturalismi hõlmava üldisema viitesüsteemi formuleerimist ei pidanud 
Foucault oluliseks. Alles strukturalismi arvukad "järgijad", kelle varjatud 
ambitsioon on järgida ainult seda, mida nemad nimetavad strukturalismiks 
või milleks tahes, on oma kohuseks pidanud too iga kord kuidagi 
klassifitseerida. Veel üks osutus definitsioonide ebamoraalsusele: antud 
nõudeid rahuldav klassifikatsioon eeldab kindlat tüüpi süsteemi loomist, mille
ainus otstarve on tavaliselt (üheainsa) mõiste defineerimine. Halvemal juhul 
piirdub definitsioon sellega, et eeldatakse mõiste vastandlikkust mingi teise 
mõistega
47Vastuväide, et meil puudub sellise paradigma kogemus, on vähemalt 
kaheldav



abstraktsioon, mille ta oma uurimuste arusaadavuse huvides tahes-tahtmata

looma peab. Nii Lévi-Strauss48 kui Foucault on kumbki omal viisil jõudnud 

käibiva (diakroonilise) ajalookäsitluse teoreetilise baasi määratluseni.

Rangelt diakrooniline ja rangelt sünkrooniline loogika asuvad 

vastastikuse kriitika piirkonnast väljas, sest nad on vastastikuse 

arusaadavuse piirkonnast väljas. Nad on täiesti hermeetilised ja üksteise 

suhtes kasutud, kuna on teineteise meetodile saavutamatud. See on ka 

põhjus, miks praktikas algusest lõpuni ühe (S või D) loogika alusel 

dešifreeritavad tööd puuduvad: need oleksid kas arusaamatud või 

vastuvõetamatud. Piirangud, mida ranged käsitlused mõtlemisele esitavad, 

pandaks mõtte piiratuse arvele. Kõigiti järjekindel S või D loogika peaks meis 

tülgastust äratama, - eriti veel siis, kui me aluseksolevast vastandusest 

kuulnudki pole. Võib isegi oletada, et loogiliselt kõige rangemad tööd ei anna 

mistahes levinud kriteeriumite järgi (teadusliku) uurimuse mõõtu välja. 

Ühtlasi oleks selliste tööde absoluutne rangus alati kahtluse all, sest 

kokkulepe 'sünkroonilise' või 'diakroonilise' kõigi tunnuste suhtes on 

äärmiselt ebatõenäoline.

VI

Viite süsteem

Viitesüteemide küsimuses langeb põhilise teoreetilise postulaadi 

esitamise au Lévi-Strauss'ile, kes on ajaloo probleemi puhul, vähemalt selle 

negatiivses osas ("ametliku" ajalookäsitluse eitamine), muide Foucault'ga 

täiesti ühel meelel. Lévi-Strauss vastandab diakroonilise ajaloo, kus 

minevikku "mõistetakse" oleviku kaudu, tähenduse ainumõõt on mõistusele 

kättesaadav vaid sündmuste loogilise seostatuse (sündmuse "põhjus") kaudu

48Lévi-Strauss 1966



ja sünkroonilise lähenemise, mis arvestab järjepidevuse katkemise ja 

vältuste seostamatuse, sünkroonsusega. "Daatumite rühmad sisustavad 

autonoomseid viitesüsteeme49; sündmused, mis omavad tähendust ühes 

koodis on irrelevantsed teisele." Ajalugu kui struktuuride paljusus50.

Postulaat, millele ma tähelepanu tahtsin juhtida, on viitesüsteemide 

autonoomia. Võtan endale vabaduse seda interpreteerida järgmiselt: ühe 

viitesüsteemi viidete või määratluste kehtivuse alusel ei saa otsustada teise 

viitesüsteemi määratluste (viidete) kehtivuse üle. Viitesüsteemi X 

määratluste kehtivus viitesüsteem Y-s on võimalik, kuid mitte paratamatu. 

