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[Märkus: joonised katki]

Sissejuhatus

‘Tähendus’ on iseenesest nii ulatuslik valdkond, et sellest ammendava ülevaate andmine on 
peaaegu võimatu, ja sellele käesolev töö ei pretendeerigi. Veel võimatum oleks anda 
‘tähendusest’ ammendav ülevaade ühe teadusala piires, ja osalt sellepärast ongi käesolev töö 
interdistsiplinaarne. Nii üldise nähtuse puhul nagu ‘tähendus’ pole teist võimalust. 
‘Tähenduse’ mõiste laialivalguvusele on viidanud juba Ogden ja Richards (1925), nende 
seisukoht oli, et see mõiste tuleks kõigepealt puhastada kõigest üleliigsest (üleliigsetest 
tähendustest), millega ta koormatud on. Sellise lähenemisega võib põhimõtteliselt nõustuda. 
Kuid sama oluline on vaadata, mida ühist on kõigil neil fenomenidel, mida nn tavakasutaja 
‘tähenduse’ nime all tunneb. Vastasel juhul räägitakse ikkagi ‘tähendusest’, kuid hoopiski 
mitte selles tähenduses, nagu keele normaalkasutaja sellega tuttav on, vaid pidades silmas nt 
‘denotaati’, ‘konnotaati’, ‘mõtet’, ‘teksti’, ‘märki’ või veel midagi muud ja nimetades seda 
vastavalt oma spetsiifilisele käsitlusele ‘tähenduseks’. Ma ei ütle, et see oleks põhimõtteliselt 
vale, aga see on vale metodoloogiliselt. ‘Tähendusest’ rääkides peaks lähtuma ikkagi sõnast 
‘tähendus’, mitte neist teistest - st vaatama, mida sõna ‘tähendus’ abil üldiselt tähistatakse. 
Kuid siinkohal tahaks ma veelkord rõhutatada, et käesolev töö ei sea endale ülesandeks 
vaadelda kogu ‘tähendusega’ seotud probleemistikku. See oleks võimatu. Samuti pole siit 
loota ammendavat ülevaadet ja selgitust selle kohta, kuidas sõna ’tähendus’ kogu ajaloo vältel
käsitletud ja kasutatud on. Käesoleva töö ülesanne on märksa piiratum.

Eesmärgid ja metodoloogia

Võiksime endale esitada järgmised küsimused: mis on ‘tähenduse’ puhul kõige olulisem 
(tunnuslikum, distinktiivsem)? Mida on ‘tähenduse’ juures spetsiifilist, ainult ‘tähendusele’ 
omast? Kas on midagi nii üldist, mida saaks laiendada kõigele sellele, mida me ‘tähenduse’ 
all tavaliselt silmas peame? Oleks loogiline, et midagi sellist olemas on, sest mingi mõistlik 
põhjus nii ulatusliku mõiste (‘tähendus’) kasutuselevõtuks peaks ju olema. Käesolev töö ongi 
kirjutatud mitte niivõrd selleks, et arendada mingit spetsiifilist tähenduse teooriat, kuivõrd 
selleks, et leida mida ühist on kõigis neis hämmastavalt erinevates fenomenides, mida 
‘tähenduse’ nime all tuntakse.

Tähendus on vaimne fenomen1. Ta ei ole nagu asi, nt kivi, mis võib meil kogu aeg 
silma all olla, ja mille puhul võib näiteks oletada, et see on kogu aeg olemas olnud. Võib isegi
vaielda selle üle, kas tähendus üldse võib samas mõttes olemas olla nagu nt kivi, aga see 
vaidlus pole antud töö päevakorras. Selge on see, et tähendus on vaimne fenomen (või 
nähtus), mis peab kuidagiviisi tekkima. Eelmine lausega on visandatud äärmiselt ligikaudne 
vastus küsimusele “kus tähendused asuvad?”. Neuroteadlased ja psühholoogid oskaksid 
sellele küsimusele palju paremini vastata, aga see polegi käesoleva töö ülesanne. Tähenduse 

1 Ma loodan, et sõna ‘fenomen’ pidevat kasutamist ei tõlgendata siin lõivumaksmisena 
fenomenoloogiale, ‘fenomen’ on sõna nagu iga teinegi, mida võib kasutada ka ilma 
kohustusliku viiteta fenomenoloogiale. Muidugimõista pole mul midagi fenomenoloogia 
vastu.
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asukoha teemal vt nt Gazzaniga jt (1998).
Olen püüdnud ‘tähenduse’ mõistet mitte oluliselt piirata, st jätta ta enamvähem nii, 

nagu tavakasutaja sellest reeglina aru saab. Seda, mis on tavaline, mõistetakse tavaliselt 
intuitiivselt (selles ongi ‘tavalise’ mõte), nii et ma ei hakka siinkohal pikalt-laialt seletama, 
mismoodi tavakasutaja ‘tähendusest’ aru saab. See teadmine võib alguses ka mingil määral 
ähmane olla, sellest pole midagi.

Käesolev töö on keskendatud tähenduse tekkimise ehk tähenduse genereerimise 
probleemile. Kohe alguses on põhjust selgitada, et tähenduse genereerimine ja 
interpreteerimine (tõlgendamine) on üks ja seesama. Enne kui pole toimunud 
interpretatsiooni, ei saa olla mingit tähendust. Kui keegi koostab näiteks teksti, siis omab see 
tekst mingit tähendust ainult niivõrd, kui keegi selle interpreteerib. Pole oluline, kes seda 
teeb, “looja” või “interpretaator”. Selleks, et tekst looja jaoks mingit tähendust saaks omada 
on vaja, et looja võtaks endale ka interpretaatori rolli. Sellele probleemi detailsele 
selgitamisele on pühendatud peatükk 11. Interpretatsioon toimub sageli kiiresti ja peaaegu 
märkamatult, võiks öelda automaatselt. See on interpretatsiooni omapära, et ta ei nõua 
tingimata mingit jõupingutust, nagu me sõnadele ‘tõlgendamine’ ja ‘interpreteerimine’ 
mõeldes enamasti implitsiitselt eeldame. (See eeldus on vale.)

Võrreldes nt semantiliste, süntaktiliste, pragmaatiliste jne tavade alaste uurimuste 
hulgaga pole tähenduse genereerimise probleemile osutatud ajalooliselt kuigi suurt 
tähelepanu. Ootuspäraselt võiks selline huvi avalduda eelkõige filosoofias, võimalik et ka 
semiootikas. Tegu on ju ääretult üldise ja universaalse probleemiga, kuivõrd interpreteerimine
(st tähenduse genereerimine) moodustab mistahes uuringu, tuvastamise, ja võibolla isegi 
teadvuse alusmaterjali2. Teadvuse ja tähenduse seose probleemiga üritab mingil määral 
tegelda peatükk 8. (‘Teadvuse’ ja ‘tähenduse’ vahekord pole küll spetsiaalselt selle uuringu 
teema, kuid on sellega väga tihedalt seotud terminite ja metakeele korrektse määratlemise 
vajaduse tõttu).

Otseselt on tähendusega seotud ka nn metatasandi probleem: st see, et objekt, mida 
uuritakse, ja meetod, kuidas seda tehakse kipuvad kattuma. Tähenduse puhul see teisiti olla ei
saagi. Tähenduse uurimise spetsiifika ja olukorra "intrigeerivus", kui ühekorraga asutakse nii 
objekt- kui ka metatasandil, leidub kokku võetuna juba näiteks C. K. Ogdeni ja I. A. 
Richardsi raamatu "The meaning of meaning" pealkirjas (Ogden ja Richards 1925).

Üks sellise olukorra tagajärgi peaks olema ilmselt see, et metakeelele3 tuleb pöörata 
tavapärasest mõnevõrra suuremat tähelepanu. Vajalik on suur ettevaatus ja täpsus terminite 
valikul, kuid muidugi pole terminoloogia üksi asjade seletamiseks piisav. Vaja on ka 
süsteemi. Töö üks võimalik ülesanne olekski pakkuda välja mõningaid süsteeme, mis 
tähenduse vallas - kitsamalt nt interpretatsiooni vallas - töötada võiksid.

‘Tähenduse’ verbaalkesksusest

2 Teadvuse puhul võiks öelda vast lihtsalt: materjali.

3 ‘metakeel’: (formaalses semantikas) keel, mida kasutatakse teise keel (‘objektkeele’) 
kirjeldamiseks. Mõistetepaar arvatakse pärinevat Tarskilt ja Carnapilt. Nagu Russell (1995) 
märgib, avastas Tarski, et sõnade “tõene” ja “väär” defineerimine mingi kindla keele lausete 
jaoks nõuab alati üht teist, kõrgemat järku keelt. Tüüpide teooria, mis on hädavajalik 
paradokside (nt valetaja paradoks) lahendamiseks, sisaldab keelte hierarhia kontseptsiooni, 
mis mängib tähtsat rolli nii Carnapi, Tarski kui Russelli töödes.
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‘Tähenduse’ uuringuid on enamasti piiratud verbaalse keele ‘tähenduse’ uurimisega. 
Lingvistikas ja teoreetilises semantikas on selline lähenemine enesestmõistetav. Üsna 
enesestmõistetav on see ka analüütilise filosoofi jaoks, kuigi filosoofias üldisemalt see enam 
nii enesestmõistetav olla ei tohiks. Semiootika ja psühholoogia tunnustavad kindlasti ka 
mitteverbaalse, nt kujunditega opereeriva mõtlemise ja taju olemasolu. See on nii laialt tuntud
fakt, et ilmselt ei vaja pikemat selgitamist. Võin siinkohal viidata kahele allikale: Einstein 
(1945) kirjeldab praktiliste tähelepanekute varal erinevaid kujundlikustamismeetodeid, ja 
Sebeok (1994) põhjendab kujundliku mõtlemise fenomeni teoreetiliselt. Siit lähtuvad ühtlasi 
ka arutlused mõtlemiseelse modelleerimise vajalikkuse üle (ibid.).

See kõik ei muuda olematuks fakti, et tähendust on alati käsitletud eelkõige 
keelesisese fenomenina. Selline sõnastus iseenesest võiks isegi rahule jääda, kuid kui 
täpsustada, et tegu on loomuliku (st verbaalse) keele sisese fenomeniga, põrkame otsekohe 
eelmise lõigu lõpus esitatud vastuargumentidele. Paljusid pole see siiski seganud, sest esiteks 
on võimalik ka tähenduse uurimine kitsamalt (nt ainult verbaalse keele tähenduse uurimine) 
ja teiseks ei saa ju kedagi sundida viitama mingitele vastuargumentidele (kui neid üldse 
relevantseks peetakse).

Ajalooliselt ja kultuuriliselt on tundunud huvitavad ja olulised eelkõige sümboolilised 
vahendused või interaktsioonid (Cassirer 1953). Otsese järeldusena tuleneb sellest 
‘tähenduse’ tõlgendamise lingvistilise traditsiooni ülekaal. Sellisel traditsioonil on muidugi ka
hulgaliselt ajaloolisi põhjusi, mis aga omakorda tulenevad kõik ilmselt sellestsamast 
(sümbooliliste) verbaalsete märgisüsteemide eelistatavusest. (Vahemärkuse korras: verbaalse 
m/s eelisseisund võib seejuures ise millalgi ajalukku vajuda, kui tehnoloogia areng on loonud 
piltide, lõhnade jne reprodutseerimiseks küllaldaselt vahendeid.)

Siinkohal peaks siiski mainima, et sõna - vähemalt kirjapandud kujul - võib olla ka 
ikoon. Sellega ei peeta silmas muidugi mitte seda, et sõna ‘hobune’ oleks hobusekujuline 
vms, vaid pigem midagi sellist, nagu kirjeldab üks dada manifest: “sõna mets neljast tähest 
tuleb mets oma puuvõrade, metsavahimundrite ja metssigadega...” (Engdahl 1998). See on 
lugemise kratüülne meetod (saanud oma nime ühes Platoni dialoogis esineva Kratylose järgi),
laialt levinud nt okultses traditsioonis (ibid.).
/../
'Tähenduse' tõlgendamise lingvistiline traditsioon on tinginud olukorra, kus enamus käsitlusi 
on olnud nii või teisiti (loomuliku) keele-spetsiifilised, seda mitte ainult lingvistikas, vaid 
isegi filosoofias - pean siin silmas eelkõige analüütilist keelefilosoofiat, mis (Frege 
traditsioonist lähtudes) on leidnud tähendust mainismisväärsel määral vaid keele- ja 
kõneaktides (Searle, Grice, Ogden jt autorite tööd - Searle 1980; Grice 1999). Selline fakt 
iseenesest ei keela veel muidugi rakendada verbaalselt näidismaterjalilt kogutud järeldusi 
keelevälise kohta, kuid siinkohal tuleb silmas pidada kaht nüanssi: need rakendused ei tohi 
kunagi olla automaatsed ja teiseks: nad ei tohiks jääda ainsaks võimalikuks lähenemisteeks 
mitteverbaalsele materjalile. Vastupidisel juhul - kui siiski tunnistatakse verbaalse tähenduse 
ülimuslikkust, kas absoluutselt, või ainsa töötava seletusmudeli rollis - peab lugema ette 
nurjunuks kõik katsed 'tähendust' kuidagi mitteverbaalsele materjalile laiendada. Kumb 
seisukoht on "õige" (võimatu on isegi öelda, kas jutumärkides või ilma), jäägu siinkohal 
lahtiseks, kuid tänapäeval toetaks enamus autoreid ilmselt siiski seisukohta, et mitteverbaalne
tähendus on mitte ainult võimalik, vaid ka paratamatu - seisukoht, mida ma täielikult jagan. 
Ühtlasi on sellega juba eeldatud, et eksisteerib mitteverbaalne (nt kujunditega opereeriv) 
mõtlemine (Einstein 1945, Sebeok 1994).

Tähenduse verbaalkesksusel on tõenäoliselt ka üks puhtmetodoloogiline põhjus. 
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Võibolla polegi väga julge üldistus väita, et ükskõik mille - seega siis ka ‘tähenduse’ - kohta 
esitatud keeleväidetel on loomulik kalduvus väärata 'tähendust' oma algselt, mõtteliselt kujult,
teisesele, verbaalsele, juba ainuüksi kasutatava meediumi - milleks on kõne või kiri - tõttu.

Sellise vastuvõtumudeli loogika käivitumise vastu millegi lugemisel, kirjutamisel või 
kõnelemisel ollakse alati võimetud, kuid metoodilise eeldusena tuleb kõnelemise (st kõne või 
kirja) ja kõneldava sisu vastuvõtumudelite lahushoid siiski kasuks.

Semiootilise meetodi omapära ja piirangud

Semiootika pakub muidugi radikaalse lahknemise kitsalt verbaalkesksest käsitlusest ning 
lubab märgi ja tähenduse probleemi käsitleda kompleksselt, muuhulgas vaadeldes mõlemat 
instantsi ka nende (loomuliku) keele-välistes rakendustes. Kuid semiootiline praktika jääb 
enamasti ikka mingi märgikeele piiresse, tegeldes konkreetse märgikeele (süntaktiliste, 
semantiliste jne) seaduspäradega, jättes üldisemad arutelud kas märgiteooria või 
metasemiootika kanda, mis aga on oma päritolu nõuetelt mõlemad väga märgikesksed 
mudelid, ja lükkavad praktiliselt kogu märgifenomenist ülejääva filosoofia kaela. Filosoofia 
on antud juhul (‘tähenduse’ küsimuses) omakorda jällegi traditsiooniliselt verbaalkeskne, sest
et ammutab sealt kogu oma “eksperimentaalse tõendusmaterjali” (analüütiline filosoofia); või
on kõige kummalisemal kombel isegi lihtsalt kirjakeskne (poststrukturalism, eriti Derrida 
(Derrida 1995)). Veel üks argument interdistsiplinaarse lähenemise kasuks.

Mõningate käsitluste järgi jaguneb kogu semiootika kaheks osaks: üks, mis tegeleb 
tähenduse - või nagu Sebeok formuleerib: tähistamise (signification) ja teine - 
kommunikatsiooniga (Sebeok 1994). Seda arvestades oleks tähenduse teooria küsimuste 
tähelepanuta jätmine semiootikas täiesti mõeldamatu. Võib siiski väita, et midagi sellist on 
just toimunud - olukorras, kus tähenduse struktuurne analüüs käib põhiliselt märgi (mõiste) 
komponentide kaudu, pole selles ka midagi ootamatut. Oma ajaloo- ning nime-spetsiifikast 
lähtudes on semiootika jaoks märk alati paratamatult tähelepanu keskmes olnud. See on 
viinud olukorrani, kus enamus tähenduse aspekte, vähemalt semiootika teoreetilises osas (või 
metasemiootikas, nagu Hjelmslev (1963) seda nimetab), on leidnud käsitlemist ainult 
märgiga seoses ja märgi kaudu. Ühest küljest oleks hea seda traditsiooni pisut väärata - ja 
seepärast on minu töö ka veidi üldisem - teisalt aga ei saa tähelepanuta jätta tähenduse 
struktuuri võimalikke seoseid märgi struktuuriga - eelkõige Peirce’i ja Saussure’i 
märgikontseptsioonidega -, ja seepärast kontrollitakse selle (nagu ka mõningate teiste 
semiootiliste mudelite) vastavust antud käsitlusega (‘tähenduse lineaarne ja hierarhiline 
struktuur’) põhjalikumalt.

Sebeoki omale (vähemalt väliselt) sarnase eristuse teeb ka Eco (1976). Tema käsitluse
järgi koosneb semiootika kahest osast: (a) kooditeooria (theory of code) (b) märgi tootmise 
teooria (theory of sign production). Eco eristus on Sebeoki omast siiski mõnevõrra erinev, 
ning paistab - vähemalt pealiskaudsel tõlgendusel - fundamentaalsem ja teoreetilisem, samas 
kui Sebeoki eristus ‘tähistamine - kommunikatsioon’ kuulub rohkem praktilise semiootika 
(või isegi semiootilise praktika) valdkonda. Kood on Eco jaoks primaarne, märgifunktsiooni 
tekkimiseks vältimatult vajalik alusmaterjal (seisukoht, mida antud töö autor täielikult jagab).
Eco poolt tehtud eristus õigustab muuhulgas ka ‘primaarse kodeerimissüsteemi’ mõiste 
kasutamist antud töös, ning selle vastandamist sekundaarsetele, tertsiaarsetele (jne) 
märgisüsteemidele.

Üks tõdemus (loodetavasti) mitmete teiste hulgas, mis käesoleva töö vahendusel 
lugejani peaks jõudma on see, et tähenduse komponent- (või strukturaal-) analüüs annab 
meile lisateavet märgifenomeni kohta ja muidugi ka vastupidi.
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‘Tähenduse genereerimise’ spetsifikatsioonist

Nagu öeldud, on selle töö teemaks tähenduse genereerimine ehk interpreteerimine. Milline on
‘tähenduse’ ja ‘tähenduse genereerimise’ vahekord? Implitsiitselt on mõistetav, et ‘tähendust’ 
ei saa olla ilma selleta, et see eelnevalt genereeritud oleks. Hüpoteesina näib isegi usutav, et 
tähenduse ‘saamine’ ja tähenduse ‘olemine’ (teisisõnu: tema kasutusviis) on orgaaniliselt 
seotud järgmisel moel: ‘tähenduse’ igakordseks kasutamiseks tuleb see alati uuesti 
genereerida4. Kahtlen sügavalt sellise “koha” olemasolus (olgu peas või mujal), kus 
‘tähendused’ (peale seda kui nad on esmakordselt genereeritud) meid igavesti valmiskujul 
ootaksid. Selline “koht” on tõenäoliselt hoopis mingi suurema selektsiooni- või 
tuvastusmehhanismi osa või järk, mis ei mängi mingit rolli ilma mehhanismi kui terviku 
käivitumiseta5. Antud töö seisukohalt olulisi mõtteid sel teemal püüab kokku võtta peatükk 
10.

Aluseks on seisukoht, et ‘tähendus’ on olemas ainult tänu oma tekkimisele 
(teadvuses6), st tähenduse genereerimisele, ja orgaanilises seoses sellega. Üldiselt pole 
tähenduse puhul kuigi sageli tähelepanu pööratud tema teadvustamise ja genereerimise 
probleemile. Tähendust on enamasti võetud kui midagi ‘antut’, mida ta ju õigupoolest ongi. 
See aga ei tähenda, et poleks vaja uurida seda, millelt ta on antud, või olevat näib; mis on 
‘tähendusele’ omistatava(te väidete) puhul õige, ja mis vale jne.

Loomulikult on varem ikka ka uuritud tähenduse genereerimist ehk interpretatsiooni. 
Mis puutub sellesse, kuidas seda tehtud on, siis eelkõige on tegeletud interpretatsiooni nö 
mehhaaniliste eelduste7 määratlemisega. Need eeldused on ligikaudu järgmised: 1. objekti 
olemasolu 2. interpreteeriv subjekt, tema lähtandmed (isiklikud omadused, seisund, 
teadmised, suva) 3. ükskõik kas objektiivsed või subjektiivsed reeglid interpretatsiooni 
toimumiseks (semiootikud nimetaksid seda märgisüsteemiks) ja - voila! - interpretatsioon 
toimub iseenesest, tõenäoliselt vägivaldselt (st tahtmatult ja kontrollimatult) ja küsimus - 
kuidas see just täpselt toimub? - tundub “teaduse arengu praeguses seisus” paljudele kas 
üleliigne, enneaegne, spekulatiivne või lihtsalt tunnetusväline (mis on teatud mõttes 
kahtlemata õige, kuid siinkohal unustatakse, et 1. see pole takistanud kaudsete tõendite alusel 
lahendamast - või mõningatel juhtudel: täpsustamast - teisi samalaadseid probleeme, ning et 
2. a priori tunnetusvälised on kõik probleemid, mida pole veel kategoriseerima asutud). Olgu 
veel öeldud, et kuna interpretatsiooni kulgu ennast me otseselt mõjutada ega tahtega 
kontrollida ei saa (saame mõjutada ainult eeldusi), ei tundu teadmisel selle kulust olevat ka 

4 See seletaks ehk ka tähenduste plastilisust, st seda, miks isik ka võimalikult identsete 
katsetingimuste kordudes aina uusi ja erinevaid tähendusi leida võib.

5 Loomulikult ei väida ma, et mälu selles mehhanismis mingit rolli ei mängi. (Kuid seletus, et
mälu sisaldab ‘tähenduste’ kasutusviise valmiskujul, ei seleta õigupoolest midagi, sest see ei 
selgita kõige olulisemat - seda, kuidas ‘tähenduste’ kasutusviise selekteeritakse ja 
adresseeritakse.).
6

 “Teadvuses” muidugi ainult niivõrd, kui see (tähendus) teadvustatud on. Üldiselt, kui 
räägitakse ‘tähendusest’ mingeid erilisi piiranguid või täpsustusi kasutamata, mõeldakse ju 
eelkõige ikkagi ‘teadvustatud tähendust’.
7

 Interpretatsiooni toimumiseks paratamatult vajalikud objekt-eeldused.
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suuremat praktilist väärtust (kuid selline arvamus võib jällegi olla vaid üks positivistliku 
teadustunnetuse lõks).