Ühtlasi tähendab viitesüsteemide autonoomia viitesüsteemide omavahelist 

sõltumatust - olukorda, kus ühegi viitesüsteemi olemasolu pole tingitud 

mõne(de) teis(t)e viitesüsteemi(de) olemasolust. Tingimuse üldkuju, millele 

ükski viitesüsteem vastata ei tohi, on seega: kui v.s.51 X, siis v.s. Y. Eeldatud 

on viitesüsteemide paljusust. Paljusus omakorda avaldub sõltumatuse alusel,

kuid seda alles sekundaarselt. Ühe objekti ja/või relevantsuse52  puudumine 

ühes viitesüsteemis on paljususe jaoks paratamatu ja piisav tingimus. 

Loomulikult kehtib, lisaks viitesüsteemi olemasolu 'sõltumatusele' teistest 

viitesüsteemidest, tingimus, mille järgi viitesüsteemi "kasutatavus" ei sõltu 

teiste viitesüsteemide olemasolust või kasutatavusest. Kuid see ei tähenda, 

et viitesüsteemid pole omavahel seotud. Keele-analoogia alusel (millel 

edaspidi lühidalt peatume) võiks siin rääkida tõlkimise võimalusest; pealegi 

ei saa välistada juhtu, kus ühes viitesüsteemis sisaldub viide teisele, teises 

kolmandale jne.

Lévi-Strauss'i eeltoodud tsiteeringut järgides võib postuleerida 

vähemalt ajalooliste (ajaloole tähendust andvate) viitesüsteemide paljususe. 

Iga ajalugu on mõistetav mingi kindla viitesüsteemi poolt kehtestatud korra 

49Peab rõhutama, et see 'viitesüsteem' ei vasta tingimata käesolevas töös 
esitatud viitesüsteemi kontseptsioonile. Viitesüsteemi moodustajana Lévi-
Strauss'il tuleb tõenäoliselt eeldada semantilise kolmnurga 2-e komponendi, 
tähistatava ja referendi, vahelisi suhteid (kahjuks on see vaid oletus)
50Lévi-Strauss 1966
51'Viitesüsteemi' lühend
52Vt ptk Relevantsus ja objekt



järgi. Näiteks pole ajalooliste daatumite rühmitamisprintsiibil mingit 

autonoomset või veelgi vähem universaalset alust: selline jagamine saab 

lähtuda ainult eeldatud eristusest, millised sündmus-daatum vastavused on 

relevantsed viited ning millised mitte. Struktuur valmistab viitesüsteeme, 

mille hõlmavus ei pruugi piirduda ainult ühe mõiste- või 

teadmisvaldkonnaga. Struktuur on valmisolek eristamiseks: sedaviisi alus 

kõikidele eristustoimingutele.

Kõik viitesüsteemid on iseendaga identsed. Antud juhul pole see 

tautoloogiline väide. Tegelikult näib idealiseerituna tingimus, et subjektidele 

ühised viitesüsteemid on ka kõigi nende subjektide subjektiivsustes identsed.

Sellest hoolimata on selge, et kui subjektid üksteisest aru saavad, on nad 

saavutanud mingi viitesüsteemide ühisuse. Muidugi ilmneb see alles 

kommunikatsioonis. Enne subjektiivsuse kommunikatiivset tasandit on 

identsust võimatu tuvastada, kuid siiski peab vahetult sellele tasandile 

eelnema mingi tunnuse olemasolu, mis aitab valida "õige"53 viitesüsteemi. 

Järgneva peatüki alguses kirjeldab seda valivust võrdlusoperatsioon (2).