Interpretatsiooni protsessi alatähtsustamisel on veel ka loomulik või 
“psühholoogiline” põhjus: interpretatsiooni puhul huvitab meid selle tulemus - st ‘tähendus’ - 
enamasti palju rohkem kui toimimise mehhanism, ja seetõttu nähtuse kui terviku hindamisel 
kaldume me lähtuma ainult esimesest, niiöelda “kiirustame sündmuste arengust ette”. 
Interpretatsiooni toimumine moodustab fooni, millelt me midagi teame, ja kuna tähendused 
(ja järelikult ka teadmised) tekivad kui küllaltki kindlakujulised “esemed”, mis sellelt foonilt 
eristuvad, siis fooni ennast meie jaoks samahästi kui ei eksisteeri. Sest tunnetuse (toimimise) 
seisukohast pole seda teadmist foonist vaja. Tunnetuse seisukohalt pole foonil tähendust. 
Selle fooni tundmine (rääkimata juba tunnetamisest) on normaalse tunnetuse seisukohast 
häiriv. Kindlasti ka mõttetu, vähemalt esmapilgul. See annab mingeid väga üldisi 
fundamentaalteoreetilisi teadmisi, millega (nagu enamuse humanitaar- ja sotsiaalteaduste 
teadmistega) midagi praktilist kohe peale hakata ei oskagi.

Käesoleva töö üldine laad

Interdistsiplinaarsus, mida see töö esindab, on määratletav ligikaudu sellisena (suvaline 
järjestus): 1. semiootika 2. psühholoogia (teadmiste formeerimise ja esituse probleem) 3. 
filosoofia (tunnetusteooria, epistemoloogia ja analüütiline keelefilosoofia) 4. lingvistika 
(mõisted ja teooriad). 5. tehisintellekt (tähenduse genereerimine vs teksti genereerimine, 
näited). See on rohkem tagantjärele antud hinnang, kui algusest peale sellisena kavandatud 
plaan, ning võib seega ka veidi ebatäpne olla. Üks asi, millele tähelepanu juhtida tahaksin, on
see, et “Lühiülevaate...” (lk 13-25) interdistsiplinaarsusel pole midagi pistmist “Tähenduse 
lineaarse ja hierarhilise struktuuri” (lk 26-52) interdistsiplinaarsusega. “Lühiülevaade...” 
kujutab endast rohkem kompilatsiooni ja “kohustusliku kirjanduse” ülevaadet, “Tähenduse...”
aga spetsiaalset uuringut. Need on 2 täiesti erinevat teksti, ja paljud väited, mis kehtivad 
“Lühiülevaate...” kohta, ei puuduta “Tähenduse lineaarset ja hierarhilist struktuuri” ja 
vastupidi. “Lühiülevaade...” on endastmõistetavalt pealiskaudne, veidi üldhariv ja eklektiline,
“Tähenduse...” püstitab konkreetse ülesande (“kuidas toimub tähenduse genereerimine?”) ja 
tegeleb ainult sellega, olles seega tekstina loodetavasti järjekindlam ja konsistentsem. Järgnev
“Lühiülevaade...” ei puuduta seega mitte niivõrd käesoleva töö teemat (‘tähenduse 
genereerimine’) kuivõrd ‘tähenduse’ uurimise ajalugu. See osa tööst, mis kannab pealkirja 
“Tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur” (lk 26-52) peaks olema täielikult mõistetav ka
eraldi, ega eelda tingimata “Lühiülevaate...” läbilugemist, mis lisati (nii nagu ka käesolev 
sissejuhatus) uurimusele8 tagantjärele, et see vastaks paremini magistritöö traditsioonilistele 
vormistusnõuetele.

Lõpetuseks tahaksin veel rõhutada, et “Tähenduse...” ei soovi olla ühegi 
teadusvaldkonna keskne, vaid on uuritava probleemi, st tähenduse-keskne, kusjuures 
‘tähendust’ on siinkohal kasutatud üldarusaadavas ja intuitiivselt kõige tavalisemas, sellisena 
ka kergelt hajuvas tähenduses9, mitte seotuna mingi spetsiaalse definitsiooniga. Selline 
arusaam ‘tähendusest’ on selle töö lähtepunktiks. (Valisin enda arvates parima lähtekoha 

8 Millele aluseksolev artikkel pealkirjaga “Tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur” 
ilmus 1999. a “Akadeemias” nr 8.
9

 Mida alles töö käigus loodetakse täpsustada.
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‘tähenduse’ uurimiseks.10)

Lühiülevaade tähenduse probleemi käsitlustest

Kultuur, mõtlemine, tähendus..

Esiteks: mismoodi tekib tähendus, ja kui suur on üldse võimalus, et selle moodustumine 
võiks mingi ühe, identse ja kindlapiirilise objekti puhul (peegeldades selle objekti 
pertseptuaalseid parameetreid) korduda täpselt ühtmoodi, viies iga kord ka täpselt samadele 
tulemustele? Et sellele vastata, peaks me kõigepealt teadma, kui suur on tõenäosus, et selle 
objekti (pertseptuaalseid parameetreid peegeldav) tähendus võiks (nt 2 korda järjest või kahe 
erineva subjekti jaoks) olla üks ja seesama. See on küsimus tähenduste11 universaalsusest. See
küsimus ületab tegelikult juba praegu lootusetult meie sissejuhatava lõigu kasinad 
võimalused, kuid mingid väga üldised eeldused, mida seoses sellega on uuritud, võib ju üle 
vaadata.

1921. aastal tuli Edward Sapir välja hüpoteesiga, mis sai hiljem tuntuks Sapir-Whorfi 

10

 Arvan, et kõik need, kes nimetavad algusest peale (st tõestuseelselt) ‘tähenduseks’ nt ‘teksti’,
‘märki’ vms, on eksinud ühekorraga nii loomuliku kui ka eideetilise intuitsiooni vastu. 
Husserl (Edie 1987) räägib “imaginatiivsest varieerimisest”, mille käigus uuritavalt objektilt 
ükshaaval omadusi eemaldatakse. Teatud omaduste eemaldamisel jääb objekt samaks, mõne 
teise omaduse eemaldamisel aga hävib. Viimasel juhul oleme põrganud millelegi antud 
objektile olemuslikule. Seega võib imaginatiivne varieerimine viia eideetilise intuitsioonini, 
arusaamiseni, et üks või teine omadus kuulub kõneksoleva objekti eidos’esse, st olemusse. 
Enne kui me me selleni jõudnud pole, pole me oma uurimisobjekti ka olemuslikult 
määratletud (mis aga veel ei tähenda, et me seda uurida ei saaks). Eideetiline intuitsioon on 
uuringu universaalne lõpp-punkt ja eesmärk - mitte algus.

Ka käesolev töö loodab jõuda ‘tähenduse’ osas eideetilise intuitsioonini (ma ei saa 
küll lubada, et selleks Husserli poolt ette nähtud meetodit kasutan). Kui aga ‘tähendus’ lihtsalt
millegi muuga (nt ‘märgiga’) asendada, siis ‘tähenduse’ eideetilise intuitsioonini me ju enam 
jõuda ei saagi, kuivõrd me juba uurime midagi muud. See oleks täiesti lubatav, kui eeldada, et
‘tähenduses’ iseenesest mida olemuslikku polegi, kuid siin on veel üks tingimus: see “miski 
muu” peab sellisel juhul olema midagi sellist, mis ‘tähendus’ intuitiivselt olevat tundub - see 
on nn loomuliku intuitsiooni tingimus, mis peaks olema täidetud esimesena,- enne seda, kui 
me eideetilist intuitsiooni otsima asume (või otsustame, et meie poolt uuritaval objektil 
iseseisev olemus puudub). Selle, loomuliku intuitsiooni tingimuse täitmine peaks olema iga 
uuringu lähtepunkt. Kuivõrd ma ei jaga seisukohta, et ‘tähendusel’ iseseisev olemus puudub 
(ja loodan käesolevas töös tõestada vastupidist), ei pea ma ka vajalikuks ‘tähendust’ uuringu 
alguses millegagi asendada. Asendajaks tuleks seejuures kõne alla ainult kas “miski muu” (nt 
‘märk’, ‘täht’ või ‘ratas’) või ‘tähenduse’ definitsioon, eideetiline intuitsioon ‘tähendusest’, 
mida mul aga veel ei ole. Sest see siin on väga üldine, mitte mingitelt spetsiifilistelt eeldustelt
lähtuv uurimus, ja siin on uurimuse algus-, mitte lõpp-punkt. Sellisel juhul on ainus võimalus 
alustada loomulikust intuitsioonist, ja ebamäärasest “tavalisest” tähendusest, mida 
‘tähendusele’ “enamasti” omistatakse.

11 Siinkohal räägime ainult tähendustest, mitte nende representatsioonidest.
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hüpoteesi nime all ja kõlab umbes sedasi: keelelistest erinevustest võib tuletada (neile 
vastavate) erinevuste olemasolu kultuuris (mis eelnimetatud keelelisi erinevusi tingivad) ja 
järelikult neile vastavad erinevused mõtlemises (Sapir 1921; Whorf 1956). Tegu on kõige 
puhtamakujulise kultuurilise reduktsionismi printsiibiga, mis omakorda peaks tähendama 
seda, et kõik erinevused keeles ja mõtlemises taanduvad lõppkokkuvõttes 
kultuuridevahelistele erinevustele. See on nimetatud printsiibi väga pehme sõnastus, ja võib 
sellisel kujul ju isegi õige olla. Karmim sõnastus väidab, et kultuur determineerib üheselt nii 
mõtlemise kui ka (selle peegeldusena) keele, mis loomulikult muudab igasuguse 
“interkultuurilise arusaadavuse” väga raskestisaavutatavaks eesmärgiks, kui see 
põhimõtteliselt üldse saavutatav peaks olema. Siit järeldub ka, et inimesed on oma kultuuri 
orjad. Sapir-Whorfi hüpoteesi kaitseks on esitatud tõendeid värvialase sõnavara, mis peaks 
üsna otseselt peegeldama mõtlemise (kategoriaalset) struktuuri, drastilist erinevust eri 
kultuuride vahel (Berlin and Kay 1969). Hilisemad uurimused (Rosch and Mervis 1975) 
näitavad siiski, et sellised erinevused taanduvad mitte niivõrd kultuuridevahelistele ja 
mõtlemise prototüüpiliste struktuuride erinevustele, kui just sellele, milles nad 
manifesteeruvad: puhtalt keelelistele erinevustele. Kay ja MacDaniel (1978) väidavad isegi, 
et värvitermini tähendus on neuroloogiline invariant, sensoorsete analüsaatorite poolt 
toodetud fikseeritud reproduktsioon ajukoores.

Ja veel: kultuuri ja mõtlemist ei saa välja lugeda lingvistilisest vormist, sest 2 esimest 
ületavad paratamatult viimase piirid12. Sperber ja Wilson väljendavad seda mõtet järgmiselt 
(1986: 9): “Eksisteerib lõhe lausete semantiliste representatsioonide ja mõtete vahel, mida 
lausungid (tegelikult) kommunikeerivad. Seda lõhet ei täida mitte ainult kodeerimine, vaid ka
interferents.” (Semantika: kodeerimine. Pragmaatika: interferents. Kultuur: rohkem 
interferents kui kodeerimine.)

Kokkuvõttes näib peale jäävat siiski arvamus, et tähendused (vähemalt verbaalsed - 
aga mingit muud tähendust selle uurijad niikuinii vaevalt tunnistanud on, sest ‘tähendus’, 
rõhutan veelkord, on olnud ajalooliselt eelkõige lingvistika asi) on universaalsed. Peab siiski 
mainima, et ka kultuurilise reduktsionismi printsiip (nagu vist üleüldse kõik printsiibid) leiab 
ka tänapäeval küllaldaselt toetajaid, ehkki hetkel on nad vist vähemuses.

Referendi probleem

Teiseks, referent. Sellega on seotud hulgaliselt rohkem või vähem tuntud probleeme. Väite 
puhul
Hommikutäht on Õhtutäht
täheldas üle-eelmise sajandi saksa loogik Gottlob Frege (1952) järgmist: 1. referentsiaalselt 
on siin tegu väitega ‘Veenus on Veenus’. Frege jaoks oli selline väide mõttetu13. Tähenduse 

12 Muuseas: nii võiks kõlada ka mitteverbaalset tähendust toetav argument.

13 Väite referentsiaalne mõttetus ei implitseeri kunagi seda, et see oleks tähendusvaba. 
Saussure’ist lähtuv traditsioon nõuab koguni, et ‘referent’ üleüldse vaatluse alt välja jäetaks, 
sest tegu on tunnetusse mittepuutuvaga. Olgu kuidas on, kuid selge on see, et reaalselt 
olemasolevad tekstid ei opereeri kunagi referentide, vaid ainult tähendustega. Referent on 
midagi sellist, mis võib (vähemalt teoreetiliselt - kuid mõningatel juhtudel, nagu nt 
sünteetiline (nt sõna ‘valge’) referent - ainult teoreetiliselt) seista enamvähem universaalse 
kujutlusena iga tähenduse taga, kuid ta jätkub olevat tunnetuses esindatud ainult jaopärast, ja 
tähenduste vahendusel.
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mõttes sidus see väide aga Veenuse 2 erinevat kontekstuaalset kasutust/tähendust - täht, mis 
tõuseb õhtul, ja täht, mis tõuseb hommikul - olles seega informatiivne (tähendusrikas). 
Kripke (1980) tõi ka esile viisid, kuidas tehnilises mõttes täiesti tautoloogiline väide
George Bush on George Bush
võib omada mitmeid väga spetsiifilisi tähendusi sõltuvalt sellest, millises kontekstis me seda 
kasutame/tõlgendame e millisel kujul on esitatud lõpp-informatsioon, nt: huvitav, kas GB 
on ikka GB; GB pole kindel, kas GB on GB jne. 

Michael Reddy (1973; 1979) on rõhutanud ka igapäevase fundamentaalse eksituse 
tähtsust, mille kohaselt me arvame ennast rääkivat ideedest ja välise maailmaga seotud 
faktidest otseselt, samas kui tegelikult täidab ‘idee’ ja ‘välise maailma fakti’ positsiooni 
miski, mida võiks nimetada selle individuaalseteks metafoorideks - just nimelt mitmuses, sest
metafoori subjektiivne või objektiivne identsus pole ei tõenäoline ega kontrollitav.

Üldiselt nähakse ‘referenti’ ‘tähendusele’ allutatuna. Ekstensioon on intensiooni 
funktsioon14 (Carnap 1955).

Semantiline struktuur / kontseptuaalne struktuur

Oletame, et jõudsime nüüd järeldusele, et tähendused on a) universaalsed (mitte 
kultuurispetsiifilised) ja b) käivitatud ‘idee’ või ‘fakti’ vms metafoorse projektsiooni 
universaalse loogika poolt. Siit ainult üks samm edasi on väide, et tähenduse puhul on tegu 
mingi universaalse kontseptuaalse struktuuriga või, nagu seda Lakoff seda väljendab (1987, 
1988): semantiline struktuur on täpselt sama, mis kontseptuaalne struktuur15. Seda argumenti 

Mis puudutab tautoloogiaid, siis pole ka need iseenesest kunagi tähendusvabad, sest 
nad 1. rõhutavad ja kordavad asjade identsust, väljendades seega implitsiitselt nende püsivust 
ja 2. nii ‘masinlik kordus’, ‘ülekirjutus’ kui ka selle poolt implitseeritud ‘mõttetus’ on kõik 
tähenduslikud kvaliteedid.

Frege muidugi ei väitnudki, et neil puuduks ‘tähendus’. Ta lihtsalt väitis, et neil 
puudub ‘mõte’. Eesti keeles kõlab see väide küll väga kahtlaselt. ‘Mõte’ puudub neil 
referentsiaalses, mittes tähenduslikus seoses (see oligi Frege ‘mõte’ - referentsiaalne ‘mõte’), 
aga minu arust ei hakkaks keegi (peale analüütilise filosoofi) kunagi ‘mõtlema’ 
referentsiaalsetes kategooriates, sest sellised kategooriad on väljaspool tunnetust.

Üks tõlget puudutav märkus. Frege mõisted olen ma tavapärasest keelekasutusest 
lähtudes tõlkinud ‘Sinn’=‘mõte’ ja ‘Bedeutung’=‘tähendus’. Seda järgib ka Frege ingliskeelne
tõlge, tõlkides need terminid vastavalt ‘sense’ ja ‘meaning’. Uus eestikeelne tõlge 
‘Sinn’=‘tähendus’ ja ‘Bedeutung’=‘osutus’ (Frege 1999, tlk Jaan Kangilaski) tekitab minu 
meelest segadust, täites ilmselt vaid analüütilise filosoofia metakeelelisi vajadusi.

14 Intensioon on nn ‘päristähendus’ ehk ‘tähendus Frege mõistes’. Kõik, mis mingi objekti x 
‘tähenduse’ (mitte Frege mõistes) puhul tema ekstensioonist e referendist üle jääb on 
intensioon. (Kuid võibolla jääb üle üldse kõik - vt eelmine märkus - ja ‘referent’ ei võta enda 
alla mingit tähenduslikku ruumi, olles vaid teatud liiki tunnetuslike eelduste paratamatu 
kõrvalprodukt - EL). Et asja mitte liialt keeruliseks teha, võiks antud juhul intensiooni (palun 
mitte segi ajada intentsiooniga, millest hiljem samuti juttu tuleb) samastada lihtsalt 
‘tähenduse’ ja ekstensiooni “tähenduse laiendi” e ‘referendiga’.

15 Nõustuksin ka ise sellise seisukohaga. Iseküsimus on muidugi see, mis struktuur või 
üleüldse mis laadi struktuur see olema peaks.
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toetab tähelepanek, et keel võib katta kõigist sensoorsetest kanalitest saadud informatsiooni, 
mis omakorda peaks tähendama, et keeleline ja mittekeeleline informatsioon peaksid mingis 
keskses, kontseptuaalse informatsiooni, osas kattuma. Nagu Jackedoff märgib (1988): asjad, 
millest inimesed räägivad, on olemas ainult sedavõrd, kui nad need tähistanud on. Antud 
juhul ei pea see tähistus enam olema verbaalne, vaid võib olla mistahes märk.

Vaatleme seda nägemise ja visuaali lingivistilise raporti näitel. Võib arvata, et 
informatsioon, mida produtseerib nägemissüsteem analüüsides mingit visuaalset signaali ja 
informatsioon, mille alusel koostatakse selle signaali lingvistiline raport, ei tohi üksteisest 
mentaalsel tasandil eristuda, sest me näime suurema vaevata kõnelevat sellest, mida näeme. 
Eristustingimused nähtavate objektide (servad, nurgad, kühmud, pinnad jne) vahel põhinevad
valguse intensiivsuse muutustel. Sellise toore info alusel koostatud mentaalseid 
representatsioone kasutab keskne mentaalne töötlus; kõik nähtavad objektid on ehitatud 
sellisest infost (Baron 1987; Marr 1982).

Kui aga oletada, et semantiline informatsioon ei ole kontseptuaalne, siis tekib kohe 
küsimus: milline info seda on (ja kus see asub)? Me võime postuleerida intensiooni 
olemasolu viitamata mingile psühholoogilisele mehhanismile, kuid see ei hoia ära 
silmnähtavat küsimust (Dowty 1979): mis on intensionaalsete semantiliste reproduktsioonide 
sisu? Lingvistika teoreetilistes dispuutides jääb vahekohtuniku roll kognitiivsele 
psühholoogiale. Nagu märgivad Culicover ja Wexler (1980), on viimane kriteerium, millele 
väljapakutav lingvistiline reproduktsioon vastama peab, selle käepärasus [feasibility], 
praktiline õpitavus - representatsioon ei pea olema mitte ainult lihtne ja õige, vaid ka reaalselt
kasutatav ja õpitav. Intensioonid peavad olema midagi enamat, kui lihtsalt matemaatilised 
objektid (Frawley 1992). See nõue juhib meid tagasi semantika empiirilise külje juurde, ning 
nõuab selle ontoloogiliselt põhjenduselt usutavust, mitte ainult maksimaalset lihtsust 
(Jackendoff 1988).

Formaalne semantika

Mõneti vastandlik seisukoht samastab tähenduse siiski loogilise vormiga. Nagu märgib 
McCawley (1981: 1): loogika tegeleb paratamatult semantilise analüüsiga, sest semantiline 
analüüs paljastab omavahel tuletuslikult seotud väljenduste16 sisu. Väljenduse tähendus aga 
omakorda avastatakse alles vaadates selle loogilist vormi; teisisõnu: me peame nägema, 
milline on väljenduse suhe loogikalise mudeliga. Täpsemini: väljenduse tähendus määrab, 
kuidas vormide poolt viidatud lausesubjektidele saab omistada antud ajal maailmas 
tõeväärtusi. Sidudes tähenduse ‘tõeväärtuse mudeli’ formaalse mõistega, annab formaalne 
semantika meile selge ülevaate semantilise representatsiooni sisust (mis on selle mudeli sisu).
Paljude oma järgijate jaoks on formaalne semantika kui mudelite teooria semantilise teooria 
üldiseks ekvivalendiks (vt Ladusaw 1988).

Samas on formaalne semantika muidugi piiratud teooria. Esiteks: praegusel kujul on 
ta rakendatav ainult verbaalsele materjalile, teiseks: formaalne semantika tegeleb vaid nende 
instantsidega, mis on väljendi interpreteerimisel paratamatud, opereerides seega omalaadses 
ideaalses “denotatsioonilises ruumis” (Frawley 1992). (Kolmandaks ja üleüldse tegeleb see 
mudel nagu iga teinegi ainult sellega, milleks ta ette on nähtud.)

16 See puudutab muidugi ainult verbaalse keele väljendusi, sest loogilise formaliseerimise 
reeglid on tuletatud ainult nende jaoks.
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Leidub ka eeliseid. Formaalne semantika on häälestatud universaalsuse ja 
invariantsuse väljatoomisele ja uurimisele. Bach (1989): meie semantilised teooriad peavad 
välja tooma tähenduste üldise struktuuri, mitte spetsifiilise sisu. Teiseks eeliseks tuleb lugeda 
formaliseeritusega kaasnevat selgust. Samuti eksisteerib kategoriaalseid skeeme, mis pole 
üles ehitatud binaarsel välistusprintsiibil, vaid gradatsiooni- või väljaprintsiibil (nt 
temperatuuriantonüümide gradatsioonis ei pruugi ‘mitte-külm’ tähistada ‘kuuma’, vaid 
‘sooja’ jne17) (vt Cruse 1986).