Üks raskemaid probleeme viitesüsteemi teoorias on viitesüsteemide 

omavahelised piirid. Viitesüsteemi saab küll kindlapiirilisena teadvustada, 

kuid mitte teadvustatud kujju fikseeruda lasta, sest ühtaegu on ta alati 

selektiivse (mingitel relevantsustel põhineva) teadvustuse 'dünaamiline 

mudel' ja 'produkt'. Näib, et siin võib juhatust anda viitesüsteemi sisemine 

analoogia loomuliku keelega. Arvan, me ei eksi eriti öeldes, et kui keelte 

eristamise alus on tähistaja-tähistatava vahelise suhte (ükskõik kumma 

osapoolne) mittevastavus, siis on viitesüsteemide eristamise alus 

relevantsuse-objekti54 vahelise suhte ebajärjekindlus. Ometi leidub erandeid, 

st viitesüsteemid pole nii nagu keeledki üksteisest kindlate piiridega 

lahutatud. Leidub ju ka eesti keeles, eelkõige muidugi kõnekeeles, väljendeid

(tähistaja-tähistatav vastavusi), mis võiksid samahästi kuuluda inglise 

53Praktikas ilmneb, et need valikud ei saagi alati õiged, st kas ühilduvad või 
mõnel muul moel kommunikatiivsetele eesmärkidele vastavad olla
54Vt järgmine ptk



keelde. Need tituleeritakse enamasti slängi osaks.

Oluline on mõista, et kuigi viitesüsteemidesse võivad kuuluda suvalised

objekt-relevantsus vastavused (väga lihtsal põhjusel - nimetatud vastavus on

mistahes viitesüsteemi konsistentne element) ei saa vastavusi meelevaldselt

viitesüsteemidesse grupeerida. Põhjus: tunnetuse paratamatu eeldus ei saa 

olla tunnetuse teadvusliku organiseerimise objektiks.

VII

Relevantsus ja objekt

Objekt ja relevantsus on viitesüsteemi koostisosad55. Joonisel 3 on 

kujutatud relevantsuse sekkumist kogemusse kahes võrdlusoperatsioonis.

Neist esimene (1) seob eeldatud valikuga kindla objekti. Nimetatud seos on

üks viide. 'Relevantsus' on siin valiku predikaat, tähistab relevantset valikut. 

Teine (2) võrdlusoperatsioon koondab viited viitesüsteemidesse. Struktuuri 

otsestest manifestatsioonidest on see algseim. Predikaat 'relevantsus' 

tähistab antud juhul kindlale viitesüsteemile relevantset viidet. Mõlemal juhul

on relevantsus determinatsiooni kandja. Kummagi võrdlusoperatsiooni 

tulemus on seos: ühel juhul valiku ja objekti, teisel viite ja viitesüsteemi56 

vahel. Ehkki seni oleme kasutatud determinatsiooni mõistet, eelistan ma 

edaspidi formuleeringut, mille järgi valik (viitamise kaudu) defineerib objekti 

ning üksik viide viitesüsteemi. 'Tunnetuse determinatsioon' kirjeldab 

55Vt eelmine ptk, samuti joonis 1
56Fundamentaalse tähtsusega viitesüsteemi määratlusele on järgmine väide: 
üksik viide ei saa end kehtestada iseseisvalt, väljaspool viitesüsteemi. Kuid 
sõltuvus on vastastikune: toiming, mis viitesüsteemi tegelikult loob, on 
mistahes üksiku viite 'A' seostamine kindla viidete kogumiga. Alles see 
seostus muudab viidete kogumi, kuhu nüüd kuulub ka viide 'A', 
viitesüsteemiks. Seega saab viitesüsteem moodustuda ainult talle 
tunnusliku funktsiooni: viitamise, alusel



Struktuuri, valiku, kontiinumi, objekti vahetust kogemusest vähemalt 

osaliselt puuduvaid suhteid. Definitsioonidega, millele kogu kogemus oma 

kategoorilisuse ("arusaadavuse") võlgneb, on hoopis teine asi.

Kui valivus eelneb relevantsusele, võib relevantsust S/D 

kontseptsiooni alusel valikuna käsitleda. Valivus on Struktuuri toiming, 

mitmetes allikates on seda valivust kirjeldatud kui intentsiooni57.

Pikemalt tuleb peatuda objekti asendil kontiinumi suhtes. Kontiinum ei 

ole jagatud, objekt ei saa olla tema osa. Veelgi enam, kui oleks olemas 

jagatud kontiinum, siis oleks see objekt. Ainult selle poolest on objekt 

kontiinumi panus tähendusse. Objekt on teatav kontiinumit esindav sümbol: 

sünkroonilise meetodi jaoks, millele kontiinum on võimatu

57Objekt kuulub valivuse intentsiooni. Käesolevas käsitluses on objekt 
subjektiivse intentsiooni kulmineerumine; sellisel kujul, tunnetuse 
suunatusena millelegi, selle viimane avaldus, ning on üks funktsioonidest, 
millede omavaheline sõltuvus koostab tähenduse



objekt. Objekti sünkrooniline aspekt, objekt kui erinevate suhete 

konstruktsioon, ostensiooni või definitsiooni referent, on kogemusele 

peaaegu kasutu. Tema funktsionaalne roll on selgem: kuigi pole tegemist 

otsese vastavusega kontiinumis, siis kindlasti relevantsuse ja kontiinumi 

vahelise mõju liiginimetusega. Mõju suuna olen ma jätnud täpsustamata 

ambivalentse mudeli58 suhtes, kuid käesoleva käsitluse järgi on objekt 

sünkrooniliselt determineeritud.

S/D kontseptsioon59 on oma olemuselt dualistlik ning (sõltuvalt S/D 

determinatsiooni suunast) kahevalentne, niisiis kirjeldatav dihhotoomiliselt. 

Järgnevas lõigus võrdleme seda kontseptsiooni semantilise kolmnurgaga60.

58Vt joon. 2
59Vt joon. 1 ja 2 
60Kolmnurga mõiste on tinglik - enamik uurijaid kirjeldab siin märgi 
funktsionaalsete aspektide triaadi. Nagu ma peagi näitan, leidub ka 
tähelepanu väärivaid erandeid, mis pakuvad selle asemel duaalseid 
süsteeme. 'Kolmnurka' kasutan kui traditsioonilist mõistet või isegi kui 
traditsioonilist viitesüsteemi, mille taustal vaieldakse märgi 
funktsioneerimise üle  



Tuleb kohe öelda, et semantiline kolmnurga levinud käsitlus eeldab (S/

D kontseptsiooni alusel hinnates) S determinatsiooni. Seda võib otsustada nii

'objekti' nimede (referent61, asi jt) kui ka "kolmnurga" elementide tähistaja-

tähistatav-referent järjestuse järgi, mis peab peegeldama nende omavahelist

määratust. Ei referendil ega tähistajal pole iseenesest tähendust, sest 

tähendus on kas (1) tähistatav või vähemalt (2) eeldab mistahes kujul 

tähenduse produtseerimine tähistatava totaalset determineerimist. Antud 

tingimustel peaks see olema tähistatava ainuline ja universaalne 

determineerimine kas referendi, tähistaja või mõlema poolt. Kõik need 

võimalused välistuvad hõlpsalt. Referent ja tähistaja eksisteerivad ainult siis, 

kui miski neile tähenduse annab, nende olemasolule viitab. Kui jälgida, 

kuidas need 3 hüpoteetilist aspekti teineteist määratlevad, on täiesti ilmne, 

et referent peab olema viidatud tähistatavast, mis selle referendi 

determineerib/määratleb. See on funktsioon, mis annab referendile 

tähenduse. Ühtlasi on täiesti selge, et tähistatav ei saa determineerida seda 

tähistajat, mille olemasolust ta ise (tunnetuse determinatsiooni alusel) 