Kategoriaalsus on üks formaalse semantika nurga-, aga ka komistuskive. Nimelt pole 
semantilised kategooriad kuigi hästi matemaatiliselt modelleeritavad, sest piirid nende vahel 
on hajusad ning nad näivad pigem olevat määratletud oma keskse väärtuse, prototüübi (Rosch
1973, 1975), kui piiride poolt.

Formaalses semantikas on eitus kategooriline, kuid loomulik keel teeb vahet eituse 
määradel. Nt on inglise keeles eituse keskne tunnus sõna not; sõna any ja jaatav küsimus 
lause lõpul (nagu nt järgmises eitust väljendavas lauses: William did not have any shoes, did 
he? kus figureerivad kõik 3 eituse tunnust) on eituse kaastunnused. Siit järeldub omakorda, et
ainult kaastunnus(t)e olemasolust tugeva (st keskse või fokaalse) eituse jaoks ei piisa, küll 
aga piisab neist nõrga või kahtleva (st veelgi nõrgema) eituse tarvis, nt lausetes William 
rarely had any shoes, did he? (nõrk eitus) ja Did William have any shoes? (veelgi nõrgem 
eitus). Loomulikus keeles on eitusel seega gradientne, mitte kategooriline väärtus (vt Horn 
1989; Klima 1964; Payne 1985).

Lisaks sellele on loomulikus keeles palju ähmase/ambivalentse sisuga väiteid ja 
kategooriaid nagu nt beautiful girl’s dress, mille formaalne modelleerimine tekitab tehnilist 
laadi probleeme (selle kohta vt täpsemalt Lyons 1977 ja Chomsky 1957).

Kuigi formaalse semantika eeliseks on täpsus semantiliste representatsioonide sisu 
osas, on see isegi lingvistilise semantika vajadusteks sageli sobimatu, kuna viimane peab 
adresseerima enda poolt analüüsitavate (sageli gradientsete, ähmaste või ambivalentsete) 
kategooriate ja objektide sisu. See sobimatus tuleneb suuresti faktist, et formaalne semantika, 
nagu Montague (1974) selle sõnastas ja Partee (1979) ammendavalt selgitas, on üks 
matemaatika haru ja seega juba põhimõtteliselt mitte-empiiriline distsipliin. Nagu märgib 
Seuren (1985), tuleb vahet teha “loomulike” ja “matemaatiliselt valiidsete” järelduste vahel. 
Nt on matemaatiliselt valiidne tuletada mistahes väitest mistahes teine väide, mis on alati õige
(nt tautoloogiline). Selline tuletuskäik on matemaatiliselt valiidne, kuid loomulikult mõttetu.

On tehtud mõningaid katseid lähendada formaalse semantika mudelit reaalse maailma
semantikale. Nt Carlson (1979; 1984) üritab taandada referentsiaalseid üksusi objektideks, 
liikideks ja staadiumideks, kuid lõpliku eesmärgi - viimane esimesega asendada - 
saavutamisest ollakse veel kaugel.

Tähendus kui kasutus

Erinevalt kõigist eelnimetatud teadlastest jõudis Wittgenstein (kes alul pooldas vaadet, mille 
kohaselt tähendus on ühtaegu tõde ja referents, mis väljenduses loomupäraselt sisaldub - 
Wittgenstein 1921), kaitsnud hiljem seisukohta, et väljendi tähendus on selle kasutuse 
funktsioon antud kontekstis18, tema enda terminit kasutades - ‘keelemäng’ (Wittgenstein 
1953). Ka situatsioonisemantika [Situation Semantics] teoorias on tähendust vaadeldud kui 

17 Tõsi küll - selliste skeemide hulk ja kasutusala on üpris piiratud.

18 Wittgenstein (1953): “tähendus on kasutamine.” Kasutatakse aga alati mingis funktsioonis.
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“suhet asjaolude sisu vahel” (Barwise 1988); situatsioonisemantika sõnavara kasutades pole 
tähenduse puhul tegu üldse viitamisega [ingl k pole ‘viitamine’ ja ‘referents’ (st referendi 
“omadus” või “toiming”) 2 erinevat sõna nagu eesti keeles, vaid üks: reference - EL] 
semantilistele omadustele, vaid omaduste artikuleerimine kontekstist.

Sellele lähedastel seisukohtadel on diskursuse analüüsiga tegelevad keeleteadlased, nt 
de Beaugrande (1985): abstraktse lingvistika põhiülesanne - kõigi võimalike sõnaliikide ja 
tähenduste deklareerimine - on määratud läbikukkumisele, sest kontekstuaalse 
determinatsiooni tagajärjed pole etteaimatavad. Pragmaatikute nagu Grice’i (1975, 1978) ja 
Levinsoni (1983) töödest selgub, et reaalsetes kommunikatiivsetes situatsioonides on suur 
erinevus (või info puudujääk) selles osas, mida tegelikult öeldi -, ja kuidas aru saadi, mida 
selle ütlemisega mõeldi.

Vastukaaluks de Beugrande’i (1985) radikaalsusele võib tuua Higginbotham’i (1988) 
“kirik keset küla”-seisukoha, mille kohaselt “on semantika reeglid kontekstist sõltumatud 
<...> kuid elustuvad ainult kasutustes (st kontekstis)”.

Tähenduse tõetingimuslikkuse teooria

Veel üks tähenduse teooria. Davidson (1999) pakkus välja poola loogiku Tarski (1999) keele 
tõeteoorial põhineva tähenduse tõetingimuslikkuse teooria. Tarski tõestas, et teatud 
formaliseeritud keeltes saab konstrueerida lõpliku hulga reegleid, millest saab järeldada iga 
sellise keele lause L kohta midagi umbes sellist: ‘L on tõene siis ja ainult siis kui..’. Davidson
leidis, et Tarski aparaati saab kasutada loomulikes keeltes, ja enamgi veel - et see selgitab, 
mis on tähendus. Davidsoni eeldused on järgmised: interpretatsioonis sisaldub heategevuse 
printsiip: isiku N interpreteerimine tähendab N-ist võimalikest kõige ammendamaval viisil 
sotti saamist, mis omakorda tähendab tähenduste omistamist viisil, mis maksimeeriks N-i 
lausungite üldist tõesust. N-i poolt kõneldava süstemaatiline interpretatsioon kujutaks endast 
seega Tarski-stiilis tõeteooriat (aparaati), mis (jämedalt võttes) maksimeerib N-i lausungite 
tõesust. Kui aparaadi tööst nt järeldub, et lause L on N-i keeles õige siis ja ainult siis, kui 
luiged on mustad, siis ütleb see meile lause L tähenduse19 N-i keeles.

Võimalike maailmade semantika

Alates eelmise sajandi 50ndatest on arendatud veel üht semantilist teooriat, nimelt võimalike 
maailmade semantikat. Võimalikud maailmad (mõiste pärineb Leibniz’ilt (1968)) kujutavad 
enesest võimalikkuse kujuteldavate tulemuste (nn “realisatsioonide”) osas alternatiivseid 
“maailmu”. Leibnizi võimalikke maailmu iseloomustasid järgmised omadused: 1. ajaline 
terviklikkus (nt on tegelik “maailm” eile, täna ja miljoni aasta pärast ikka üks ja seesama 
võimalik “maailm”). 2. võimaliku “maailma” objektuaalne terviklikkus, mis on selline, et 
juba kõige pisema kala kaalu milligrammine erinevus tekitab teise võimaliku “maailma”.

Võimalike maailmade semantika põhiidee on selles, et teatud kategooriaid nagu 
‘kehtivus’, ‘terviklikkus’ ja ‘usaldatavus’ saab modaalse loogika jaoks kõige paremini 
defineerida võimalikest “maailmadest” koosneva mudeli põhjal. Meetodil on palju 
arendajaid, kelledest tuntuim on ilmselt Saul Kripke (1979; 1982).

Üks olulisimaid eeldusi võimalike maailmade semantikas on (intuitiivselt arusaadav) 
idee, mille kohaselt üks maailm on teise kaudu kättesaadav (accessible) siis ja ainult siis, kui 

19 Antud juhul tõenäoliselt: ‘luiged on mustad’ vms.
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ta on teises maailmas (või teise maailma vaatepunktist) võimalik.
Olulisemaks vaidlusteemaks võimalike maailmade semantikas on eri liiki 

võimalikkuse ja paratamatuse metafüüsiline reaalsus. Üheks selliseks teemaks on 
konkreetsete isikute kohta tehtud modaalsete väidete mõistmine (nagu nt ‘ma ei oleks saanud 
olla puhkpillipala’) indiviidide identsuse ja mitteidentsuse kaudu erinevates võimalikes 
maailmades.

Võimalike maailmade kaudu on uuritud ka tingimussuhted (Stalnaker 1976 ja Lewis 
1973). Mõlemad on lähtunud eeldusest, mille kohaselt selleks, et väide ‘kui a, siis b’ oleks 
õige, on vaja, et nendes võimalikes maailmades, kus a on õige, oleks mõni maailm, kus b on 
õige, sarnasem tegelikule maailmale kui ükskõik milline maailm, kus b on vale. 
Konditsionaalide kehtivust analüüsitakse ja tuvastatakse seega kontekstuaalse arusaadavuse 
ja läheduse kaudu.

Stalnaker ja Lewis (ibid.) on sarnaselt analüüsinud ka counterfactual’e (st faktidega 
mitte-vastavuses olevaid tingimusi, nt ‘kui ma oleks lennuk, siis ma lendaks’ või ‘kui ma 
oleks mutt, siis ma lendaks’). Counterfactual on ‘tõene’, kui järeldus on tõene lähimas 
võimalikus maailmas, kus eeldus on tõene. Probleem on siin määratlemises, milline võimalik 
maailm on antud counterfactual’ile ja kontekstile lähim. Võttes kahe eeltoodud väite 
analüüsimisel kontekstiks nt reaalse maailma, toimub analüüs ise järgmiselt: kui maailm, kus 
‘ma olen mutt, ja lendan’ on lähemal reaalsele maailmale kui maailm, kus ‘ma olen mutt, ja ei
lenda’ on counterfactual tõene.

Tegelemaks väidetega, mis väidavad millegi võimalikkust/võimatust indiviidide 
kohta, on David Lewis (1968) loonud veel counterpart theory. Counterpart kujutab endast 
indiviidi “instantsi”, mis indiviidile sarnaneb, olemata temaga siiski identne. Kui mõned 
teooriad analüüsivad väidet ‘Onu Tom oleks võinud olla inglise kuningas’ kui ‘mõnes 
võimalikus maailmas oleks Onu Tom võinud olla inglise kuningas’, siis counterpart theory 
analüüsib seda väidet järgmiselt: ‘mõnes võimalikus maailmas oleks Onu Tom’i counterpart 
võinud olla Inglismaa (counterpart’i) kuningas’.

Üks kõige vastuolulisemaid teemasid on võimalike maailmade olemus iseenesest.  
Matemaatilisi loogikuid see ei huvita - suurt hulka reaalseid või kujuteldavaid komplekte 
objektidest võib vaadelda koosnevana omadustest, mis nõuavad oma olemasoluks neile 
vastavaid komplekte “maailmadest”. Metafüüsilise modaalsuse probleemid, nagu nt ‘kas on 
võimalik rohkem värve kui me kunagi näeme’, nõuavad aga võimalike maailmade kaudu 
analüüsituna juba seda, et maailmade olemuse küsimust tõsiselt võetaks.

Mõningate filosoofide arvates ei saa ‘võimalike maailmade’ mõiste omada tõsist 
metafüüsilist kaalu. David Lewis (ibid.) on äärmuslikult vastupidisel seisukohal, mille järgi 
kogu tegeliku maailma tegelikkus põhineb sellel, et tegelik on see maailm, kus oleme meie. 
Muidu kui selle seose kaudu meiega (või meie lingvistiliste aktidega), pole metafüüsiliselt 
võimalik tegelikku võimalikust eristada. Mitmed filosoofid nimetavad seda lihtsalt 
ekstravagantseks ontoloogiaks, kuid Lewis õigustab oma seisukohta sellega, et see võimaldab
kausaalsete ja loogiliste modaalsuste ning mõningate mõistete nagu nt ‘väide’ mugavaid 
taandusi konkreetsemateks mõisteteks.

Neli metafüüsilist positsiooni semantikas

Oma metafüüsilise positsiooni üle järelemõtlemist ei saa ühelegi semantikule kuidagi 
kohustuslikuks teha. Kuid kui 2 teoreetikut selle üle siiski mõtlema hakkavad, võivad nad 
jõuda eriarvamustele metafüüsilise positsiooni küsimuses isegi siis, kui nende arvamused 
semantiliste faktide osas täielikult kokku langevad. On neli seisukohta, õigemini metafüüsilist
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positsiooni, mida seoses semantikaga vahel kõne alla võetakse.
Esimene seisukoht on semantiline holism. See on tees, mille kohaselt 

representatsiooni tähendus sõltub representatsioonide terviksüsteemist, milles too 
representatsioon sisaldub. Näide: keeleväljend omab tähendust ainult keele kontekstis. 
Vähegi järjekindlam semantiline holism peaks seega välja viima järelduseni, et loomulikud 
keeled pole reeglina (üksteise suhtes) tõlgitavad (Quine 1970) jne. Tuntuimad kaasaegsed 
semantilised holistid on Donald Davidson (1980) ja W. V. Quine.

Vastupidine metafüüsiline seisukoht on semantiline atomism. See tees väidab, et 
mistahes representatsiooni tähendus ei sõltu ühegi teise representatsiooni tähendusest. Läbi 
ajaloo on mitmed filosoofid arvanud, et x-i idee oli x-i idee tänu sellele, et ta füüsiliselt 
kuidagi x-ile sarnaneb. Seda seisukohta ei peeta üldiselt enam elujõuliseks, kuid mõned 
semantilised atomistid väidavad siiski, et semantiline seos valitseb kontsepti ja asja vahel, 
mille kohta (vrdl ‘millega seoses’ - EL) seda kasutatakse ja mitte kontseptsioonide endi vahel.
Tuntuim kaasaegne semantiline atomist on Jerry Fodor (1964).

Semantiline molekularism. Nagu semantiline holismgi, väidab molekularistlik 
positsioon, et mingi keele K väljendi tähendus sõltub selle suhetest teiste keele K 
väljenditega; kuid erinevalt holismist tehakse seejuures piirav mööndus, et mitte kõigiga. 
Molekularistid - tuntuimateks esindajateks nt Michael Dummett (1976) ja J. R. Perry (1993) -
on seisukohal, et iga väljendi ‘v’ tarvis keeles K on põhimõtteline viis, kuidas eristada keele 
K neid representatsioone, mis ‘v’ tähendust determineerivad, nendest, mis ‘v’ tähendust ei 
determineeri. Taolise printsiibi olemasolu on küll üpris raske tõestada, kuid kaudse tõendina 
viidatakse siinkohal traditsiooniliselt eristusele analüütiline/sünteetiline: ‘v’ tähendust 
konstitueerivad representatsioonid on ‘v’-ga analüütiliselt seotud; ülejäänud, need mis ‘v’ 
tähendust ei konstitueeri, on ‘v’-ga seotud sünteetiliselt. Semantiliste holistide järel omab 
molekularistlik vaade tänapäeval ilmselt enim järgijaid.

Semantiline nihilism kujutab endast kõige radikaalsemat semantilise holismi 
tagajärgedest tulenevat tunnetuslikku eeldust. Semantiline nihilist eeldab, et semantilised 
väärtused puuduvad. Puuduvad mentaalsed seisundid, ja sõnadel puuduvad tähendused. 
Semantilise nihilismi positsioonile asumiseks tuleb hüljata arusaam, mille kohaselt inimesed 
on moraalsed või ratsionaalsed olendid, ning et nad käituvad oma uskumustele ja ihadele 
vastavalt. Semantiliste nihilistide hulka kuuluvad nt Stephen Stich (1978) ja vahel W. V. 
Quine.

Mõned semantilised teooriad psühholoogias ja keeleteaduses

Järgnevalt tuleb juttu verbaalse tähenduse teooriatest, mis püüavad vastata järgmisele 
küsimusele: kuidas, millisel põhimõttel tekivad sõnade tähendused (ehk sõnadele vastavad 
mentaalsed representatsioonid). See teema on huvitanud ühtviisi nii psühholooge 
(psühholingvistika, kognitiivne psühholoogia, arengupsühholoogia) kui ka keeleteadlasi. 
Psühholoogias on praeguseks jõutud eelkõige prototüübiteooria ja komponenditeooria 
aktsepteerimisele, ent ajaloolises arengus on neid tähenduse teooriaid olnud rohkem. 
Vaatleme kõigepealt ajaloolise käsitluse raames kolme tähenduse teooria – tähenduse 
referentsuse teooria, kujunditeooria ja entsüklopeedilise teooria olemust. 

Tähenduse referentsuse teooria. Selle teooria kohaselt on sõnade tähenduseks see, millele 
nad osutavad, mida esindavad (ld refero – millelelgi tagasi viima, nimetama). Näiteks sõna 
‘raamat’ osutab kõikvõimalikele raamatutele, esindab neid kõiki. See oli ilmselt juba Frege 
(1999), või vähemalt tema (ekslike?) tõlgendajate, samuti varajase Wittgensteini (1921) 
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seisukoht.

Tähenduse kujunditeooria. Paivio (1971) väitis, et sõna tähendus on olemas kujundis, mille
see sõna esile kutsub. Sõnad ‘Lennart’ ja ‘Meri’ koos kutsuksid meil esile kujundi Eesti 
esimesest taasiseseisvumise järgsest presidendist. Kujunditeooria positiivseks küljeks on see, 
et ta lubab igal inimesel erinevate kujundite loomist samade sõnade peale. Nii tähenduse 
referentsuse kui kujunditeooria on küllalt head konkreetsete sõnade puhul, millel on üldiselt 
piisavalt üheselt mõistetavad tähendused. Ent kumbki neist ei sobi kuigi hästi abstraktsetel 
sõnadel (näiteks ‘tõde’, ‘õiglus’, ‘ausus’, ‘õigus’, ‘siirus’, ‘sihikindlus’ jms.) kasutamiseks. 
Viimastele pole olemas hõlpsasti leitavaid esindusi – osutusi ega kujundeid. Ka paljude 
tähendustega või ebamäärase tähendusega sõnadele (näiteks ‘ujuk’, ‘taim’, ‘elusolend’ jms.) 
ei sobi ei tähenduse referentsuse ega kujunditeooriad. Liiatigi ei suuda kumbki teooria 
seletada funktsionaalsete morfeemide (ja, ei, või, –lane jms.) tähendusi. 

Tähenduse entsüklopeediline teooria. Tähenduse selle teooria kohaselt on mõiste 
tähenduseks kõik see, mida me selle mõiste kohta teame. Reeglina tähendab see meie poolt 
meelde jäetud informatsiooni (Clark & Clark, 1977). Mõiste ‘koer’ tähenduseks on seega 
kõik see, mida ma tean koertest ja mõiste ‘edu’ tähenduseks on see, mida ma edu kohta tean. 
See teooria sobib paremini abstraktsete mõistete ja funktsionaalsete morfeemide tähenduste 
seletamiseks. Selle teooria plussiks on asjaolu, et tema kohaselt pannakse sõna tähendusse 
kõik, mida me seoses selle sõnaga teame. 

Samas on see ka miinuseks. Kas ikka tõesti kõik see, mida me antud sõna kohta 
teame, on selle sõna tähenduse mõistmiseks vajalik? Kas kõikvõimalikud pisiasjad seoses 
koertega on olulised sõna ‘koer’ tähenduse mõistmiseks? Kas iga kord koertest midagi uut 
teada saades tuleb meil koera mõiste tähendust uuendada? Seega kipub tähenduse 
entsükolpeediline teooria kujunema liiga entsüklopeediliseks. Ei see ega ka eelmised kaks 
teooriat pole tänapäevases kognitiivses psühholoogias kasutusel. Ühe käsitluse järgi tuleb 
neid kolme teooriat pidada tähenduse “klassikaeelseteks” teooriateks, millele järgneb 
“klassikaline” komponendiline teooria (Komatsu, 1992). 

Tähenduse komponendiline teooria: lähenemine defineerimise kaudu. Tähenduse 
komponendilist teooriat nimetatakse veel teisiti tähenduse definitsiooniliseks teooriaks. See 
teooria väidab, et tähenduse mõistmiseks tuleb sõnad jaotada tähenduskomponentideks, mis 
üksikult võttes on vajalikud ja koos piisavad sõnaga väljendatava mõiste defineerimiseks 
(Katz, 1972). Teisiti öeldes on tähenduse iga komponent mõiste tähenduse oluliseks osaks ja 
need kõik koos defineerivad mõiste tema unikaalsuses. Neid omadusi nimetatakse tähenduse 
definitsioonilisteks tunnusteks, sest nad moodustavad komponendilise teooria kohaselt sõna 
definitsiooni.

Näiteks sõna ‘poissmees’ tähendus vajab selle kandja vastamist kolmele olulisele 
tunnusele: ta peab olema (1) täiskasvanu, (2) mees ja (3) vallaline. Kõik need kolm 
komponenti on vajalikud ja kolmekesi koos piisavad selle sõnaga väljendatava mõiste 
defineerimiseks.

Tähenduse komponendiline teooria on väga levinud keelteadlaste seas (Clark & 
Clark, 1977). See on atraktiivne teooria, kuna tähendus näib kujunevat väga reeglipäraselt. 
Tegelikult pole see sugugi nii, nagu esmapilgul näib. Paljud sõnad pole komponendiliselt 
analüüsitavad. Näiteks osutas Wittgenstein (1953) sõnale ‘mäng’ ning väitis, et kõigile 
mängudele ühiseid komponente on võimatu leida. Mida enam seda mõistet analüüsida, seda 
vähem leidub midagi ühist erinevate mängude ja mänguolude vahel. Ja neist raskustest 
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hoolimata suudame me kõik vägagi hästi mõista (või vähemalt arvame, et mõistame), mida 
sõna ‘mäng’ tähendab.

Samas on mõnedel asjadel väga selged definitsioonilised tunnused (ülaltoodud 
‘poissmees’, ‘sebra’ jpm). Me teame näiteks, et sebra on musta- valgetriibuline 
hobusesarnane loom. Samas võib keegi sebra üleni mustaks värvida, ent me teame siiski, et 
see must loom jääb endiselt sebraks, kuigi olulisi definitsioonilisi tunnuseid on tal endisest 
vähem (Keil, 1989). Ka lindudega tekib sama probleem. Tahaks öelda, et lindude kriitiliseks 
definitsiooniliseks tunnuseks on lendamine, ent näiteks pingviini ja jaanalinnu kohta teame 
kindlalt, et need linnud ei suuda lennata.