sõltub. Millest järeldub, et kogemuses puudub toimiva (tähistusprotsessis 

osaleva) tähistaja kontseptsioon. Tähistajal pole tähendust62, enamgi veel: ta 

ei saa ka iseseisvalt tähendust produtseerida, sest lisaks tähistaja 

olemasolule nõuab see kõigi teiste asjaolude (subjekt, subjekti seisund, 

kontekst-kood63 jt) kokkulangemist. Asjaolude, millega ma juba tunnetuslike 

61Saussure'il puudub kolmas liige (referent) täielikult. Oma keelesisese 
tähenduse analüüsis eristab ta tähistaja tähistatavast. Referent või objekt ei 
esine Saussure'i teostes kusagil, sest see on märgifunktsiooni keeleväline 
aspekt
62Võib veel lisada: tähendus, mille me mistahes tingimustel omistame 
'tähistajale' (nt olemasolu, kujulisus) on 'tähistatav'. Vastavalt määratlusele: 
'tähistaja on tähenduseta' on see paratamatu, kui eeldame, et olemasolu ja 
kujulisus omavad vähimatki tunnetuslikku väärtust (sest siis omavad nad 
tähendust)
63Kontekst-kood on mistahes teadvustatud objektiivne (kommunikeeritav) 
vastavus kindla tähenduse ja selle tähenduse produtseerimise korra vahel. 
Välja arvatud sõna 'teadvustatud', võiks see olla viitesüsteemi definitsioon. 
Kontekst-kood verifitseerib seega sõnumi mõistetavuse



eeldustega seoses64 arvestada ei võinud. Ühtlasi pole tähistajal, mis on kõigi 

ülejäänud asjaoludega tähenduse produtseerimise seisukohalt võrdväärne, 

mingit põhjust märgifunktsiooni "kolmanda liikme" staatust omada. 

Seepärast on S/D kontseptsioonis esindatud märgifunktsiooni 2 aspekti: 

'relevantsus' ja 'objekt' vastavad samadele objektidele65, millele (vastavalt) 

tähistatav ja referent. Seejuures omavad nad tähistatavast ja referendist 

erinevat sisu, mille kokkuvõtliku esitamisega käesolev peatükk tegeles66.

VIII

Diakroonilise aja eitamine67

I Kausaalsus

Kui üks teisele paratamatult järgneb, siis on teine selle esimese põhjus.

Kuidas muidu oleks võimalik põhjuslikkust kindlaks teha? Sama kehtib ka 

väidete maailmas: kui väide A B-st paratamatult järeldub, siis B põhjustab 

väite A. Kas pole see kummaliselt vastuolus meie ettekujutusega põhjusest, 

mis midagi tekitab, sünnitab, loob? Viimased kolm on ainult mõned 

omadused, mida me omistame paratamatule järgnevusele. Diakroonilise 

loogika keeles implitseerib paratamatu järgnevus paratamatu funktsiooni 

selle järgnevuse mõõduna. Antud näites on funktsioon 'tekitamine' või mõni 

selle sünonüümidest. Loogika on siin järgmine: funktsiooni on vaja selleks, et

põhjus ja tagajärg omavahel seostada. Diakroonilise loogika meetod, mille 

64Vt ptk IV
65Siin objekti ja aine (või sisu) üldlevinud vastanduse tähenduses
66Vt ka joon. 1
67Sünkrooniline aeg välistab diakroonilise ja vastupidi



eeskuju ja leiutis on 'protsess', ei saa leppida ajalise või loogilise 

järgnevuse/järeldamise poolt esitatud sisutu (käsitamatu) seosega; siit tuleb 

ka viis, kuidas ta kausaalsust tõlgendab: ainult tekitamise, muundumise või 

kadumise kaudu. Mõisted 'kausaalne seos', 'kausaalne suhe' on märgid 

diakroonilise käsitluse (peaaegu) ainulisest valitsemisest kausaalsuse 

mõistmisel.

Alates Hume'ist on üldtuntud postulaat sellise käsitluse 

paikapidamatusest. Korraga said kõik teada, et põhjuslikkus polegi 

verifitseeritav mitte seose, vaid järgnemise/järeldumise kaudu, st et 

mistahes põhjuslikkuses on võimalik tõestada ainult viimase olemasolu. 

Sellele vaatamata püsib püha "seos" tänini vankumatult meie teadvuses, 

nähtavasti öeldes sellega midagi ebameeldivat kogemuse analüüsi meetodi 

kohta.