Seetõttu tundub, et mõned linnud on paremad lindude klassi esindajad kui teised (et 
varblane on näiteks “parem” lind kui jaanalind). Uuringud on näidanud, et mõistete klassi 
enam tüüpilised esindajad õpitakse laste poolt varem selgeks kui ebatüüpilised.

Seega on tähenduse komponendilisel ehk definitsioonilisel teoorial mitmeid 
ahvatlevaid omadusi, ent see ei võimalda kõigi sõnade tähendust defineerida. Lindudega 
tekkinud probleemi, kus mõned linnud on tüüpilisemad oma kategooria esindajad teistega 
võrreldes, võtab arvesse tähendusse prototüübi teooria.

Tähenduse prototüübi teooria: lähenemine iseloomulike tunnuste kaudu. Tähenduse 
prototüübi teooria väidab, et tähendus tuletatakse iseloomulikest omadustest, mis kirjeldavad 
(iseloomustavad või jagavad tüüpidesse) sõna tüüpilist (tegelikult prototüüpilist) mudelit. 
Prototüüp on harilikult tegelik ühik teatud mõistete klassis, millel põhinevad järgnevad 
mudelid, ent tähenduse prototüübi teoorias võib mudeliks olla suvaline ühik, mis antud klassi 
kõige paremini esindab. See tähenduse prototüübi teooria suudab toime tulla faktiga, et (a) 
mängul ei paista definitsioonilisi tunnuseid üldse olevat ja (b) sellega, et varblane võib olla 
“parem” lindude näide kui jaanalind.

Et nende probleemide käsitlusest aru saada, tuleb mõista iseloomuliku tunnuse 
(omaduse) mõistet. Sellal kui definitsiooniline tunnus peab mõistes igal juhtumil esinema, ei 
pea iseloomulik tunnus sugugi alati esinema. Piisab hoopiski iseloomulike tunnuste 
esinemisest enamusel juhtudest. Prototüübi teooria kohaselt pole jaanalind nii tüüpiline lind 
kui varblane, kuna ta ei suuda lennata. Samamoodi peab tüüpiline mäng olema nauditav, mida
aga kõik mängud ei pruugi sugugi olla. Paludes inimestel esitada mõistete klassi omadusi 
selgub, et nad loetlevad reeglina iseloomulikke, mitte definitsioonilis tunnuseid. Nendest 
loeteludest saab koostada isegi perekondliku sarnasuse skoori [score of family resemblance], 
mis osutab antud sõna tüüpilisusele üldmõistega võrreldes (Rosch & Mervis, 1975).

Mõistetest mõtlemist uurides tulid psühholoogid järeldusele, et tuleb eristada kaht 
liiki mõisteid – klassikalisi ja häguseid mõisteid. Klassikalised mõisted on sõnad, mida saab 
hõlpsasti definitsiooniliste tunnuste kaudu defineerida (näiteks ‘poissmees’ või ‘vanaema’). 
Hägused mõisted, mida nimetatakse ka loomulikeks mõisteteks, on sõnad, mida nii 
defineerida ei saa eelkõige sellepärast, et nende koostisse kuuluvate tunnuste piirid on 
hägused. Klassikalised mõisted näivad olevat ekspertide poolt defineeritud ja ühtlasi leiutatud
mõisted klassi täiendavaks defineerimiseks neid definitsiooniliste tunnustega seostades. 
Samas näivad loomulikud mõisted olevat loomulikult kujunenud (Smith, 1988). Seega on 
‘poissmehe’ mõiste abistav ja leiutatud ehk kunstlik mõiste.

Sellal kui klassikalised mõisted ja neid tähistavad sõnad võivad olla rajatud 
definitsioonilistele tunnustele, on hägused mõisted  üles ehitatud prototüüpidest lähtudes. 
Prototüüpilise vaate kohaselt klassifitseeritakse objekt või idee kategooria üksikjuhuna siis, 
kui ta on prototüübiga piisavalt sarnane. Prototüübiga sarnasuse all peetakse silmas küllalt 
keerukaid asju ja sellise sarnasuse mõõtmise teooriaid on mitmeid (Smith & Medin, 1981). 
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Meie tarbeks piisab, kui lähtume tunnuste arvust, mis on ühised prototüübile ja objektile. 
Samas väidetakse, et tegelikult on mõned tunnused kaalukamad ehk prototüübile omasemad 
kui mõned teised (Komatsu, 1992).

Mõned psühholoogid (Ross & Spalding, 1994) väidavad, et ühe prototüübi asemel on 
mõiste tähenduse tuletamiseks vaja mitut eksemplari ehk klassi tüüpiliste esindajate mitut 
alternatiivi. Näiteks lindude puhul ei pruugi piirduda väikeste ja lendavate lindudega, vaid 
võib prototüüpide sekka võtta ka need eksemplarid, kes ei lenda ja on suured. Rossi ja 
Spaldingi arvates on meil mitme eksemplari korral lihtsam konkreetset juhtu kohase 
eksemplariga paindlikult võrrelda, kui see ainsa prototüübi korral võimalik oleks.

Komponendilise ja prototüübi teooria kombineerimine. Huvitav on see, et isegi 
klassikalistel mõistetel näivad olevat prototüübid. Armstrong, Gleitman & Gleitman (1983) 
väidavad, et ‘paaritu arv’ ja ‘tasapinnaline kujund’ on hõlpsasti defineeritavad. (Näiteks 
‘paaritu arv’ on integraalarv, mis kahega jagamisel ei jagu jäägita). Nad leidsid, et erinevad 
paaritu arvu näited on erineva prototüüpilisusega. Nii on 7 ja 13 paaritu arvu prototüübile 
väga lähedal, 15 ja 21 aga mitte. Kui klassikaliste mõistete tüüpilisus osutub varieeruvaks, 
tähendab see, et täielik tähenduse teooria peaks kombineerima mõiste definitsioonilised ja 
iseloomulikud (prototüüpilised) tunnused. Nii peaks iga mõistet või sõna käsitlema 
prototüübina ja tuuma omavana. Tuum kujutab endast definitsioonilisi tunnuseid, mis mõistel
või sõnal peavad olemas olema selleks, et seda saaks mõiste näiteks pidada. Selle vastandina 
on prototüüpilised omadused sellised iseloomulikud tunnused, mis võivad antud näitele 
tüüpilised olla, ent ei ole antud näitele ilmtingimata vajalikud. Mõlema eelmainitud teooria 
plussid võttis kokku Sternberg (1996):

Definitsioonilise ehk komponendilise teooria tugevus seisneb selles, et ta selgitab, 
miks kategooria “kehv” esindaja (näiteks lind) siiski sellesse kategooriasse kuulub. 
Prototüübi teooria tugevus seisneb selles, et ta selgitab, miks mõned klassi esindajad (näiteks 
lindude klassis) on teistest paremad antud klassi esindajad.

Ühe oletuse kohaselt (Keil & Batterman, 1984) on väikestel lastel tähendused seotud 
valdavalt iseloomulike (ehk prototüüpiliste) tunnustega ja definitsiooniliste tunnuste tähtsust 
hakkame me mõistma alles siis, kui suuremaks kasvame. Kahe röövli kirjelduse esitamisel 5 
– 10 aastastele lastele leidsid need oletused kinnituse. Tähenduse komponendilise ehk 
definitsioonilise ja prototüübi teooria kombineerimise heaks näiteks on ‘vanaema’ mõiste:
(1) Vanaemal on prototüüpilised ehk “head” vanaemaks olemise tunnused (vana, hallipäine, 
koob, keedab, küpsetab, koristab, hoolitseb, lohutab).
(2) Vanaemal on lisaks sellele ka selged definitsioonilised tunnused, mis täpselt piiritlevad 
vanaemaks olemise võimalused (ema või isa ema).

Baastasandid, seletused ja järeldused. Seni on olnud juttu üksikutest mõistetest ja nende 
üksikjuhtudest. Tegelikult sobivad väga paljud mõisted omavahel seotud mõistete 
hierarhiatesse, kus madalamal on konkreetsemad ja hierarhias kõrgemal abstraktsemad 
mõisted. Rosch (1978) märkis, et mõistetel näib olevat spetsiifilisuse baastasand (mida 
mõnikord ka loomulikuks tasandiks nimetatakse) ja mida teistele tasanditele eelistatakse. 
Näiteks saab ümarat söödavat sabakesega ja puu otsast pärinevat objekti nimetada 
‘puuviljaks’, ‘õunaks’, ‘maitsvaks õunaks’, ‘punaseks maitsvaks õunaks’ jne. Enamuse jaoks 
on see objekt lihtsalt ‘õun’. See tähendab, et antud mõiste baastasandiks on ‘õun’. Üldiselt 
pole baastasand ei kõige abstraktsem ega kõige konkreetsem. Loomulikult sõltub see 
baastasand veel kontekstist või klassifitseerija asjatundlikkusest (Tanaka ja Taylor, 1991).

Kuidas baastasandit iseloomustada? Miks on antud näitel baastasandiks lihtsalt ‘õun’?
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Rosch et al. (1976) väitsid, et mõiste tähenduse baastasand on see, millel on kõige suurem arv
eristavaid omadusi, mis teda samal tasandil teistest mõistetest eristavad.

Loomulikult pole iga klassifitseerija jaoks mõiste baastasand üks ja sama, sest 
inimeste isiklik kogemus ja professionaalsus on reeglina erinevad. Ent samas, enamuse 
inimeste jaoks on üks ja ühine baastasand, mille inimesed leiavad kõige eristavama olevat. 
Baastasandil määratakse objektid kindlaks kiiremini kui sellest kõrgemail või madalamatel 
tasanditel. Seega toimub objekti esialgne äratundmine baastasandil ja alles seejärel kõrgema 
või madalama tasandi kategooriates (juhul, kui see muidugi vajalikuks osutub). Komatsu 
(1992) arvates võime oma arusaama mõistest laiendada, kui käsitleme mitte ainult mõiste 
hierarhilisi ja baastasandeid, vaid ka muud mõistete vaheliste suhetega seotud infot, mida 
mõisted sisaldavad. Keil (1989) väitis, et ühtki mõistet pole võimalik mõista ilma 
mõnesuguse arusaamiseta sellest, kuidas antud mõiste seostub teiste mõistetega.

Kontekst ei mõjuta mitte ainult üksiksõnade semantikat, vaid ka fraaside ja lausete 
semantikat, mis ulatub kaugemale lauset moodustavate sõnade semantikast: ‘Sellele firmale 
tõmmati vesi peale.’ ‘Vanamees viskas vedru välja.’ ‘Talle makstakse kuus tuhat viissada.’
Tähenduse tuletamiseks tuleb tihti vaadata morfeemidest ja sõnadest kaugemale, arvestades 
morfeemide kombineerimist lausetes ja suuremates keelelistes ühikutes (Sternberg 1996).

Viimasel ajal on ka psühholoogias esile tõusnud suund, mis nõuab ‘tähenduse’ ja 
‘tunnetuse’uurimisel suuremat interdistsiplinaarsust, ning erinevate teadusalade kogemuse 
liitmist üldise kognitiivteaduse egiidi all. Garfield (2000) on rõhutanud vajadust ühendada 
bioloogiline ja sotsiaalne kognitiivteadus kahe erineva (indeksilise ja konventsionaalse) 
‘tähenduse’ mõiste kaudu, mille keskmeks on täielikult intentsionaalne fenomen.

Ajaloolist tähtsust omavatest tähenduse teooriatest

Käesoleva töö eesmärgiks pole anda ülevaadet ajaloolist tähtsust omavatest tähenduse 
teooriatest, seepärast refereerin neist ainult mõningaid olulisemaid, ja neidki väga lühidalt. - 
Aristoteles rõhutas tähenduse pragmaatilist aspekti: lingvistilised märgid pole tähenduslikud 
iseenesest, vaid on omandanud selle omaduse rääkijate/kuulajate vahelise kokkuleppe tõttu, 
tänu millele nad võivad funktsioneerida sümbolitena (Aristoteles 1938). Vanimad uusaegsed 
tähenduse teooriad on tähenduse idee- või kujunditeooriad, mille kohaselt sõnade tähendused 
tulenevad ideedest või mentaalsetest kujunditest, mille väljendamiseks sõnu kasutatakse. Ja 
millel põhineb ideede väljendatav iseloom? Descartes’i (1911) sõnul on selleks vaimu 
(seletamatu) põhiolemus; Locke’i hinnangul teatud sarnasus ideede ja asjade vahel. Locke’i 
teooriat nimetatakse ka tähenduse assotsiatsionalistlikuks teooriaks. Tema sõnul eksisteerib 
kaht liiki märke: sõnad ja ideed (Locke’i ‘idee’ on suvaline inimmõtlemise objekt nt 
kategooria, kujutlus jne). Need märgid on assotsieerunud ideedega inimese peas, mida Locke 
nimetab ‘tähendusteks’ (Locke 1979).
Tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur

Proloog: denotaat, designaat, konnotaat, assotsiatsioon.

See töö võlgneb oma olemasolu väikesele erinevusele. Nimelt pole inglise keeles vahet 
konnotaadil ja konnotatsioonil* (täpselt samuti nagu ka denotaadil - denotatsioonil ja 

* Mõlemat tähistab ingl k üks sõna: connotation. Denotation - connotation algupärase 
vastanduse autoriks on John Stuart Mill (1843, I), kelle jaoks esimene tähendas ‘objekti, 
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designaadil - designatsioonil), eesti keeles aga on erinevus olemas. Sellest hoolimata võivad 
kõik need terminid (või mõned neist) eesti keeli praegu uudissõnadena tunduda20. Kui 
uudissõnadega seotud segadused viitavad kontseptuaalsele struktuurile, siis pole ka ime kui 
nad viivad probleemi (mis näib inglise keeles ja eelmainitud terminoloogiaga sõnastamatu, 
või vähemasti terminoloogiaväline probleem): tähenduse tekkimine, sõnastamiseni.

** On vajalik eristada ühelt poolt tähenduse vormi, tähenduse omistamise mudelit -, ja teisalt 
selle sisu, tähendusväärtust (vrdl ‘tõeväärtus’). Tõeväärtusi saab olla ainult 3 (tõene, väär, 
ebaselge); mistahes väljendi üheainsa instantsi (e kasutuskorra) võimalike tähendusväärtuste 
arv aga on juba määramatu.

millele väljend viitab’ (nt sõna ‘valge’ denotaat võib olla lumi, vaht jne), teine aga 
‘väljenduse tähendust’ - antud näites atribuuti ‘valge’ [või “valgesus”- ingl k ‘whiteness’ - 
E.L.]. Seega kasutas Mill neid ilmselt samas tähenduses, nagu mitmed hilisemad autorid (vt 
“Sissejuhatus valdkonda”) on tarvitanud mõistepaare ekstensioon-intensioon (Carnap 1955), 
tähistatav-referent jpt.

Hiljem on selle mõistepaari tähendus (eelkõige strukturalistliku filosoofia ja 
analüütilise keelefilosoofia terminoloogia ühitamatusest tulenevalt) fluktueerinud põhiliselt 
tollesama Mill’i (analüütilise filosoofia poolt enamasti üle võetud) keelepruugi ja Barthes’i 
(1967) fokaalne tähendus (‘denotaat’) vs perifeerne tähendus (‘konnotaat’) vastanduse vahel; 
kusjuures vahepealsed või lepitavad variandid ei näi kunagi eriti populaarsed olevat olnud. 
Lahknevuse aluseks on muidugi ületamatu vastuolu ühelt poolt analüütilise filosoofia (või 
Mill’i) ja teisalt Saussure’ist lähtuva keeleteaduse (Barthes ja teised strukturalistid) 
traditsioonide ja terminoloogia vahel.

Barthes’i fokaalse ja perifeerse tähenduse vaheline vastandus on oluline 
(asendamatu), seepärast on see siinkohal säilitatud designaat [ld k designatum e ‘tähistatav’] -
konnotaat [connotatum] vastanduse kujul; säilitades samas ka Mill’i algupärase vastanduse 
kujul denotatum-designatum (viimane oli Mill’il connotatum (“whiteness”)). Seega on need 
kaks erinevat binaarset struktuuri nüüd rohkem või vähem õnnelikult ühendatud triaadis 
denotaat (Mill) - designaat (Mill/Barthes) - konnotaat (Barthes). Barthes’i mõistes võiksid 
valge konnotaadid e kaastähendused [etümoloogiliselt ‘connotation’ seda ju väljendabki: 
‘con-’ on eesliide ‘kaas-’; ‘notation’ ‘märkimine’ või ‘tähistus’ - E.L.] olla nt ‘hele’, 
‘heledus’, ‘kerge’, ‘valgus’ - viimased kaks eriti muidugi inglise keeles (või selle mõjul), kus 
‘valgus’ ja ‘kerge’ on homonüümid -, aga samuti ‘lumi’, ‘vaht’ jne.

Siin tekib muidugi küsimus, kust jookseb piir (ja kas üldse on mingit vahet) Barthes’i 
‘konnotatsiooni’ ja assotsiatsiooni vahel (viimane on samuti üks, nüüd siis juba neljas, 
tähenduse omistamise viis). Vastus kõlab, et selget piiri pole. On olemas teatavad 
mõistekeskused (fokaalsed tähendused, designaadid): 1. ‘konnotatsioon’ kui üldkehtiv, 
kinnitatav, konventsionaalsete reeglite alusel järeldatav või tunnetatav seos, 2. 
‘assotsiatsioon’ kui individuaalne, ja täiesti subjektiivne, isiklikul kogemusel põhinev seos. 
Üks läheb teiseks üle märkamatult, ja sammhaaval. Nt on üsna raske öelda, kas ‘lumi’ ja 
‘vaht’ oleksid ‘valge’ assotsiatsioonid või konnotatsioonid (peame meeles, et viimasel juhul 
peaksime me järeldame ‘valgest’ ‘lume’, mis ei tundu (vähemasti mulle) sugugi mitte nii 
enesestmõistetav). ‘Heleda’ puhul aga vast suudetaks enamvähem kokku leppida, et see on 
‘valge’ omadus, mida viimasest otseselt tuletada annab. ‘Hele’ on seega ‘valge’ 
konnotatsioonikeskmele lähemal kui ‘lumi’.

‘Konnotatsiooni’ võib vaadelda ka ‘assotsiatsiooni’ universaalsema ja 
konventsionaalselt juhitavama eriliigina. Sellisel juhul oleks kõik konnotatsioonid ka 
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Sissejuhatus. Probleemipüstitus, lähte-eeldused ja -hüpoteesid.  

Probleem: kuidas toimub tähenduse genereerimine.
‘Tähendus’ võib olla üsna primitiivselt modelleeritav. ‘Toimub midagi, mille tulemusena toimub
midagi’ kirjeldab ‘tähendust’ täiesti korralikult. Analüüsime seda lauset. Mida tähendab ‘toimub
midagi’?  See  tähendab  seda,  et  miski  toimub.  Nimetame  seda,  et  “miski  toimub”,  üheks
instantsiks.  Selliseid instantse,  kus  ‘miski  toimub’ on antud lauses kaks,  kusjuures  esimene
instants  on  teise  omal  kombel  ‘algatanud’,  ‘tuletanud’,  ‘tinginud’ vms.  Ärgem  laskugem
siinkohal pikemasse arutlusse selle seose iseloomu üle, mis võib olla kausaalne (aga ei pruugi),
ja  kausaalsuse  olemuse  üle,  mida  Hume  (Basson  1985)  oluliselt  revideeris  (üldiselt  peaks
järjekindlalt  korduv  puhas  järgnevusseos  ka  peale  Hume’i  veel  ‘kausaalsusena’  arvesse
minema).  ‘Toimub midagi’  <seos> ‘toimub midagi’ -  need on lihtsalt  2 instantsi,  omavahel
seotud. See seos on see, mis tekitab tähenduse, mis mingis mõttes ongi tähendus, sest ilma selle
seoseta oleks meil siin lihtsalt kõrvuti kaks instantsi, millel üksteisega mingit pistmist pole, ja
seos ise poleks võimalik ilma kahe instantsi olemasoluta.

‘Toimub midagi, millega seoses toimub midagi’ on kõige  elementaarsem, ja sellisena
kõige üldisem, ‘tähendust’ kirjeldav lause. See ‘tähenduse’ määratlus (definitsioon, kui soovite),
peab vastama järgmistele tingimustele:
1. See, mis neil kahel korral toimub, ei pruugi endast üldse midagi  erinevat  kujutada. Üks ja
sama “miski” võib toimuda kaks korda.
2.  Need kaks  toimumist,  kaks  instantsi,  ei  pea  asetsema kõrvuti  ajas  ega  ruumis.  Seos  on
teiselaadne: üks instants tingib, tuletab või algatab teise.
3. Lauseargumentide järjestus ei pea peegeldama nende temporaalset järjestust: teine instants

assotsiatsioonid. Mingi eristus nende vahel tuleb aga siiski säilitada, sest erinevalt 
‘konnotatsioonist’ pole ‘assotsiatsioonil’ märkimisväärset prognostilist väärtust, st 
assotsiatsiooni alusel pole reeglina võimalik täpselt ette ennustada mingi väljendi 
tähendusväärtusi** (va siis, kui meil on võrdlemisi üksikasjalised teadmised tähenduse 
tõlgendaja kogemuse struktuuri kohta; viimane omakorda oleks aga peaaegu sama, kui teada 
kellegi neuraalsete võrkude ehitust, ning näib sellisena üpris kahtlane, ehkki mingeid piiratud 
järeldusi inimese käitumise ja sõnavõttude põhjal muidugi teha saab. Viimasest tuletatud 
teadmisi võiks siis aga juba samastada ‘individuaalsete konnotatsioonide’ või millegi 
sellisega.).

Oma kulu poolest on ‘assotsiatsioon’ kõige ebakonventsionaalsem tähenduse tootmise
viis. Pole ühtki reeglit, mis keelaks mistahes väljendusel assotsieeruda ükskõik millega, ja 
seeläbi tähendada ükskõik mida.

Proloogi pealkiri loetleb üles kõik teada-tuntud tähenduse tootmise viisid, mida sai 
kokku neli. ‘Tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur’ kehtib ühtviisi kõigi nende puhul. 
Vaadeldes, mis on ühist neil neljal tähenduse tootmise viisil, võime teha järeldusi selle kohta, 
mis on paratamatult omane tähendusele. Esialgu näib, et selleks on teadvustus, sest nii 
konno-, denotatsioon, designatsioon kui ka assotsiatsioon viivad kõik mingi produktini 
teadvuses. Antud töö dispositsioonidelt lähtudes võime astuda veel sammu edasi ja väita, et 
‘tähenduse genereerimine’ ja ‘teadvustus’ on üks ja seesama.

20 Mis on üleüldse konnotatsioon? Konnotaadi “toiming”? Või konnotaadi tekkimine?
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võis ajaliselt eelneda esimesele. Näide: ‘tulevikus’ toimub midagi, mis muudab meie teadmist
‘minevikust’,  tingides  seega  muutuse  ‘minevikus’ (sest  meie  teadmine  ‘minevikust’  ongi
‘minevik’).
4.  Metatasand,  mõlema  instantsi,  samuti  nendevahelise  seose  olemasolu,  on  ‘tähenduse’
olemasolu seisukohalt paratamatu. Objekttasand, mõlema instantsi detailid (kus, mis, millal jne),
samuti seose täpne liik on ‘tähenduse’ olemasolu seisukohalt arbitraarne.

Siinkohal võiks veidi elaboreerida ‘märgi’ ja ‘tähenduse’ vahekorra teemal. Kõigepealt tuleb
kindlaks teha, mida ‘märgi’ all üldse silmas peetakse. Oletame, et me võtame aluseks Peirce’i ja
Saussure’i seisukohad. Sel juhul võib ‘märgi’ all mõista vähemalt nelja erinevat asja:
1. Peirce’i sign vehicle [märk]
2. Peirce’i märgitriaad [märk-objekt-interpretant]
3. Saussure’i ‘tähistaja’
4. Saussure’i märgidüaad [tähistaja-tähistatav]
Neist neljast kontseptsioonist ainult viimane näib ‘tähendusega’ (nii nagu see postuleeriti) enam-
vähem ühilduv. Kuid kui ‘märgi’ puhul on tähelepanu suunatud põhiliselt ‘tähistaja-tähistatav’
seose esimesele  instantsile  (st  ‘tähistajale’),  siis  ‘tähenduse’ seisukohalt  ei  mängi  ‘tähistaja’
mingit rolli21, ja kogu tähelepanu on koondunud ‘tähistatavale’ ja selle seose laadile. Kumbki -
tähelepanu  pööramine  ‘tähistajale’  ja  tähelepanu  pööramine  ‘tähistatavale’  ja  ‘tähistaja-
tähistatav’ seose laadile on olemuslik vastavalt ‘märgile’ ja ‘tähendusele’. Sellega peaks olema
tõestatud, et ‘tähendus’ ja ‘märk’ pole teineteisele taanduvad positsioonid (nähtused), kuigi nad
võivad olla seotud mingi suurema funktsiooni siseselt. Tegu on väga tihedalt seotud, kuid täiesti
erinevate fenomenidega.

‘Toimub midagi, millega seoses toimub midagi’. Kus asub see ‘seos’? Kuivõrd see ‘seos’ on
‘tähendus’  (vaimne  fenomen),  peaks  olema  üsna  õige  oletada,  et  see  asub  “peas”.
Konkretiseerime  nüüd  veidi  oma  ‘tähenduse’ määratlust  ‘toimub  midagi,  mille  tulemusena
toimub  midagi’.  Kuivõrd  jõudsime  järeldusele,  et  selles  avalduv  seos  on  vaimne,  võtame
siinkohal appi (primitiivse) psühholoogia.

‘Stiimul--reaktsioon’  on  klassikaline  käitumisanalüüsi  mudel.  Inimene  võtab  vastu
stiimuli,  mille  tulemusena  -  vähemalt  osalt  -  leiab  aset  mingi  tegevus.  Tähendust  võib
hüpoteetiliselt määratleda kui seost stiimuli ja selle poolt tingitud käitumusliku lõpp-produkti,
mingi “tegevuse” vahel.
 Käitumissituatsiooniga võrreldes on “tähendamissituatsiooni” eripära aga selles, et juba
millegi tähendusreaktsioonile eelsema olemasolu ennast (mitte ainult tema rolli stiimulina), on
võimalik järeldada ainult tolle tagajärjelt, “käitumuslikult” produktilt.

Seega  avaneb tähendus  meile  juba  selles,  uuringu väga  varases  staadiumis  binaarse
struktuuri kaudu: 1) tähendus kui reaktsioon või “käitumine” ja 2) tähendus kui too, mis sellise
reaktsiooni (vähemalt osalt) tinginud on. Tähenduse omapära,  nagu juba öeldud, on paljude
teiste analoogiliste binaarsete struktuuridega võrreldes selles, et kogu informatsiooni teise kohta
on võimalik saada ainult esimeselt. On ütlematagi selge, et kogu see info saab tugineda ainult
esimese seos(t)ele teisega.

Tähendus on seega seos. Seos sisend- ja väljundsignaali vahel. Tähenduse genereerimine
on sisend-signaali muutmine väljund-signaaliks. 

Võib eeldada, et see muundus - kõik, mis sisend- ja väljundsignaali vahepeale jääb - on
omakorda jagatav mingiteks etappideks. Kuivõrd sisend- ja väljund-signaal erinevad teineteisest

21 Saussure (1966) räägib seoses sellega märgi arbitraarsusest (meelevaldsusest).
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eelkõige oma teadvustatuse poolest,  võime oletada,  et  tähenduse genereerimist  on võimalik
jagada etappideks teadvustatuse alusel.  Lähtehüpotees:  tähenduse genereerimist  on võimalik
jagada etappideks teadvustatuse alusel. Järgnevalt on kohane esitada need etapid hüpoteesidena.

Niisiis:  kui  me  soovime  kirjeldada  tähenduse  genereerimist,  tuleb  meil  kirjeldada
tähendusest  teadlikuks  saamist  ehk  tähenduse  teadvustamist.  Lihtsas  kõneharjutuses  võib
eristada  järgmisi  sellest  teadlikuks-saamise  staadiume:  1.  akustiline  (hääl)  2.
artikulatoorne/morfoloogiline (sõna) 3. semantiline (tähendus) 4. kontekstuaalne (kasutus). See
on alles kõigest verbaalne eristus, nimetatud faase mingil moel piiritlemata, määratlemata ning
süsteemselt seostamata.

`Akustiline`  on  küllaltki  meelevaldselt  valitud  sõna,  mis  viitab  ainult  teatavale
positiivsusele, foonist eristumise mõttes. See fenomen, nimetagem teda ‘esiletulemiseks’, on
teadvustatav kui teatud valivuse tagajärg. Seda muidugi vaid (mõistlikuna tunduval) eeldusel, et
iga kujutise, iga vormi tekke puhul on tegemist ainult ühe võimaluse, ühe valikuga aistingute või
meele-andmete  kontiinumist.  See,  mida  Foucault  ütleb  ‘teadmise’ kohta,  puudutab  laiemalt
‘kogemust’ üleüldse22.

'Kujutise' kohta: selle sõna kasutamine ei viita siin mingit kindlat tüüpi, ammugi mitte
kitsalt visuaalse materjali vastuvõtule. ‘Kujutis’ mingist “asjast” tähendab lihtsalt, et on täidetud
tingimused selle  “asja”  teadvustamiseks.  ‘Kujutisega’ paralleelses  tähenduses  võib  kasutada
sõna ‘kogemus’23, mis on üldisem mõiste.

Kujutis on vormi sünonüüm, olles samas viimasest “psühholoogilisem” termin24. Nende
mõistete  semantilist  erinevust  võib  seletada  nii,  et  kui  ‘vorm’ näib  lähtuvat  “väljast”,  siis
‘kujutis’  (võibolla  nii  morfoloogiliselt  kui  tähenduslikult  lähedase  mõiste  ‘kujutlus’
interferentsi25 tõttu) subjektilt endalt. Seega, kui keegi tahab juuksekarva lõhki ajada, võib ta
rääkida ‘vormi kujutisest’ (kuid mitte vastupidi: ‘kujutise vormist’).  Tegelikkuses ‘kujutisel’ ja
‘vormil’ mingit vahet muidugi pole. 

‘Kujutis’ sobib rohkem  öelda iga üksiku "asja" kohta. Erinevus kogemuse ja kujutise
vahel on seega umbes sama mis diskursuse ja teksti vahel. Teine on piiritletum kui esimene.
Erinevate  meelte  andmete  vastuvõtu  seisukohalt  peaksid  mõlemad  olema  universaalsed.
Lubatav oleks seega ka lõhna-, maitsekujutis jne (kuna me räägime aistingute kontiinumist, võib
kujutisi nimetada ka väljavalitud aistinguteks). Valiku printsiipi on oluline rõhutada teoreetilise
põhjendusena subjekti kujutiste püsivusele/muutlikkusele (üldiselt: määramatusele) mingil ühel
ajahetkel ja ühe “asja” (mis hõlmab endas alati määramatu arvu stiimuleid26) suhtes.

22 Tsitaat kõlab järgmiselt: see, mis “teadmisena” arvesse läheb, on alati suuresti määratud 
selektiivsete koodide ja konventsioonide poolt, mis kehtestavad teatud liiki diskursusi ning 
välistavad teisi (Foucault 1971).
23 ‘Kogemusest’ selles seoses: kõik mida me kogeme, peab nii- või teistsugusel viisil 
teadvustatav olema, kuid ei pruugi ju alati teadvustatud olla.
24

 Kui soovida ‘vormile’ semantilist ruumi juurde tekitada ja mõistet seeläbi avaramates seostes
näha, tulevad sünonüümidena kõne alla veel ‘representatsioon’ ja ‘kaemus’. Käesolevas 
tekstis on sõna ‘kaemus’ kasutatud siiski mitte ‘vormi’, vaid tema tavapärasemas, otseselt 
teadvustatusele viitavas tähenduses.
25

 (ingl k interference – vahelesegamine, häirimine).
26

 Stiimuleid, mida pole isegi võimalik jagada intra- ja ekstrasubjektiivseteks (st organismist ja 
ümbrusest lähtuvaiks stiimuleiks). Pole võimalik jagada, järelikult pole sellise sisuga 
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Ehkki meie kogemuses puudub teadvuse seisund, kus valivus aset leiab, on olemas selle
tagajärg  (ütleme "jälg"),  kuid  just  see,  et  sellelt  jäljelt  pärineb  kõik  kogetav27,  teeb  temast
kõnelemise  (niivõrd  kui  iga  kõne  alla  võtmine  seostub  piiritlemisega,  mis  on  antud  juhul
välistatud) raskeks, kui mitte võimatuks.

Sellest  hoolimata  võtame  nüüd  ette  väikese  tagurpidi  ekskursi  tähenduse  lätetele.
Alustame  mõnest  tavalisest  küsimusest  ja  püüame  liikuda  tunnetuslikult  eelsema  ja
elementaarsema suunas.

Küsimus: Miks kivi on olemas? küsib meilt sama mis: Miks kivi on nähtav, kombatav
(jne)? Tunnetusele tagasiviiduna on mõlemad küsimused kivi vormi kohta - Miks kivil on vorm?
Vorm, nagu me teame, on “ainult erinevused”28. Ja erinevus - vastavalt oma kahetisele toimele,
milleks on jagamine ja võrdlemine - on ‘paljususe’ ruumiline ja ‘korduse’ ajaline konnotaat-osa.
Ilma erilise vajaduseta “mõista” puhast erinevust, st erinevust ilma positiivsete mõisteteta, tema
protsessis või soorituses (milleks on siis tõenäoliselt ‘erinemine’ või “erinevuste mäng”29, nagu
Derrida kujundlikustab), mainigem, et küsimus: mis on ühist kõigil erinevustel? peaks olema iga
tunnetuse (või olemise) definitsiooni algpunkt. Minu poolt välja pakutud ‘esiletulemine’30 on

mõisteid olemas, ega vajadust neist pikemalt rääkida.
27

 Ja kuna nimetet valivus eelneb kujutisele, on see jälg omamoodi märgiks ka “sellele”, mida 
me ei koge ega saagi kogeda, sest see on välistatud (st valivuse poolt kõrvale heidetud).

28 Vormi definitsioon: miski vastandub millelegi (või miski eristub millestki). Vormi 
eristumine toimub kahes jaos: kõigepealt eristub vorm kui selline (vastates küsimusele: mis?),
seejärel vorm kui erinevus teistest vormidest (vastates küsimusele: milline?). Esimene neist 
kahest eristumisest ongi 'esiletulemine'. Esiletulemine, või vormi ajalugu.

Vormi ajaloo või päritolu probleemiga (ilma seda väljendit kasutamata) tegeles 
Saussure, ja tema jälgedes ka Derrida. “Keeles on ainult erinevused. /.../ Erinevused ilma 
positiivsete mõisteteta.” (Saussure 1966). Saussure peab silmas objektituid erinevusi, mis 
pole erinevused millegi vahel. Neid Saussure’i poolt geniaalselt ette nähtud ‘erinevusi’ ei 
õnnestu otseselt kogeda, need matavad ennast koodideräga all. See Saussure’i märkus, 
saatuslikeim, mis keeleteaduses eales lausutud, andis tööd tervele strukturalistide plejaadile, -
‘struktuur’ kui vahend keeles (ja mujalgi) varjuloleva esiletoomiseks. Nt Derrida’le pidi see 
paradoksaalne väide andma rohkesti mõtlemisainet, sest põhimõtteliselt on différance ainult 
katse kirjeldada neid Saussure’i erinevusi (või seda, mis võiks olla nende põhjus).
29

 “Erinevuste tabamatu mäng” ehk différance. Différance’i eestikeelse vastena pakuksin välja 
sõna ‘erinemus’, mis - olles ‘erinemise’ ja ‘erinevuse’ morfoloogiline hübriid - nende kahe 
mõiste seotust différance’is hästi edasi annab. Samas erinedes analoogiliselt originaalkujule 
‘erinevusest’ (différence) vaid ühe tähe poolest. Hasso Krull on différance’i eesti keelde 
tõlkinud ‘erinewus’ (Derrida 1995).

30 Esiletulemise ja vormi, tähenduse kahe esimese tasandi, vahelist seost ja erinevust võib 
eksplitseerida Heideggeri Olemise ja olevate vahelise seose ja erinevuse kaudu. Heidegger 
märgib, et Olemise ja olevate vahel on kadunud erinevus: puudub ühe erinemine teise suhtes, 
sealjuures vähemalt üks (kas Olemine või olev) sisaldub teises. Kui eeldada (seda mis on 
ilmne), et olevate juurde kuulub erinevus, siis peaks erinevus laienema ka Olemise ja olevate 
vahelisele suhtele. Et see nii pole, annab tunnistust `erinevuse` kadumisest (puudumisest) 
Olemises. (Heidegger 1974). Umbes sama kehtib ka ‘esiletulemise’ esiletulemise ja selle 
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seega vastus tollele küsimusele. Esile tuleb kõik. See, mis esile ei tule, parimal juhul poleb 31 -
Heideggeri verbi kasutades - olematuses. Mis varjulejäävasse puutub, siis on ta olemas niivõrd,
kuivõrd esiletulev võimaldab seda järeldada (esile tuua).

Vaatleme  nüüd  hetkeks  tähenduse  viimast  staadiumi,  kontekstuaalset32 tähendust  e
kasutamist. Kasutuse puhul tuleb silmas pidada järgmist: sõna kasutuse ja semantilise tähenduse
vaheline  implitsiitne  ning  muutuv  seos  edastab  tähenduse  muutuvust  sõltuvalt  kontekstist.
Tähenduse muutumine keeles eeldab aga muutumatut  keeleühikut,  millele  tähendus ja  selle
muutuvus omistada. Küsimus on ainult selles, millised paratamatud (tunnetuslikud) omadused
sellele ühikule atributeerida. Üks on muidugi vorm, (näiteks sõna puhul) väliskuju identsus - ei
saa  nende  tavalises  tähenduses  kasutada  sõnu  `lind`  ja  `rästas`  ning  järeldada,  et  “sõna
kontekstuaalne  tähendus  on  muutunud”.  Täpselt  sama  kehtib  sünonüümide  kohta,  millede
semantilised tähendused / tunnetuslikud kontseptsioonid33 on kas ligilähedaselt või "täielikult"
samad  -  kategoriaalselt  rääkides  ei  lange  need  siiski  ilmselt  kunagi  kokku.  Ka  ühe  sõna
kasutamise ja selle sõna semantilise tähenduse vahel esineb paratamatu funktsioon, mis annab
kasutusest sõltuvalt erinevaid tulemusi.

Semantiline  tähendus,  millest  siiamaani  juttu  oli,  on  verbaalselt  materjalilt  kõrvale
põikavate  üldistuste  tegemiseks  liialt  eksitava  sisuga  väljend,  ja  me  asendame  ta  millegi
sobilikuma:  ‘tunnetusliku  kontseptsiooni’ (TK)  universaalse  mõistega.  Mõiste  sisu  on  lahti
seletatud allpool. Sissejuhatuseks mõned üldised punktid.

Esiteks: see, mis on formuleeritud ja keeles esitatud, on alati juba kasutus, mitte TK.
Teiseks, kasutusel on vahel (nt slängis) rõhutatult referatiivne funktsioon: sõna kontekstuaalne
tähendus  tekib  tema  kasutuse/konteksti  asjaolude  ja  intentsioonide  (nn.  puhta34 konteksti)

suhte kohta vormiga - esiletulemine tuleb esile vormis, mitte kunagi ‘esiletulemisena’.

31 Olematusest kõneldes on Heidegger sunnitud tegema möönduse: (olematus iseenesest) 
mitte ei ole (vastasel juhul teda ju poleks), vaid poleb. Heideggeri fundamentaalontoloogiline 
mõttekäik tundub vähemalt huvitav, seepärast refereerin seda siin pikemalt:
Olemine on ühine kõigile olevatele. Kuid olevad on kõik. Seega ei saa olemist eristada (esile 
tuua) millegi suhtes. Seega saab olemist eristada eimillegi suhtes. Sellisel juhul (kui midagi 
saab eristada ainult eimillegi suhtes) puudub määrav alus selle ja eimillegi [eimiski] 
eristamiseks. Seega on olemine ja eimiski (ikkagi) eristamatud. See (paradoks) on Heideggeri
meelest Õhtumaa saatus (ja viga?). (Heidegger 1996)

32 Kontekstuaalsus avaldub ainult kasutuses. Siin ja edaspidi käibivad kasutus ja 
kontekstuaalne tähendus sünonüümidena.

33 Asja, mida seni oleme nimetanud “semantiliseks tähenduseks” tunduvalt sobivam, 
universaalne (ja nagu peagi selgub - ka ainuõige) “sünonüüm”. Teiste sõnadega: mõiste, mis 
tõrjub välja semantilise tähenduse ja hõlvab selle “koha”. Pikemalt sellest edaspidi. Tekstis 
esineb ka tunnetusliku kontseptsiooni lühend TK.
34

 Puhta konteksti all pean silmas ainult lause-, teksti- ja kasutatud keele väliseid kontekste, mis
tähendust mõjutavad. Sinna alla kuuluvad interpretaatori kõikvõimalikud (sotsiaalsed, 
psühholoogilised, vaimsed jne) eeldused ja omapärad; samuti kogu tunnetuse taktika antud 
hetkel, nii selle kavatsuslikud kui automaatsed aspektid. Seega nt süntaks, homonüümia jms, 
mis lause interpretatsioonis kõik arvesse tulevad, puhta konteksti seisukohalt enam rolli ei 
mängi.

25



suhestamisel või kõrvutamisel mõiste TKga. Üle-eelmises lõigus oli sellest juba juttu: kasutuse
erinevused tulevad ilmsiks selle suhte muutumisel, teisenemisel.

Iga kord, kui ma kasutan sõna `plaat` (ja produtseerin sellega tähendust), suhestan ma
(kuuldavale toodud või transkribeeritud) häälikud TKga `plaat`35. Vastasel juhul ei saaks ma aru,
millest ma räägin või kirjutan, isegi mitte siis, kui ma samal ajal plaadile osutan või vaatan. Sest
see eeldaks TKd, mis seob vaadatava (osutatava) eseme häälitsusega, mille ma samaaegselt
kuuldavale toon, ning ühtlasi oleks see juba kood. Isegi kui seda tüüpi - vahetult häälitsusi ja
objekte seostav - kood oleks olemas, on võimatu, et selle alusel loodud kontseptsioon (TK) oleks
mõiste `plaat` universaalne TK. See oleks lihtsalt selle plaadi TK. Ühtlasi tekiks küsimus taoliste
koodide õppimisest. Kuidas neid omandatakse? Osutades?

1. TKde omadustest  

TKd esinevad süsteemis36,  kus kehtivad nende omavahelised seosed,  vähemalt  sellised,  mis
lubavad väita: TK A sarnaneb TK B, TK A sarnaneb TK B rohkem kui TK C, TK A ei sarnane
TK  B  jmt.  Kui  meelevaldselt  oletada,  et  mõiste  `plaat  see-ja-see`  on  esimene,  mille  isik
nimetatud meetodil õppis ja ta omandab järgmisi sõnu samamoodi, sealhulgas nt 9 erinevat
plaadinime ja veel 100 muud mõistet, võib ta 10-ne erineva plaadi kontseptsiooni sarnanemise ja
saja  teise  kontseptsiooniga  mittesarnanemise  alusel  moodustada  uue,  nende  10ne  suhtes
universaalse kontseptsiooni.

Ühele vormile võib vastata üks või mitu TKd, ühele TKle üks või mitu kasutust. See
tingib olukorra, kus igale taoliselt tekitatud kasutuste rühmale vastab üks TK ja kasutusest üldse,
nagu ka kokkukuuluvate kasutuste rühmast on võimalik rääkida ainult tänu piiritlusele (üks TK),
mis sellise olukorra tingib.

Veel omadusi:  TKd on paratamatult  märgistamatud ja mittekommunikeeritavad ühelt
isikult. Eeldades, et ka mõtlemine opereerib märkidega, ei saa TK olla ka mõeldav.

Kuid sellele vaatamata on TK (ja mitte ainult keeleliselt vahendatud, näiteks mõiste TK)
meile oma kasutus(t)e vahendusel “antud” - mitte operantse, vaid tuletuslikuna.

2. T  õ  endid TK või TKga sünonüümse mõiste tunnetusliku paratamatuse kohta: filosoofia.      

Eeldame, et keegi (kes näeb või ei näe plaati) saab aru, et ta näeb plaati. Küsimus: Miks keegi
aru saab, et ta plaati näeb?

See küsimus tundub totter,  kuid on vähemalt  samavõrra õiglane.  Sellele  küsimusele
poleks võimalik rahuldavalt vastata, kui me ei tooks sisse TKd või mingit sünonüümset mõistet.
Vastuses sisalduvad järgmised punktid:

35 Tunnetuslikust kontseptsioonist rääkides ei tohi kunagi rääkida sõna (`plaat`) TKst. See 
oleks vale juba metodoloogiliselt, kuna kaasab määratlusse selle, millele TK koodis vastastub
- kontekstuaalse tähenduse e kasutuse.