Hume'i kausaalsusekäsitlust tuleb võtta väga tõsiselt68. Tänapäeval 

võivad tema järeldused tunduda igavad ja kausaalsuse probleem ise 

triviaalne, kuid selleni võis too jõuda alles pärast teadvustust, mille eest, 

nagu ma juba ütlesin, võlgneme tänu eelkõige Hume'ile. Probleemiga seotud 

üldisemat argumentatsiooni püüdsin käesoleva peatüki alguses juba lühidalt 

kirjeldada. Veelgi võib huvi pakkuda kausaalsusest väljaroogitud 'seose' 

küsimus. Kui paratamatu seose mõiste on loogiliselt (võiksin täpsustada: 

sünkrooniliselt) võimatu, kuidas saab ta siis ikkagi tähendust69 omada? Keda 

küsimus huvitab, võib läbi vaadata Hume'i (mõneti psühhologiseerit) 

seletuse selle eksituse mehhanismile70. Omalt poolt võin vaid lisada, et 

Hume'i teostatud analüüs põhineb siin järgnevuse samasusel ja 

uniformsusel. Esimene väidab lihtsalt seda, et kahe eseme, väite jne 

järgnevus on samane iseendaga, st korduv igas antud kahe eseme, väite jne 

järgnevuses. Järgnevuse uniformsus tähendab, et vähemalt temporaalses 

68Paraku näib, et see on sageli ohvriks toodud tema teravale, või nagu 
ekstravagantsemad kriitikud kordavad: ainult näiliselt uudsele ja teravale, 
probleemiasetusele
69Valdavalt puudutab see verbe nagu 'põhjustama', 'tekitama', 'kaotama' jmt
70Basson 1958



seoses eksisteerib ainult üht liiki järgnevus. Järgnevuse uniformsusest saab 

Hume'i puhul rääkida kui implitsiitsest kontseptsioonist, sest 'järgnevuse' 

mõiste analüüsi, seega ka mistahes mõiste-sisest jaotumist Hume'il ei esine. 

Nagu ma alapeatükis "Järgnevuse dihhotoomia" näidata loodan, pole 

järgnevuse uniformsus, mis on peale Hume'i aksiomaatiline vist kõigile 

teistelegi, paratamatu.

Meile on põhjuslikkus aja kogemise viis. Isegi põhjuslikkus, mis 

tähendab ainult järgnemist, mitte funktsiooni, on kogetav dünaamilise, 

liikuvana. Diakroonilise aja põhiline erinevus võrreldes sünkroonilise ajaga71 

on selles, et S aja vältused on kongruentsed, st eristuvad ainult paigutuse 

poolest aja mõttelisel teljel, kuna D aja vältused eristuvad omavaheliste 

seoste erinevuse (mis on nende seoste võrdluse produkt) alusel. Alapeatükis 

"Järgnevuse dihhotoomia" püüan seda teemat eksplitseerida.

Võib ju küsida, mis on ikkagi vahet 'põhjustamisel' ja 'tekitamisel'. 

Mõlemale juhule vastab järgnemise spetsiifiline analüüs. Leibniz: A põhjustab

B juhul, kui A on paratamatu ja piisav B olemasoluks72. See on puhas 

'paratamatu järgnevus'. Küsides, kuidas see järgnevus toimib või nagu 

öeldakse: millist funktsiooni ta esindab, oleme teinud täiendavaid ja (aluseks 

olevasse) Leibniz'i määratlusse mittekuuluvaid eeldusi põhjuslikkuse kohta. 

Kui Leibniz'i määratlus kehtib, peab olema tegu  p i i s a v a  määratlusega.

II Järgnevuse dihhotoomia

Võtame näiteks väite, et A põhjustab B tekke/lakkamise või 

olemise/mitteolemise. Rangelt diakroonilise loogika järgi on need 

põhjuslikkuse funktsioonide paarid (tekitamine/lõpetamine ning jaatus/eitus).

Tegelikult võib näidata, et diakrooniline loogika on kõigi põhjuslikkuse 

71Vt III ptk
72Feldman 1986



funktsioonide suhtes 2-modaalne73. Kuid kuna ma ei sea endale ülesandeks 

kõigi põhjuslikkuse funktsioonide ülesloetlemist (piirdun kõige 

elementaarsematega), ei hakka ma seda 2-modaalsust lõpuni tõestama74.