36 Tekkinud süsteemi võib nimetada kasutuse e kontekstuaalse tähenduse suhtes primaarseks 
kodeerimissüsteemiks. Pikemalt on sellest juttu edaspidi, selgitustes tähenduse definitsiooni 
juurde.
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1. Sellel isikul “on” plaadi TK.
2. See isik komistas mingi konkreetse kasutuse/rakenduse x otsa.
3. See isik seostas “edukalt”37 plaadi TK ja kasutuse (kontekstuaalse tähenduse) x, sest talle
tundus (ta sai aru), et kasutus, mida ta nägi, vastas rohkem plaadi kui millegi muu TKle. See,
mis tolle “millegi muu” alla kuulub, jääb praegu lahtiseks. Igal juhul ei saa ükski selline välistus
pretendeerida objektiivsusele, olla ammendav ja lõplik (subjektiivselt ta ilmselt just sellisena
muidugi tundub).

TK  mõiste  tunnetuslikud  eeldused  näivad  vähemalt  esmapilgul  idealistlikud,  mõningaid
sarnasusi ilmneb ehk isegi Platoni ‘ideega’. TK vajalikkuse poolt kõneleb ka üks huvitavamaid
vastuväiteid materialismile: oleks absurdne arvata, et kui subjekt vaatab Eiffeli torni, on tal pea
sees mutter-mutrilt täpselt samasugune Eiffeli torn (kui “väljas”).

Primitiivsevõitu materialism on teatavasti seisukohal, et ümbritsev keskkond pommitab
meie andureid materiaalsete signaalidega, mis põhjustavad keskkonna objektide reproduktsiooni
“meie peas”. Idealism aga väidab, et kuna kogu nende objektide spetsifikatsioon pärineb a priori
“seestpoolt”, pole võimalik "välise" info laadi või isegi olemasolu kohta midagi kontrollitavat
väita.

Tõeline  materialist  asub muidugi  seisukohale  (millel  pole  info vastuvõtu  tingimuste
muutmise  absoluutse  võimatuse  tõttu  mingit  tähtsust  ega  väärtust38),  et  "peas"  on  "välise"
informatsiooni  täpne  reproduktsioon.  Ülekande seisukohast  on  meil  siis  seega  (nagu kõigil
ideaalse kommunikatsiooni39 juhtudel) tegu tarbetu kordusega.

Isegi kui me eeldaksime, et selline kordus on (või oli kunagi) mingil põhjusel vajalik
(tavaliselt viidatakse siin “keskkonnas hakkama saamisele” kui selle vajalikkuse kriteeriumile,
ehkki “hakkama saamise" tunne - ainus, mille põhjal võib otsustada, et keegi üldse millegagi
hakkama on saanud -  on üks võibolla kõige enesesse-pöördunum osa tunnetusest40,  üldiselt
täpselt samasugune asi iseeneses nagu kogu ülejäänud tunnetuski).

37 Selline seostus saabki ainult edukas olla, sest tema toimumise üle puudub igasugune 
(teadvuslik) kontroll. Mehhanism toimib subjektiivsest seisukohast “täiuslikult” ainult 
seetõttu, et puudub (isegi teoreetiline) võimalus mingiks alternatiiviks.

38 Seetõttu taandub kogu idealismi-materialismi dilemma banaalseks vaidluseks pessimisti ja 
optimisti vahel. Idealist nimetab materialisti optimistiks, materialist idealisti pessimistiks ja 
mõlemad peavad ennast realistideks. Positsioonide taoline jagamine näib kultuuri seisukohalt 
nii mõttekas (arhetüüpiline), et ületab paratamatult mistahes filosoofilise jageluse piirid ja 
tähenduse. See on veel üks põhjus, miks idealismi-materialismi teema igavest kõneainet 
peaks pakkuma.

39 Ideaalne kommunikatsioon tähendab, et kogu informatsioon edastatakse kadudeta ja 
muutmata kujul.

40 Enesessepöördunud, ning üks kõige enesekesksemaid - kõigest psühholoogiline 
kaitsemehhanism, tänu millele subjekt saab lakkamatult korrutada, et tema tegevusel on 
mingisugune mõte (arbitraarse moraalikonstruktsiooni ‘sooritus -- väljateenitud auhind’ 
kujul). Umbes sellise nurga alt on moraali paljastanud juba de Sade (1999) ja Nietzsche 
(1996).
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Isiku "keskkonnas hakkama saamine" tähistab seega vaid konsensust, mille isik on saavutanud
sellega, mida "hakkama saamise" hindaja parasjagu "enamuse" hinnangu või "tõena" määratleb.
'Ümbruses hakkama saamise' fenomen iseenesest võib seega küll meile midagi  öelda: selle -
tegelikult alati unikaalse - konsensuse või kokkuleppe iseloomu, kuid mitte mingil juhul "välise"
tegelikkuse kohta.  'Ümbruses hakkama saamine'  on reaalsuse (hindaja jaoks hetkel  kehtiva)
konsensusmudeli  poolt  ette  öeldud  hinnang  teguviisidele.  Reaalsuse  konsensusmudel  on
ühtaegu universaalne - selles mõttes, et ta ei puudu ühelgi normaalsel inimesel - ja individuaalne
- ses mõttes,  et  vaevalt  võib suvalisel  ajahetkel x leida kaht täiesti  kokkulangeva reaalsuse
konsensusmudeliga isikut või "isikut" (kui tunnetuslikud eeldused ei luba meil oletada erinevate
füüsiliste isikute olemasolu).

Eelkõneldu juurde tagasi pöördudes - isegi kui eeldada, et eelmainitud tarbetu kordus on (või oli
kunagi) mingil põhjusel vajalik, oleks selle tekkimine (sest kuidagi peab see ju tekkinud olema)
ja esinemine äärmiselt ebatõenäoline võrreldes inkongruentse vastavuse tõenäosusega, mis on
mõõtmatult suurem - kuivõrd iga väiksemgi hälve, iga tõrge koopiamasina töös viib otsejoones
teise reaalsuse, mitte ainult reaalsuse teise mudeli tekkeni (kuivõrd reaalsus ja selle mudel on
primitiivse materialismi käsitluses üksühele vastavuses ja reaalsuse üle saab otsustada ainult
mudeli põhjal) ning faktilise suutmatuseni efektiivselt toimida - järeldus, mis käivitub vaatleja
jaoks automaatse subjektiivse hinnanguna erinevate reaalsuse mudelite olemasolule juhul, kui
üks neist on nö konsensusmudel - seega positiivse ja efektiivsena tähistatud. Konsensusmudeli
olemasolu on omakorda samuti paratamatu, sest tegu on konsensusega, mille subjekt saavutab
alati  omaette41 (see on tema kompromiss keskonnaga) -  “paremal” juhul  puhta järeldamise,
“halvemal” huupi otsustamise abil (mis ei pruugi sellisel juhul sugugi halvem olla ja vastupidi). 

Seega tuleneb seda liiki materialismist automaatselt erinevate reaalsuste olemasolu, mis
ühilduvad  ainult  poliitika,  kultuuri,  religiooni,  filosoofia  jt  “ühiskondlikena”  tõlgendatud
“kõrgemate” subjektiivsete konsensusfunktsioonide kaudu.

Eelneva,  TKde  (oletatavast)  "idealismist"  inspireeritud  jutu,  tühistab  materialism
muidugi ainsa hoobiga: eeldusega, et ‘subjektil, kes näeb Eiffeli torni, on peas mutter-mutrilt
täpselt samasugune Eiffeli torn (kui väljas)’ ja sellega, et ajab kõik individuaalsed erinevused
(Eiffeli tornide osas) pahatahtliku väärinformatsiooni või erandi, ebaolulise deviatsiooni, süüks.

2.1 T  õ  endid TK või TKga sünonüümse mõiste tunnetusliku paratamatuse kohta: semiootika.      

Väärib tähelepanu, et ehkki süsteemid, milles neid kasutatakse, on täiesti erinevad, on Peirce’i
‘dünaamiline  objekt’,  Hjelmslevi  ‘purport’  ja  ‘TK’  kõik  sarnased  epistemoloogilised
kontseptsioonid.  Viitan siinkohal  Pierce’i  ja  Hjelmslevi  vastavatele  kontseptsioonidele,  kuna
mõlemad võivad tulla arvesse kaudse tõendina TK olemasolust.

Peirce (1974): “Dünaamiline objekt on loogiliselt eelnev arusaam [understanding] 
sellest, mis on mingile märgile vastav objekt, mille vahendusel märk ja tema interpretant 
viitavad ühele ja samale objektile.” Objekti ja dünaamilise objekti [dynamic object] eristamiseks
kasutab Peirce vahel ‘object’-i sünonüümina ka mõistet ‘immediate object’.

Hjelmslev  (1963):  “Purport on  sisu  ja  väljendusvormi  kontiinum,  /.../  formatsiooni
universaalne  alus,  mis,  olles  vastuvõtlik  mistahes  formatsiooni  suhtes,  on  teadmisele

41 Jälgides ja kritiseerides erinevaid "avalikke" või väljamõeldud reaalsuse mudeleid 
"enamuse" või "tõe" seisukohtadelt.

28



kättesaamatu,  kuna  teadmise  eeltingimus  on  mingit  liiki  analüüs  ja  iga  analüüs  on  selle
[purport’i] meelevaldne organiseerimine.”

Peirce’iga  seoses  võib  viidata  ka  teisele,  antud  teooria  seisukohalt  märksa
fundamentaalsemale paralleelile, kui eelmainitud ‘dünaamilise objekti’ puhul: tema märgitriaadi
[märk-objekt-interpretant] täiesti reeglipärasest tõlgendusest võib järeldada, et Peirce’i ‘objekt’
vastab TK ja ‘interpretant’ kasutuse positsioonile.

Eeltoodud näidet korrates jõutakse siis tekstist arusaamisel kõigepealt selleni, mis on
tähenduse  seisukohalt  objekt  (TK)  ja  omistatakse  talle  antud  (kon)tekstis  kõige
usutavam/tõenäolisem  interpretant  (kasutus).  Teiste  sõnadega  on  Peirce’i  interpretant  antud
teksti dispositsioonidelt lähtuv tõlgendus sellele, kuidas tähenduse objekti seal kasutatud on.

Peirce'i märgitriaadide ahelad demonstreerivad, kuidas tõlgendatud kasutus (millest on
nüüd juba moodustatud märk - nt iga sõnaraamatusissekannet võib vaadelda kui üht sellise ahela
teise tasandi märki) teise, kolmanda jne astme interpretatsiooni ohvriks langeb. 

Joonis 0
Peirce’i märgitriaadide ahelad (Peirce'i märgitriaad: M(ärk)-O(bjekt)-I(nterpretant))  
M O

I

M1 O1

I1
jne
Kuna tõlgendav subjekt  asub (st  tõlgendab)  korraga  ainult  ühel  interpretatsiooniahela
tasandil, ei lange märk ja interpretant tegelikult kunagi kokku. Seetõttu on ka vale väita, et
“interpretant on (samas ka) märk” või midagi muud sellesarnast. Küll võib interpretandi

kohta öelda ‘märgi märk’, kuid - NB! - seaduspärasused, mis kehtivad märgi kohta ei kehti enam
märgi märgi kohta ja viimane on esimesest juba kvalitatiivselt erinev kategoriaalne üksus, seda
nii oma sisemise struktuuri kui ka välise struktuurse positsiooni poolest. Interpretant on (selline)
märgi märk, mis pole enam ise märk.

Üks oluline erinevus ühelt poolt märgi ja objekti ning teisalt interpretandi vahel seisneb
juba selles, et märk-objekt vastavus “eksisteerib” püsivate (või vähemalt olemasolevate) lülituste
kujul,  mille  kaudu toimub äratundmine (materjali42 selekteerimine ja  vastuvõtt),  interpretant
“luuakse” aga hiljem - juba selektsioonis väljavalitud materjalide igakordsel  kasutamisel,  st
interpretatsioonil. Kõige parem selgitus sellele olukorrale ongi, et märk, objekt ja interpretant
pole mitte asjad, esemed või nähtused, vaid positsioonid tunnetuses43.

42 ‘Materjalist’ antud tähenduses on kirjutatud pikemalt ptk-s 8.

43 Vrdl Deleuze: iga struktuur on kombineeritud formaalsetest elementidest, milledel 
iseenesest pole ei vormi, /../ representatsiooni, sisu, ega empiirilist reaalsust /../ Neil pole 
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3.Tähenduse (genereerimise) struktuur.  

Nagu me  loodetavasti  nägime,  on  antud  tähenduse  struktuuri  mõistete  suur  eelis  (ja  ainus
põhjus,  miks  ma  neid  üldse  kasutan)  see,  et  neid  saab  rakendada  nii  sõnalisele  kui  ka
esemelisele, piktoriaalsele, helilisele jne materjalile ilma, et peaks midagi muutma või tõlkima.
Nüüd on paras aeg esitada tähenduse genereerimine ja struktuur, mis on tähenduse puhul üks ja
seesama, graafilisel kujul.

Joonis 1
arusaamine e interpreteerimine e tähenduse genereerimine e tähenduse struktuur  

esiletulemine
vorm

TK kasutus

binaarne*** analoogne***

prototähendus*
teadvustatav

tähendus**

4. Selgitused joonise 1 juurde.  

prototähendus  ja  teadvustatav  tähendus  luuakse  antud  (tähenduse  genereerimise)  protsessi
käigus vastavalt TK ja kasutuse efektidena.

* prototähendus kujutab endast arusaadavuse piiri.

**  tähendus:  teadvustatav  e  kontekstuaalne  tähendus,  millega  kaasneb  (põhimõtteline)
kommunikeeritavus, situatiivsus, kontekstuaalne kontroll tähenduse kasutuse üle. Teadvustatuse
tingimusi analüüsin pikemalt 8ndas peatükis.

*** info esituse ja ülekande kuju vastavalt esiletulemises ja vormis. Binaarne ja analoogne on
kaks  põhimõtteliselt  erinevat  info  kirjeldamise  viisi.  Esimene  kirjeldab  signaali
olemasolu/puudumist.  Teine  kirjeldab  signaali  laadi,  signaale  seega  omavahel  eristades.
Mistahes  käsitluses  on  esimene  alati  fundamentaalne  (aluseksolev)  kirjeldusmeetod  selles
mõttes, et teine esimest alati eeldab. Analoog-signaalide puhul, nagu nende nimigi ütleb, on
võimalik signaale omavahel erinevuste ja sarnasuste (st analoogia) alusel võrrelda.

midagi peale tähenduse: tähenduse, mis on paratamatult ja unikaalselt ‘positsiooniline’ 
(Deleuze 1973).
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Binaarsest kujust analoog-kujju üleminekul on tegemist korra, õigupoolest Korra - igale
üksikule võimalikule korrale aluseksoleva seletusviisi (mudeli) - keerustumisega. Võrreldes
binaarse kujuga ilmub analoog-kujus hulk täiendavaid parameetreid, millega info edastamise
korda kirjeldada saab.

Teeme kokkuvõtte: tähendus on protsess ja need neli mõistet (esiletulemine, vorm, TK, kasutus)
kirjeldavad  selle  protsessi  erinevaid  staadiume.  Samas,  kui  vaadelda  neid  nelja  tasandit
kirjeldavaid mõisteid eraldi, ütlevad nad kõik midagi tähenduse kui nähtuse iseloomu kohta,
väljendades selle nähtuse erinevaid aspekte. Seega on neid võimalik kasutada ka kui tähenduse
vaatlemise nelja erinevat, isegi mõnevõrra autonoomset viisi.

5. Näide. Tähenduse genereerimise protsessi struktuur.  

Vaatleme nüüd tähenduse genereerimise protsessi (struktuuri) loomulikus keeles kirjutatud teksti
(täpsemalt sõnade) tähenduse näite põhjal.

Tavaliselt  kasutab  eksperiment  selleks,  et  midagi  tõestada  või  näidata,  platseebot  -
kontrollstiimulit,  mis  tõestamisele  kuuluvat  reaktsiooni  hüpoteesi  kohaselt  esile  ei  kutsu (ja
millega  võrreldes  saab  määrata  tõestamisele  kuuluva  stiimuli  tegelikku  efektiivsust).  Kuna
tõestamisele  kuuluv  reaktsioon  on  antud  juhul  sõnade  tähendus,  peaks  platseebo  olema
loomulikult  midagi sellist,  mis tähendust ei  oma, kuid on samas stiimulina -  st  oma vormi
poolest - sõnadega võimalikult samaväärne.

Igas normaalses loomuliku keele tekstis on selliseks platseeboks (semiootilises mõttes 0-
märgiks) sõnavahed. Kuid antud juhul kasutan ma suurema näitlikkuse ja arusaadavuse (see on
saavutatud suurema läheduse tõttu sõna-stiimuli vormile) huvides platseebona tähenduseta sõnu,
st juhuslikke tähekombinatsioone.

Olgu meil antud tekstimassiiv: gg greh hjilk kdlhkl;h sdlkslkf optkjyl iil alkgjsij adsk osa.
Selle tähendust interpreteerib juhuslik ainult eesti keelt valdav katseisik.

Koheldes seda tundmatut teksti tema poolt pakutavate tõenäosuste järgi, on katsealune
lõpuks  ilmselt  sunnitud  otsustama,  et  tegu  on  kirjaliku  tekstiga.  Oma  kirjaliku  teksti
vastuvõtumudelist lähtudes on ta nüüd vastamisi seatud sõna või sõna-ülesandega: see ülesanne
on sõnad tekstist ära tunda ja (loodetavasti) tähendusega varustada.

Esimene samm eeldab subjektilt suutlikkust eritleda ja ära tunda sõna  kui selline  (st
erinevusena mitte teiste sõnade, vaid nende suhtes, mis sõna ei ole) - visuaalselt kasvõi vahemaa
või vältusena kahe tühiku vahel. Sõnade puhul võib seda tasandit, kus sõna olemasolu fakt on
tunnetuses juba kinnitust leidnud, kuid erinevad sõnad omavahel nii tähelise koosseisu kui ka
pikkuse - need mõlemad on vormi atribuudid - poolest veel eristamata, struktuurses plaanis
määratleda sõna esiletulemise, seega (sõna) tähenduse esimese tasandina.

See  esiletulemine  on  veel  omakorda  kujutletav  hierarhilise  protsessina.  Vaatleme
konkreetsuse mõttes kindla ruumilise referendiga situatsiooni, kus keegi loeb mingis kindlas
keskkonnas kindlat raamatut. Võib kujutleda, kuidas kõigepealt tuleb selle lugeja suhtes esile
ruum, seejärel laud, siis raamat,  siis leht, siis tekst,  siis sõnadevahelised lüngad (ja ka juba
sõnad, kuid alles puhta negatsioonina nende tühikute suhtes - sõnade  eelaimdus) ja viimaks
muidugi juba sõna ise kui midagi, mis on tunnetusse valitud - seega positiivselt tähistatud. Nagu
märkame,  on  selline  valivusprintsiip  ühtaegu  ka  välistusprintsiip  -  tasandil  (nimetame seda
tinglikult  mingiks  üheks  esiletulemise  tasandiks),  kus  tuleb  esile  tekst44,  ei  esine  [vrdl

44 Tekstist ja teksti esiletulemisest võib veel omakorda rääkida nii sõna, lause, lõigu kui ka 
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etümoloogiliselt ‘esile tulema’ - ‘esinema’] enam ükski eelnimetatu (ruum, laud, raamat, leht),
sest need on nüüd juba välistatud.

Kui  meie  katseisik,  kes  on  sedasi  veenvalt  sõnade-tulemusele  jõudnud,  neid  sõnu
omavahel eristama hakkab, teeb ta seda vormi (antud juhul tähekombinatsiooni) alusel.

Ainus  üldine nõue mistahes vormiatribuudile on erinevus - aktiivne erinemine, mitte
eristatavus. Erinevuse primaarsusele45 eristatavuse ees viitab ka paljutsiteeritud lõik Saussure'ilt,
kus viimane väidab keele kohta: "keeles on ainult erinevused /../ erinevused ilma positiivsete
mõisteteta"  (vt  joonealune  märkus  28,  vormi  definitsioon).  Seesama  paatos  -  erinevuse
eelnemine eristatavusele - kannab ka kogu Derrida kirjatööd "Différance" (Derrida 1982).

Edasine sõltub juba otseselt erinevate sõnavormide omadusest endale tähendusi hankida.
Mingis ühes keeles on seda tingimust rahuldavate vormide hulk muidugi väga piiratud. Eesti
keele  baasil  (see  tuleneb  mäletatavasti  eksperimendi  eeldustest)  opereerides  osutuvad
väljavalituiks tõenäoliselt sõnad ‘iil’ ja ‘osa’. Need kaks on nüüd ära tuntud - mis tähendab, et
on leitud neile vastavad  tunnetuslikud kontseptsioonid - TKd. Kuid õiget aimu nende sõnade
tähendusest, st nende kasutamise asjaoludest selles “lauses” meil veel pole, sest kontekst46 meile
nende asjaolude (ega loomulikult ka millegi muu) kohta informatsiooni ei jaga.

Kui juba iga konkreetse sõna esinemise ja selle konteksti asjaolude  seostamine lubab
midagi väita sõna kasutamise asjaolude kohta (see kasutatud seal-ja-seal), siis ainult kasutuse
asjaolude  ja  nende ära-tundmise  fakti  seostamisel  tekib  kontekstuaalne  tähendus.  Seetõttu
puudub  sõnadel  ‘iil’ ja  ‘osa’ antud  tekstis  kontekstuaalne  tähendus,  ehkki  eraldi  (näiteks
sõnaraamatutes, kus neid juba teistmoodi kasutatakse) võetuna on see neil muidugi olemas.

Põhjus, miks me selle “lause” lugemisel neist sõnadest üldse aru saame, on selles, et me
asetame nad lugemisel automaatselt mõnda teise (antud “lause”-välisesse) konteksti, kus neil on
meile teadaolev kasutus. Nt sõnaraamatu, või mõne muu teksti, mõne muu kasutuse, konteksti.

Selliselt  -  automaatse  ümberlülitusega  kõige  “tõenäolisemale”  kontekstile47 -
teadvustatud  tähendust48 nimetame me tavaliselt  semantiliseks.  (See  pole  mitte  ‘semantilise
tähenduse’ definitsioon, vaid lihtsalt osundus sellele, millises tähenduses sõnapaari ‘semantiline
tähendus’  kõige  sagedamini  kasutatakse,  ühesõnaga  ‘semantilise  tähenduse’  semantiline
tähendus.)  Ükskõik  kelle  poolt  lausutuna  tähistab  mõiste  ‘semantiline  tähendus’  siis

terviku tasandil.

45 'Erinevus' vs. 'eristatavus'. Kui teine puudutab teadvuse objekti, siis esimese puhul seda nii 
kindlalt väita ei saa. Tegemist näib olevat mingi ebamäärase "vahega", mis on iseenesest - 
ilma, et ta midagi eristaks või millegi vahel oleks. Küsimus näib taanduvat sellele, et kui 
eristatavus saab olla ainult objekti omadus, siis erinevus kehtib - vähemalt struktuurina - 
kõigist objektidest sõltumatult.

46 Kontekst on antud juhul täiesti arusaamatu lause. Isegi seda, et tegu on lausega, võib 
kõigest oletada kahe vormi - lause ja “selle” - välise (vorm, tema erinevus ja sarnasus, on 
alati väline) sarnasuse, samuti kahe normaalse eestikeelse lauseliikme esinemise põhjal.

47 Mis on (tõenäoliselt) subjektiivselt kõige sagedamini esinev kontekst.

48 Võtame aluseks metakeele, kus ‘tähendus’, ‘teadvustatav tähendus’, ‘teadvustatud 
tähendus’, ‘kontekstuaalne tähendus’ ja ‘kasutus’ on kõik sünonüümid.
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(tõenäoliselt) tähenduse üht või mitut kõige universaalsemat49 kasutust, kasutusviisi.

6. Tähenduse definitsioon.  

Joonise 1 ning kõige seniöeldu põhjal võime tähenduse viimaks defineerida:
Tähendus  on  mistahes  eristuse  või  eristuste  kogumi  tulemusel  vormi  võtnud  operantne*
vastavus mingi kasutuse ning selle sisu, subjektiivse kogemuse materjali vahel.

7. Selgitused tähenduse definitsiooni juurde.  

‘eristus või eristuste kogum’ kirjeldab tähenduse genereerimise protsessi esimest, ‘vorm’ teist,
‘subjektiivse kogemuse materjal’ kolmandat, ja ‘kasutus’ neljandat staadiumit.

* Nimetatud vastavuse operantsus viitab eelkõige kahele asjaolule:
1)  tähenduse  kasutamisele,  ka  kommunikeeritavusele;  st  olukorrale,  kus  tähendus  muutub
kontekstuaalseks (viitab kontekstuaalse tähenduse tekkele); ühtlasi ka sellele, et tähendus on
teadvustatud.
2) viitab sellele, et TKl on väljund - ning et meil on tegemist tõepoolest toimiva vastavuse,
koodiga50 primaarsest kodeerimisüsteemist.

‘Operantne vastavus kasutuse ning selle sisu, subjektiivse kogemuse materjali vahel’
kirjeldab primaarse kodeerimissüsteemi tööpõhimõtet. Selgitan seda veidi lähemalt.

TKde  ning  kasutuste  toimimist  ja  rolli  võib  määratleda  osalemisena  primaarses
kodeerimissüsteemis.  Primaarne  kodeerimissüsteem  tegeleb  teadvustatud  rakenduste
vahendamisega  tunnetuslikele  kontseptsioonidele.  Nimetet  kodeerimissüsteem  on  primaarne
selles mõttes, et pole nähtavalt võimalik järeldada ühegi talle eelsema subjektiivset kogemust
liigendava süsteemi olemasolu, mis oleks seejuures otseselt teadvustatava51 tähendusega seotud.

Teoreetiliselt võib põhjendada veelgi primaarsemate kodeerimissüsteemide olemasolu,
mis vahendavad infot 1. binaarse ja analoog- ning 2. analoog- ja TK-esituse vahel. Kuna neil
puudub otsene väljund (produkti kujul) teadvusse, jätan nad vaatluse alt välja. Niikuinii poleks
võimalik  neid  käsitleda  samasuguse  üksikasjalikkuse  ja  põhjendatusega,  kui  seda
kodeerimissüsteemi,  mis  medieerib  TK  ja  tähenduse  vahel  -  st  kodeerimissüsteemi,  mida
nimeta(si)n siin primaarseks kodeerimissüsteemiks.

Kasutan meelega sõna  kodeerimissüsteem,  mitte  märgisüsteem,  kuna prototähenduse
tasandil märkidest rääkida oleks veidi enneaegne. Märk peaks olema teadvustatud ühik, pluss
veel  teatav  võimalus  (ja  võibolla  ka  vabadus)  endaga  opereerida,  kuid  TKde,  nagu  kogu
primaarse kodeerimissüsteemi olemasolu on võimalik ainult loogiliselt järeldada. Selle tasandi
vahetu, teadlik kaemus, rääkimata juba samasugusel viisil TKdega opereerimisest, on välistatud.

49 Kõige universaalsemat - vähemalt subjektiivselt, üldtunnustatud märkide (nt eesti keele 
sõnade) tähenduste puhul aga sageli ka objektiivselt.

50 Koodi kõige üldisem definitsioon: vastavussuhe mingi kahe asja vahel.

51 Primaarse kodeerimissüsteemi töö tulemusena on teadvuses antud selle produktid - mitte 
primaarne kodeerimissüsteem ise.
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8.  Teadmine,  teadvuse  sisu.  Teadvustuse  tasandid.  Detailiseerunud  teadvus  kui  (märgilise)
tähenduse materjal. Mittemärgiline tähendus ehk prototähendus.  

Psüühilised protsessid võivad olla teadvustatud või teadvustamata, kusjuures mõlemad alaliigid
jagunevad veel omakorda (korduvalt) kahte ossa. 

Teadvustamata  (vahel  kasutatakse  samas  tähenduses  ka  sõnu  ‘mitteteadlik’  või  isegi
“alateadlik”) protsessid jagunevad järgmiselt: need, mida saab (põhimõtteliselt) teadvustada52 ja
teised, mida pole kuidagi võimalik teadvustada.

Näide esimesest on silma pimetähn, mille olemasolu, mida on muidu võimatu kogeda,
avaldub  selgesti  lihtsas  eksperimendis,  kus  muudetakse  kahe  figuuriga  paberilehe  kaugust
katseisiku silmadest (Gazzaniga jt 1998).

Näide teist liiki teadvustamata protsessist on värvide tajumine, mille puhul on prognoos
teadvustusele - kuidas erinevad lainepikkused erinevaid värve tekitavad - täiesti lootusetu. Ka
enamus teisi psühhofüsioloogilisi protsesse on paratamatult teadvustamatud (ibid.).

(Need  kaks  nähtust  -  pimetähni  olemasolu  ja  värvide  tajumine  -  pole  muidugi
võrreldavad selles mõttes, et nad samaväärsed oleksid, kuid kaht liiki teadvustamata protsessi
erinevuse illustreerimiseks peaks neist näidetest piisama).

Teadvuse  sisu,  teadmine,  on  mistahes  teadvustatud  protsess.  Kõneldes  teadmisest  ehk
teadvustatud protsessist peame kõigepealt eristama teadvuse metasisu, milleks on dominantne
(aktuaalne) psüühiline protsess, ning teadvuse konkreetse sisu: selle, millega teadvus parasjagu
tegeleb53. Kogu alltoodud jutt, nagu ka tähenduse temaatika üldisemalt, puudutab otse teadvuse
konkreetset sisu.
 Põhimõtteliselt  eksisteerib  kaht  liiki  teadmist  (ehk  teadvustatust  või  teadvuse  sisu).
Eksplitsiitne ja implitsiitne teadmine54. Implitsiitne teadmine on osa teadvusest - samamoodi
nagu eksplitsiitne teadmine, kuid meil puuduvad teadmised/sõnavara, et implitsiitset teadmist
väljendada. Teadmise väljendatavus nõuab teatavat parameetrit, mille abil seda mõõta - nimetan
selle parameetri  teadmise detailiseerituseks ja kirjeldan allpool. Kõigepealt aga lubatagu mul
teha üks, tähendust teadvusega nii sisulises kui metoodilises plaanis siduv järeldus: ‘tähenduse’

52 Psühholoogiast on üldteada, et katsetingimusi muutes on võimalik teadvustada protsesse ja 
nähtusi, mis varem olid teadvustamata. Selliselt saavutatud teadvustuse üheks näiteks võib 
pidada ka ptk-s 5 kirjeldatud tundmatuid sõnu sisaldavat teksti.

53 Esimene on teadmine kui toimingu liik ja teine see, mida teatakse - nii- või naasugune 
teadmine mingi asja kohta; Husserli käsitluses vastavalt noesis ja noema (Edie 1987). Mis 
puudutab seda, kuidas teadmine saab olla toimingu liik, siis - see, et ma millestki midagi tean,
on psühhofüsioloogiline, semiootiline jne toiming. Juba Aristoteles (1996) eristab energeia 
kui funktsioneeriva oleku, ja telos’e kui funktsiooni eesmärgi. Energeia pole mitte millegi 
saamise (mida Aristoteles tähistab sõnaga kinesis), vaid millegi olemise protsess. Energeia 
näitena toob Aristoteles ‘nägemise’, mille igas punktis kehtib ka nägemise telos ehk see, et 
‘on näha’.

54 Ingl k explicit vs. implicit knowledge (Gazzaniga jt 1998).
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materjalile esitatud nõuetele vastab kõik, mis kunagi piisavalt detailiseerunud kujul teadvusse on
kuulunud.

Peame silmas, et tegu on tähenduse  materjalile esitatava nõudega, mis on seega vaid
materiaalne  eeldus  tähenduse  tekkeks,  ning et  edasi  sõltub  juba  materjali  kasutamisest,  kas
tähendus sellele kinnitub või ei. Nt sõnad ‘iil’ ja ‘lli’, täpselt samuti nagu ka sõna ‘aghgoiasd’ on
materjali  (organisatsiooni)  seisukohalt  kõik samaväärsed,  ent  loomulikult  mitte  samaväärsed
oma tähenduslikkuse poolest, viimast muidugi ainult eesti keele märgisüsteemis.

Üle-eelmise lõigu lõpus tehtud järeldus põhineb teatud eeldustel:
1. Mingi kontekstuaalse tähenduse (teadvustatava tähenduse) kandja on alati tekst55.
2. Tekst on alati mõistetud (interpreteeritud, tõlgendatud) mingi märgisüsteemi (poolt pakutava
konteksti)  kaudu. “Erijuhul”,  kui tekst ei  näi  koosnevat  mitte  märkidest,  vaid asjadest (mis
“esindavad”  iseennast),  interpreteeritakse  see  primaarse  kodeerimissüsteemi  kaudu.56 Peame
silmas,  et  tähenduse  lineaarne  ja  hierarhiline  struktuur  kirjeldab  pertseptuaalse  signaali
interpretatsiooni  kõige  üldisemat (mikrotasandi)  kulgu,  mis  on  ‘asja’  ja  ‘märgi’  puhul
ühesugune.
3. Teadvuse detailiseerunud sisu (edaspidi lühiduse huvides ‘detailiseerunud teadvus’) viitab
situatsioonile  teadvuses,  kus  meil  on  piisavalt  detailne  (st  üksikasjalik  ja  kindlapiiriline)
ettekujutus57 mingist  objektist,  nähtusest,  kujutlusest,  mõttest,  kontseptsioonist  jne.  Piisavalt
detailse ettekujutuse all pean silmas olukorda, kus ettekujutuse detailsus on piisav ettekujutuse
reprodutseerimiseks  ja  sellelt  reproduktsioonilt  tekkiva  teistkordse  ettekujutuse  suhtelise
samasuse äratundmiseks algse ettekujutusega võrreldes. Detailiseerituse aste iseloomustab seega
otseselt teadvusliku kujutise väljendatavust.
4.  Detailiseerunud  teadvus  on  kas  a)  reaalselt  või  b)  potentsiaalselt  alati  märk58.  Kuivõrd
tehnikad  tema  reprodutseerimiseks  ja  korduvaks  kasutamiseks  (eelmises  punktis  loetletud
tingimustel)  eksisteerivad,  on  küsimus  ainult  selles,  millal  (ja  kas)  ta  märgina  reaalselt

55 Tekst muidugi laiemas mõttes, st mitte ainult verbaalne tekst.

56 Tekst, mis koosneb asjadest, mitte märkidest, näib (ja oma põhiolemuselt ongi) arusaamatu,
mistõttu seda võiks veel pisut lähemalt selgitada. ‘Märk’ või ‘asi’ on ainult positsiooni küsimus.
Suvalise  ‘asja’  võib  degradeerida  (või  ülendada)  ‘märgiks’,  ja  vastupidi,  kui  soovitakse.
Suurepäraseks näiteks on needsamad sõnad siin leheküljel, mida võib soovi korral “lugeda” kui
lihtsalt mingeid känkraid, st asju. “Üldise” otstarbekuse nõue hoiab meid ses osas sageli tagasi,
kuid lisaks “üldisele” otstarbekusele on veel hetke nõuetest lähtuv otstarbekus, mis “üldisega”
vahel vastuollu võib minna. Samuti, kui vaadelda mullakänkraid põllul, siis suudetakse enamasti
kokku  leppida,  et  tegu  on  pigem  ‘asjade’ kui  ‘märkidega’,  ja  kui  vaadata  neid  hooletult,
hoidudes või kategooriliselt keeldudes nähtut millegagi seostamast, siis ei saa vist küll keegi
meid  sundida  neis  mingeid  ‘märke’ nägema.  Mullakänkrad  oleks  ‘asjad’ ja  põld  võiks  siis
loogiliselt  võttes  olla  ‘tekst’.  Nii  et  ‘asjadest’ koosnevas  tekstis  pole  iseenesest  midagi  nii
kujuteldamatut või mõistusevastast. Mõistusevastasena mõjub pigem just selline põld, mis on
alati sunnitud ‘märkidest’ koosnema.
 
57 Ülevaade, kaemus.

58 Peirce’i sõnul on märk miski, mis mingis mõttes (või mingil määral) millegi muu eest 
seisab (Peirce 1974). Too ‘miski muu’ on tavaliselt (sõltuvalt metakeelest) objekt, asi või ese. 
Relatsiooni, mis märgil oma objektiga on, nimetatakse tavaliselt tähistamiseks.
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kasutusele võetakse.
Mittemärgilise tähenduse juhtudest näidet tuua ei saa, sest nüüd pole enam täidetud 3.

punktis esitatud teadvuse detailiseerituse nõuded, millest tähenduse kommunikeeritavus vahetult
sõltub. Ometi lähtub seni tehtud eristustelt otsene vajadus mittemärgilise tähenduse olemasolu
järele (‘tähenduse’ võime siin ka jutumärkidesse panna). Käesoleva käsitluse järgi on teadvuse
sisu,  mis  pole  piisavalt  detailiseerunud  (teiste  sõnadega:  mittemärgiline  tähendus)  jäänud
prototähenduse (ja TK) tasandile. Prototähendusel on pikemalt peatutud viimases peatükis.

9. Näide. Mets kui märgisüsteem. Metsa teooria.  

Et  jutt  detailiseerunud  ja  märgisüsteemide  kaudu  töötavast  teadvusest  ei  jääks  liialt
üldsõnaliseks, ning et mõisted ‘märgisüsteem’ ja 'tekst' poleks tõlgendatud ülearu kitsalt, toon
näite  ühest  (enam-vähem  tavalise  üldistusastmega  kujundil  või  mõistel  rajanevast)
märgisüsteemist. Tegu on omalaadse ‘metsa’-teooriaga.

Metsas moodustavad puud ja puude vahed teksti, milles puud on käsitletavad märkide ja
puudevahed (nii nagu sõnavahed kirjutatud tekstis) null-märkidena. Kõiki selles märgisüsteemis
(st selle märgisüsteemi kontekstis) tõlgendatud tekste tähistatakse üldmõistega ‘mets’. Ja kõik
selles  märgisüsteemis  tõlgendatud  tekstid59 on  olemasolevad  ja  olematud,  kujuteldavad  ja
reaalsed “metsad”: segamets, kasemets, mets, kus on puude asemel inimesed või traktorid jne,
lõputult. 

Siit leiame metsa märgisüsteemi valemi (see on ühtlasi ‘metsa’ üldmõiste definitsioon): mets on
vertikaalsuunaliste objektide horisontaalsuunaline kordumine.
Ja illustreerime seda graafiliselt:

Joonis 2

(mudel võib olla ka kolme- või neljamõõtmeline)

10.  Tähendus  kui  kogu  tähenduse  genereerimise  protsess  või  vähemalt  kui  selle  protsessi
viimane staadium, mis eeldab juba kõiki eelnevaid staadiume.  

Protsessi  üks  seisund,  isegi  kui  tegu  peaks  olema  protsessi  oletatava  lõpu  (st  tulemusega)
eksisteerib või “on” ikkagi tänu protsessi teistele seisunditele. Kui seisundiks on aga protsessi
oletatav algus, eksisteerib see tõenäoliselt  - käesolevas tähenduse struktuuris  aga kindlasti  -
ainult protsessi teiste seisundite suhtes. Eriti muidugi sellises valdkonnas nagu tähendus, kus
materiaalne eksistents ei tule kõne allagi.

Oluline on mõista, et tähendus ja tähenduse genereerimine on lahutamatud. Hetkest, mil
tähendus genereeritakse, pole ta ka edaspidi mitte olemasolev, vahetult kättesaadav ja tarvitatav

59 Tekst kui mingi kontekstuaalse tähenduse e (tähenduse) kasutuse kandja.
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“valmisprodukt”, vaid selline “toode”, mida tema taasilmumiseks või isegi kõige lihtlabasemaks
kordamiseks tuleb iga kord uuesti genereerida.

Ta  eksisteerib  ainult kui  protsessi  tulemus,  ning  on  sellisena  protsessist  (mida  ma
nimetan ‘arusaamiseks’ või tähenduse genereerimise protsessiks) lahutamatu. Äärmisel juhul
võib ‘tähendust’ nimetada selle protsessi teatavaks staadiumiks. Mis puudutab ‘arusaadavust’,
kui selle protsessi teatavat reflektiivset kvaliteeti ja tulemust, siis - kuivõrd ta on otseselt seotud
sobiva vaste otsimise ja ära tundmise mehhanismiga - liitub ‘arusaadavus’ nimetatud protsessiga
alates TKst (mis ei ütle veel midagi selle arusaamise õigsuse, st tõsioludele vastavuse kohta, mis
on juba täiesti erinev teema). TK ise asub arusaadavuse piiril - selle kohta vaata peatükid 12 ja
13.

11.  Intentsioon,  autor  ja  interpreteerija  e  interpretaator.  Interpreteerimine  kui  tähenduse
genereerimine.  

Kohane on peatuda veel ühel mõistel, mida tähendusega tavaliselt seostatakse - intentsioonil ehk
kavatsuslikkusel. Eristatakse autori ja interpreteerija intentsiooni.

Autor  on  alati  olemas,  kuid  autori  intentsioon  esineb  ainult  ühes,  reglementeerivas
mõttes: kuidas autor mingil hetkel x soovis, et tema loodut y interpreteeritaks. x on sealjuures
alati juhuslik suurus, ega tohiks sellisena öelda mainimisväärselt palju autori kui (“lõpliku” ja
totaalse) isiku kohta. Muidugi võib taolise üldistuse kõigest hoolimata alati teha - muutes autori
isiku  sellega  täiesti  üheplaaniliseks  ja  ebahuvitavaks.  Jääb  siiski  arusaamatuks,  miks  seda
tegema peaks, või mis peaks õigustama ja sundima meile peale selliseid rohmakalt lihtsustavaid
mööndusi.

Seepärast:  kus  iganes  räägitakse  autori  intentsioonist  on  see  tegelikult  juba
interpreteerija intentsioon - selle ainsa vahega, et autor ja interpreteerija langevad antud juhul
kokku60. St tegu on autoriga, kes on mingil kombel interpreteerinud enda poolt loodu ja nt pakub
seda interpretatsiooni teiste omade kõrvale või surub teistele peale (mis seletaks, kuidas too
autori interpretatsioon üldse käibele on sattunud). Selline autor poleks siis enam ainult autor,
puhas looja - selles mõttes nagu tuul on luite autor, või jalg jälje looja.

Kus iganes tekib vähimgi autoripoolne mõte61 seoses looduga, või -  hoidku jumal -
seletus loodule, on tegu juba interpreteerijaga. Seega peaks olema arusaadav, miks on ‘autor’
fiktiivne/juhuslik  tegur,  kes  esindab  ainult  puhast  muutvat  aktiivsust  ja  ei  midagi  muud.

60 Sama käib ka H. P. Grice’i väljendajatähenduse [utterers meaning (Grice 1968)] kohta, 
kusjuures interpreteerija intentsioon võib väljendusele ka eelneda. Nt lause kokkupanek 
eelneb selle välja ütlemisele. Kui lause on koostatud teadlikult, hõlmab lause koostamine 
endas ka selle interpreteerimist, järelikult interpreteerija intentsiooni. Seda enam veel teadliku
koostamise kavatsuslikul erijuhul, kui lause koostatakse juba kavatsuslikult, st 
intentsionaalselt. Kui “mõte sünnib suus” (nagu sürrealistidel), jääb alati veel ebateadliku 
interpretatsiooni hüpotees, mis viiks meid positiivse lahenduse korral otse loovuse väidetava 
lätte, inspiratsiooni juurde - ebateadlik interpretatsioon kui inspiratsiooni käivitav jõud.

61 Mõtte lähtepunktiks, ja ühtlasi tema ainsaks õigustuseks, loen ma seejuures mistahes 
vormi-idiosünkraasiat - st interpretatsiooni ülitundlikkust teatud vormide suhtes (teiste 
vormidega võrreldes, mida teiseselt tõlgendatakse ülitundlikkusena ka teiste 
interpretatsioonidega võrreldes).
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Loomulik oleks seepeale järeldada, et ‘autor’ on ainult roll ning iga ‘autor’ isikuna on juba
paratamatult ‘autor-interpreteerija’. Kuid nii see siiski pole, võimalik on ka puhas (ebateadlik)
looja(isik) - somnambuulne näiteks. Selline, algusest lõpuni ebateadlik loojaisik, oleks ilma nii
interpreteerija intentsioonist, autori intentsioonist kui ka (tõenäoliselt) mõtlemisvõimest.

Keegi ei kahtle faktis, et kui robot värvise pintsliga lõuendi ette vehkima panna, on
tulemuseks  maal.  Roboti  puhul  võib  muidugi  alati  väita,  et  kunstnik,  antud  juhul
programmeerija,  on  roboti  programmeerinud  teatud  viisil lõuendit  täitma.  Väide  on  täiesti
paikapidav  isegi  siis,  kui  roboti  juhtimiseks  on  programmis  kasutatud  ainult  juhuslikkust
produtseerivaid funktsioone.

Kuid  peagi  võib  selliste  “töövahendite”  taha  varjunud  kunstnik  asendada  roboti
looduslike  protsesside,  näiteks  maalihkega.  Siin  on  veel  kaks  võimalust:  1.  kunstnik  võib
maalihke esile kutsuda 2. kunstnik võib maalihet ootama jääda (seejuures kohas, kus maalihe on
põhimõtteliselt välistatud). Mõlemal juhul on tulemus üks: maakunst (land art). See, et ühel
juhul on maalihe sündinud ja teisel juhul välistatud fakt, edastab ainult meediumite erinevust
‘maalihke’ suhtes. Valgustan lühidalt selle mõttekäigu tagamaid.