Struktuursele eristamisele vastab sünkroonilise loogika meetod, 

kumulatiivsele eristamisele diakroonilise loogika meetod75. A ja B võivad olla 

nii väited kui ka vahetult 

73Asi on siin loogika 2-modaalsuses. Toon näite: A, mis põhjustab B kadumise 
on A, mis põhjustab mitte-B tekkimise. Tähendab, üks 2-e osaline (subjekt; 
predikaat) ja 2-modaalne väide on loogiliselt alati asendatav teise antud 2-
modaalsusse kuuluva väitega, mis on esimesele absoluutselt vastandlik 
(mittesubjekt; mittepredikaat). Jään seisukohale, et [subjekt; predikaat] on 
iga väite, k.a. elementaarväite, üldkuju. Väite 'A põhjustab B kadumise' 
elementaarne üldkuju on [subjekt; predikaat    subjekt; predikaat], üldkuju 
[subjekt A; predikaat]. Prototüübiks on 2-modaalsuse üldkuju [subjekt; 
mittesubjekt]
74Elementaarsed funktsioonid on aluseks vähemelementaarsetele, need 
veelgi vähem elementaarsetele funktsioonidele jne jne
75Vt alapeatükk I ning joonised 4 ja 5



tunnetamatud76 objektid, üldiselt iga tunnetuse ese (ese kui see, millele 

tunnetus end suunab). Neile vastavad vältused, millele 'objekt' või 'väide' on 

ainult tunnetuslikud korrelaadid.

Milles seisneb süsteem 1-e ja süsteem 2-e erinevus? Kõigepealt: 

süsteem 2-e esemete eeldus pole mitte üksi struktuurne, vaid struktuurne ja 

kumulatiivne eristus, mis lõpuks leiab väljenduse nende "vabaduses" 

Struktuuri suhtes, erinevalt süsteem 1-e esemetest. Kumulatiivne eristus77 

lähtub eseme omadustest, ja eseme lõplikku määratlust ei anna süsteem 2-s 

mitte Struktuur, vaid eseme seoste laad. Süsteem 1 ja süsteem 2 

defineerivad erinevalt eseme, loomulikult siis ka 'eseme autonoomia' sisu. 

Mõlemat süsteemi iseloomustab järgnevus, kuid ühel juhul on tegemist ainult

struktuurse (primaarne 2-modaalsus), teisel juhul struktuur-kumulatiivse 

76Viite kaudu antud
77Lugejal ei tohiks jääda märkamata, et kumulatiivne eristamine eeldab 
kontiinumi katkestusi (lakkamist), mille alus saab olla ainult struktuurne 
eristamine ja üldisemalt S determinatsioon.

Kuigi siin on räägitud struktuursest ja kumulatiivsest eristusest, 
võiksime sama hästi kõnelda struktuursest ja kumulatiivsest seostamisest  
-  tingimusel, et lähtume D determinatsiooni eeldusest. Sünkroonilises 
loogikas eelneb eristamine seostamisele. Joonis 6 esitab kujutletava 
kumulatiivse seostuse mudeli, mis on vastavuses joonisel 4 toodud 
diakroonilise ja sünkroonilise eristamise mudelitega



(sekundaarne 2-modaalsus) järgnevusega. Varemkasutatud terminoloogia 

järgi kirjeldab esimest järgnemine/järeldamine (põhjuslikkus), teist seos. 

Erinevus (1) seisundi v kausaalsuse ja (2) seosena mõeldud järgnevuse 

vahel on S/D fundamentaalse dihhotoomia konstrueerimise võimalik 

lähtepunkt. Siin püütakse rõhutada nende nende kahe määratluse erinevuse 

laadi, mis on kõigepealt täielik vastandamine ja alles seejärel viitab mingi 

ühe nähtuse kahele lahutamatule aspektile. Selline ja ainult selline järjekord 

vastab tähenduse ja kitsamalt keelelise tähenduse geneesi järjekorrale. 

Meenutame F. de Saussure'i: "Keeles on ainult erinevused /.../ Erinevused 

ilma positiivsete mõisteteta."78

78Saussure 1959
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