Juba  vähemalt  eelmise  sajandi  keskpaigast  on  kõigi  kunstiliikide  arengut
iseloomustanud  aeglane  üleminek,  liikumine  reaalse  meedia  kasutamiselt  ebareaalse  -  algul
irreaalse, seejärel, vastavate tehnikate ilmudes, ka virtuaalse - meedia kasutamisele. Samuti ka
nihe autori  intentsioonilt  interpreteerija intentsioonile.  Need kaks liikumist või positsioonide
nihet pole omavahel põhjuslikult seotud või siis on see seos keerulisem, kui algul paistab -
igatahes mitte otsene.

Ja nüüd punktide kaupa tulemused, mis me välistatud maalihke näites saame ja mis
iseloomustavad kogu kunsti arengusuunda - kirjeldades selle suuna (ja ühtlasi ka kunsti) lõppu,
äärmist piiri:62

1. kunstiteos (maalihe) a) puudub ja b) selle tekkimine on äärmiselt ebatõenäoline.
2. looja/autor on juhuslik, ettemääramatu või ebaoluline tegur (keskkonnas toimuvad protsessid).
3. kunstnik on interpretaator ja vastupidi - iga interpretaator (st igaüks, kes punktide 1. ja 2. all
kirjeldatu mõttest aru saab) võib end pidada kunstnikuks.

Vaatleme veel korraks konventsionaalsemat situatsiooni, kus autor ja interpreteerija on 2 eri
isikut.  Ka  sel  juhul  ei  piirdu  interpreteerija  intentsioon  kitsalt  tema  (so  interpretaatori)
eelarvamuste  ja  “tendentslikkusega”,  vaid  hõlmab  eneses  ka  tervet  hulka  objektiivsusele
pretendeerivaid  eeldusi,  millelt  interpreteerija  signaali  spetsifitseerib.  Osad neist  on  tahtega
kontrollitavad  -  näiteks  praktika,  mis  näeb  (kasvõi  mõtteharjutusena)  ette  interpretaatori
“samastumise” autoriga63. Teised - nagu näiteks interpretaatori enesetunne, või vaimsed võimed
- pole seda üldsegi mitte, või on vaid vähesel määral. 

Kokkuvõtteks. Kõigis tõenäolistes tähenduse mudelites tuleb interpreteerijat alati eelistada, ja
pidada  mõõduandvaks,  autorile.  Igasugune  tähendus  tekib  vaid  kui  muutva  jõu  ülekanne

62 Antud näites (ja üleüldse) ei tulene kunsti lõpp muidugi mitte kunsti, vaid retseptsiooni 
loogika piiridest. Kunst objektina on igas suvalises mõttes lõpmatu (kuid õnneks mitte 
igavene) - kuni eksisteerib interpretaator on alati võimalik kunsti a) kvantitatiivselt juurde 
produtseerida ja b) kvalitatiivselt uuendada, st lülitada sinna midagi sellist, mis varem kunst 
ei olnud.

63 Umbes sellist praktikat näib olevat silmas pidanud Schleiermacher (1984).
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(mõtleva, interpreteeriva) subjekti ja materjali vahel. Tähenduse genereerimine on alati ning
"kõigest" interpretatsioon.

Seejuures on üks kindel põhjus, miks ‘interpreteerija’ on ‘mõtleja’: interpreteerimine
eeldab juba, nagu me nägime, teatava (enese)teadvuse olemasolu. Autorlus, loomine, aga üldsegi
mitte64.

Tavaliselt on ‘autor’ midagi sellist, mida ollakse ainult  lisaks oma interpreteerijarollile
(selline on näiteks enamuse kunstnike suhe oma teostesse). Kuid eksisteerivad ka juhud, mil
autoripoolsest  intentsioonist  rääkida  on  täiesti  mõttetu.  Oleks  hullumeelsus  väita,  et
loodusmaastik - mida pidevalt kujundavad enam-vähem juhuslikud protsessid (erosioon, kliima,
tektoonika  jne)  -  on  kellegi  poolt  kavakindlalt  kujundatud,  isegi  sõltumata  sellest,  kas  me
kasutame jumala mõistet või mitte.

11.1   Tekstigeneraatorid.  

Küllap on paljud kuulnud või lugenud tekstigeneraatoritest. Need on arvutiprogrammid, mis 
koostavad neile etteantud elementidest (mis võivad olla näiteks sõnad, tähed või kujundid) 
tekste - arvutiprogramme, pilte, artikleid, eeposi jne. Meid huvitavad antud juhul eelkõige 
kunstitaotluslikud tekstid.

Kõige primitiivsem tekstigeneraator järjestab elemendid tekstiks juhuslikult. Veidi 
arenenum tekstigenereerimise loogika võib põhineda aga Markovi ahelatel65. Lühidalt 
tähendab see seda, et a) koostatakse ja b) lastakse käiku mingi mudel, milles ühele seisundile 
(luuletuse puhul: sõnale) võivad teatud tõenäosustega järgneda teised seisundid (sõnad). 
Nende tõenäosuste arv võib olla kuitahes suur, kuid kõigi tõenäosuste summa moodustab alati
100%. Teisisõnu, kõik järgnevad võimalused on tõenäosustega kaetud. Programm teeb oma 
valiku sobivate sõnade ja/või sõnatüüpide seast juhuslikult, kuid nende tõenäosust silmas 
pidades. Teised versioonid töötavad ka proosarezhiimis ja kirjutavad muid tekste.

Kui mudel koostada näiteks kõigi Rimbaud’ tekstide põhjal, on tulemuseks Rimbaud’ 
stiilis luuletus. Kui sõnadevalikut Rimbaud’ omaga võrreldes drastiliselt varieerida, on 
tulemuseks Rimbaud’ stiilis kirjutatud luuletus, mis - väga rämedalt väljendudes - räägib 
hoopis muudest asjadest kui Rimbaud' luuletused (sest teised sõnad viitavad ju teistele 
asjadele). 

Loomulikult võib mudeli koostada ka erinevate autorite tekstidest. Kui nendeks valida

64 See ongi enamjaolt põhjus, miks masinad ja arvutiprogrammid on pea kõigis inimtegevuse 
tootvates (see tähendab loovates) valdkondades, k.a. kunst, nii teovõimsaks osutunud.

Kuivõrd masinate poolt kunsti tootmine nõuab veidi põhjalikumat käsitlemist (ja 
ehkki see antud töö teemasse otseselt ei puutu, vaid räägib lihtsalt interpretatsiooni, st 
tähenduse genereerimise ülimuslikkusest teise (vähem)olulise inimtegevuse valdkonna, 
loomisega võrreldes), teen seda järgmises peatükis.

Veidi ette rutates võin aga öelda, mis järeldusele seal jõutakse: et kunsti puhul võib 
inimestele jääda ainult nende pärisosa - tarbija ja interpretaatori roll koos kõigi sellest 
paratamatult tulenevate sisseelamis-võimaluste ja -harjumustega, millede hulk on piiramatu.

65 Markovi ahelate kohta saab lugeda näiteks internetist (Hutchens, Alder 1998) või ajakirja 
Scientific American 1989. aasta juunikuu numbrist (Dewdney 1989). Ruumipuudusel ei 
hakka ma käsitlema teisi tekstide genereerimise algoritme.
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kõik nö konsensustekstid (st tekstid, mille kunstilise kõrgväärtuse kohta valitseb ühiskonnas 
konsensus) peaks tõenäoline tulemus olema väga hea: ühtaegu konsensustekst ja samas 
võrdlemisi originaalne - tulenevalt 1) hübriidsusest ja 2) juhuslikkusest, mis Markovi ahelate 
tööga alati vältimatult kaasneb.

Heliloomingus, kus võimalikke kombinatsioone on juba märgatavalt vähem kui 
sõnade vallas, toimivad Markovi ahelad eriti efektiivsed. Seda muidugi ainult väga piiratud 
instrumentidevaliku ja -hulga puhul (nagu enamikus heliteostes!).

Verbaalsete ülesannete täitmisel on Markovi ahelatel arvutite ja tarkvara praeguses 
arengustaadiumis ainult üks puudus: kui originaalseid ideid ikka vahetevahel sekka satub 
(originaalne idee võib esineda ju lühikese väite kujul), siis veidi pikemate originaalsete 
mõttekäikude (ja seda enam teooriate) koostamine näib arvutile veel üle jõu käivat. 
Implitsiitselt võib sellest puudusest Markovi ahelate töös tuletada ka järelduse, et teooriad - 
osa teadusest või nt filosoofia tervikuna ja muud - esindavad inimmõttetegevuse kõrgeimat 
valdkonda.

Arvutiprogrammi (loomingu põhjal järelduvast) intelligentsusest veelgi raskemini 
lahendatavaks võib osutuda aga tema inimlikkuse probleem. Arvutiprogrammi inimlikkust on
võimalik mõõta Turingi testiga, mille taga olev teooria väidab, et arvuti on saavutanud 
piisava inimlikkuse siis, kui temaga konsooli vahendusel suhtlev inimene ei oska öelda, kas 
ta vestleb programmi või teise inimesega.

Turingi test, milles mõned programmid on muuseas saavutatud küllaltki häid 
tulemusi, eeldab tunduvalt suuremat eeltööd kui kunstilooming, sest lisaks üldistele süntaksi-,
semantika- ja stiilinõuetele66 tuleb programmi kirjutada ka legend, mis sisaldaks "isiku" 
profiili ja eluloo, pluss veel kõikvõimalikud minimaalsed teadmised, ilma milleta me 
"inimest" ette kujutada ei suuda.

Inimesena võetakse seejuures eelduseks, nagu tehisintellekti ülesannetes ikka, mingi 
kujuteldav "keskmine" inimene. Kunstiprodukti hindamisel langeb iseenesest ära nii see kui 
ka esimene, isiku profiili, ajalugu ja silmaringi puudutav, piirang.

Järgmine etapp tekstigeneraatorite arengus eeldab programmide loomevõimet 
analüüsivate eksperimentide läbiviimist, millest eelisarendatav (sõjatööstuse) tehnoloogia 
küll praegu võibolla mingit kasu ei oska näha, kuid mis pikemas perspektiivis ennast siiski 
ära tasuma peaks, kuivõrd tekstigeneraatorite kiiruse ja loogika etteaimamatuse tõttu võib 
neist tõusta mõningast tulu sõjatehnoloogia kõige erinevamates valdkondades - alates 
infodiversioonist ja lõpetades lahingutaktika väljatöötamisega.

Toon siinkohal näite ühest enamvähem tüüpilisest eksperimendist. Kõnealuse katse 
eesmärgiks oleks produtseerida (või fabritseerida) üks Beethoveni teos, seejuures võimalikult 
hea. Osalejaid on kolm: a) Beethoveni vähetuntud teos b) tunnustatud helilooja, kes on 
Beethovenile võimalikult lähedases stiilis varem komponeerinud ja c) Markovi ahelatel 
töötav arvutiprogramm. Asjatundjatest koostatud zhürii ei tohi muidugi teada, kes on kes. 
Neil palutakse hinnata, milline kolmest teosest on a) parim ja milline b) Beethoveni 
kirjutatud.

Veel üks põhjus (peale selle, et näidata ‘interpretatsiooni’ ülimuslikkust, st 
organisatsiooniliselt kõrgemat taset, ‘loomise’ ees), miks ma sellest kõigest räägin, on selleks 

66 Mitmed programmiversioonid sisaldavad olulise stiilikomponendina ka sõimu. Turingi 
testides on selgunud, et katsealuste sõimamine on üks tugevamaid tunnuseid, mille alusel 
nood arvutile inimlikkust omistavad. Tõenäoliselt pole siin tegu siiski mitte niivõrd 
'inimesele' esitatavate ootuste täitmise, kuivõrd 'arvutile' esitatavate mittetäitmisega.
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et näidata: tekstigeneraatorid ei genereeri ‘tähendust’67. Nad genereerivad ‘teksti’ (‘märke’, 
kui soovite). ‘Tähendust’ genereerivad (st interpreteerivad) inimesed, või ka elusolendid 
laiemalt. Aga tehisintellekt? Sellele küsimusele on raske vastata. Tehisintellekti praeguse 
arengutaseme juures tundub see võibolla veel pisut imelik, kuid ‘tähenduse’ definitsiooni 
järgi pole erilist vahet selles, kuidas arvutiprogramm parameetreid kasutab ja inimene 
ümbruses “hakkama saab”. Vahe on subjektiivse kogemuse vallas, mis arvutiprogrammi 
puhul on piiratud tema koodi kirjutatud selektiivsuse ja loogikaga. Inimese subjektiivne 
kogemus on sellega võrreldes tohutu, täiesti mõõtmatu ja kaardistamatu (arvestame, et 
subjektiivset kogemust ei ammutata mitte ainult ümbrusest, vaid ka magades, mõeldes jne).

‘Umwelti’ (‘omailma’) mõistet on põhimõtteliselt palju korrektsem kasutada 
arvutiprogrammide, kui loomade, kalade ja lindude puhul, sest kust võiks inimene teada, 
milline on kana68 omailm? Või veel parem: kust võiks inimene teada, milline on teise inimese
omailm? Kognitiivsed kaardid, mida inimesed kasutavad, on ju kõik erinevad (Sternberg 
1996). Kategooriate nagu ‘kana omailm’ ja ‘teise inimese omailm’ sisu pole empiiriliselt 
verifitseeritav, st tegu on metafüüsiliste kategooriatega.

Isegi kui soovitakse millegipärast eitada seda, et tehisintellekt võib (enda jaoks69) 
tähendust genereerida, tuleb nõustuda, et vähemalt inimese või mingi osa elusolendite jaoks 
on tähenduse genereerimine midagi sellist, mis neid kõigest ülejäänust eristab. Samas on 
tekstide genereerimine jõukohane ka tuulele ja tektoonilistele protsessidele.

Kokkuvõtteks: ‘tekst’ ja ‘tähendus’ pole üks ja seesama. Täpselt samuti, nagu ka 
‘märk’ ja ‘tähendus’, nagu enne nägime (‘tekst’ polegi ju tavaliselt muud kui ‘märkide’ 
järgnevus).

12. Arusaadavus  

Veel üks mõiste või kontseptsioon, millele tähenduse puhul alati viidatakse on arusaadavus,
sealjuures  nii  ‘arusaamine’  protsessina  (see  kirjeldab  ainult  sõnumi  interpreteerimist  e
interpreteerija poolset tähenduse genereerimist), kui ka tähendusliku signaali (st signaali, millele
interpreteerija tähendust omistab) arusaadavus suvalises mõttes.

67 ‘Tähendust’ selles mõttes nagu inimesed seda genereerivad (st ‘tähendust’ enda jaoks), võib
iga arvutiprogramm (sh. tekstigeneraator) oma põhitegevuse eelduse või kõrvalproduktina 
küll genereerida. Kuid kuivõrd arvutiprogrammid töötavad tavaliselt inimese alluvuses, oleks 
veider seda nende töö lõplikuks eesmärgiks pidada, nagu see inimeste puhul on. Nende 
eesmärk on ikka produtseerida mingi tekst, olgu siis mängu, kasutajaliidese või kasvõi 
ekraanile kuvatud numbri kujul. Keegi ei keela muidugi kirjutada ka programme, mille lõplik
eesmärk ongi genereerida ‘tähendust’ iseenda ja/või teiste programmide jaoks 
(süsteemprogrammeerijad kirjutavad palju selliseid). Tekstigeneraator seda liiki programmide
alla siiski ei kuulu.

68 Arvutiprogrammid on aga inimeste koostatud, ja mõned neist inimestest teavad 100%-lise 
täpsusega, milline on mõne programmi omailm.

69 Teiste jaoks ei saagi tähendust genereerida. Tähendust genereeritakse ainult enda jaoks. 
Teksti adressaat võib olla potentsiaalselt igaüks, kes seda interpreteerida suudab, aga 
tähendusel saab alati olla vaid üht tüüpi, ‘subjekti’ positsioonis olev adressaat.
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Antud  käsitluses  on  arusaamine  ja  tähenduse  genees  üks  ja  seesama,  vähemalt
(tähenduse geneesi) teatud staadiumist - TKst - alates. Alates TKst on prototähendus, isegi kui
me pole selle täpsemat kasutust veel eritleda jõudnud, ära tuntud - see on arusaamise algus (mis
ei ütle muidugi midagi selle kohta, et me algusest peale “õigesti” aru oleks saanud). Samuti ärme
unustame, et prototähenduse ära tundmine (“arusaadavus”) pole veel tähenduse arusaadavus,
ega tingi viimast automaatselt70.

Tähenduse  genereerimise  protsess  on  aru  saamise  protsess.  Joonis  1  kirjeldab  seda
protsessi.  ‘Arusaadavus’  tuleb  mängu  teatavale  tunnetuslikule  materjalile  omistatava
kvaliteedina. Sellise materjali tootmise viis määratleb omakorda aru saamist (kui protsessi).

Vahel kasutatakse ‘arusaadavust’ ka spetsiifilisemas tähenduses, mida illustreerib hästi
järgmine näide: “kui ma kõnnin tänaval, siis ma tavaliselt ei saa aru, et ma kõnnin tänaval, sest
millestki  aru saamine  eeldab selle  üle  järele  mõtlemist  (või  millegi  taipamist),  aga  tänaval
kõndides ma oma tegevuse üle tavaliselt ei mõtle (ja niisama see mulle pähe ka ei karga)”.

Käesolevas töös pole ‘arusaadavust’ kasutatud selles, kitsalt ‘järelemõtlemise/taipamise
positiivse tulemuse’ tähenduses. Pigem võiks öelda niimoodi, et antud näites samastub tänaval
kõndimise arusaadavus ehk kontekstuaalne tähendus ‘ümbrusega’ (mõeldes selle all nii füüsilist
ümbrust  kui  ka  kõndimisega  seotud  kehalisi  aistinguid)  -  kui  eeldada,  et  tänaval  kõndides
ümbrust tavaliselt mingil määral ikka tajutakse. 

13. Prototähendusest leksikoni-analoogia kaudu. Leksikaalne tähendus.  

Eelnevast (vt ptk 8 lõpp) ilmnes, et prototähenduse “näite” saab luua ainult analoogia alusel.
Proovin seda alljärgnevalt teha.

TKde  seos  kasutustega  moodustab  kahtlemata  mõnesuguse  koodi.  Koodi  mudeliks,
universaalnäiteks  on kooditabel.  Kooditabelite  hulgast  võime valida mõne tavapärasema,  nt
sõnaraamatu (leksikoni) ja jätkata oma analoogiat leksikoni baasil.

Kõik  prototähendused71 moodustaksid  siis  subjektiivse  leksikoni,  mille  piiridest
väljumine on võimatu. Prototähendused katavad seega kogu tunnetatava tähendusvälja algusest
lõpuni, a-st z-ni, kusjuures osal neist prototähendustest oleks kasutus, st tähendus, märgiline
väljund. Teistel,  nagu me nägime ptk-s 8, aga mitte. Ja veel: “sissekandeid” (st kasutustega
seotud  TKsid),  mida  selles  raamatus  pole  ja  mille  olemasolu  ei  saa  ka  olemasolevatest
sissekannetest  loogiliselt  järeldada  või  abstraheerida  (nagu  käesolevas  traktaadis  kasutatud
mõisted ‘esiletulemine’, ‘vorm’), pole olemas. Üheski suvalises mõttes.

Eeltoodu põhjal  on  selge,  et  indiviiditi  võivad TKde  ja  kontekstuaalsete  tähenduste
vahelised  seosed,  järelikult  ka  kooditabelid,  olla  üsnagi  erinevad.  Samas  eeldab  efektiivne
kommunikatsioon nende seoste mõningast ühtlustamist72.

70 Vastasel juhul oleks prototähenduse eristamine ja järeldamine tähendusest võimatu. 
‘Prototähenduse’ nimi - see, et ma ‘prototähenduse’ efektile ‘-tähenduse’ järelliite omistasin - 
tuleneb eelnimetatud (efekti puhul aset leidvast või selle efekti loonud) ära tundmise faktist. 
Prototähendusest pikemalt järgmises peatükis.

71 Prototähendus on tasand, millel kõneleb (või keel, mida kõneleb) alati ainult subjekt ise.
72

 Sellest ka paljude sekundaarsete ja tertsiaarsete märgisüsteemide liigi- (nt homo habilis) või 
grupisisene avalikkus ning kokkuleppeline iseloom. Inimese puhul võiks sekundaarse 
märgisüsteemi näiteks olla loomulik (st verbaalne) keel, tertsiaarse omaks kultuur.
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Selline ühtlustamine, mis on võimalik ainult läbi kasutuse, leiab aset  leksikonis (nüüd
juba kolmandas tähenduses:  mitte  enam sõnaraamat,  ega  ka mitte  senine,  kitsalt  primaarse
kodeerimissüsteemi73 kirjeldamiseks kasutatud analoogia). Leksikaalne tähendus on avalik ja
jälgitav ning regulatiivse juhendi või konventsiooni staatuses olev sõna, eseme jne tähendus.
Leksikaane  tähendus  (näiteks  sõnaraamatutes)  on  pidevalt  (taas-)kehtestatav  ning  rajaneb
kokkuleppel.  Kuivõrd  iga  kokkulepe  on  midagi  avalikku,  kommunikeeritavat  ja  märgilist,
põhineb  ta  leksikaalsetel  tähendustel.  Antud  (sub)kultuuriareaalis  võib  leksikaalsete
tähendustena vaadelda kõiki selles areaalis enamkasutatavaid koode. Sõnaraamatus e leksikonis
esinevad leksikaalsed tähendused on oma fikseerituse ja reglementeerivuse astme poolest sellise
ühtlustamise kõige äärmuslikumad näited.

Tähenduste  tekke  viib  lõpule  mingi  TK  ja  selle  kasutuste  vaheline  funktsioon
(‘kasutused’ ja  ‘tähendused’ justnimelt  mitmuses,  sest  ühel  ja  samal  TK-l  võib  olla  mitu
‘kasutust’, st mitu spetsiifilisest kontekstist tingitud ‘tähendust’). Nagu märgitud, on tähenduse
(ütleme sõna tähenduse) teke ühtlasi (selle sõna) arusaadavuse teke, millest oli juttu eelmises
peatükis. Sellele eelnevad tasandid, esiletulemine ja vorm (mis on omakorda alati paratamatult
esiletulemise vorm74), on siis loomulikult juba läbitud.

Vormi-"ärrituse"  ja  TK  vaheline  relatsioon  on  kujutletav  järgmiselt  (kui  pidada
huvipakkuvaks selle ettekujutamist, mis pole kujulisusena antud - nimetatud toiming on alles
üks tunnetuse eeldusi): “ärritus” suhestub tunnetuslike kontseptsioonide süsteemiga, kus toimub
talle (mingi tunnuse alusel) vaste otsing. Vaste leidmine on juba tunnetus, mitteleidmine tingib
vormi-"ärrituse"  paratamatu  tunnetamatuse,  seega  ärrituse  puudumise  (nüüd on ärritus  juba
efekti tähenduses, ilma jutumärkideta). Mõlemal juhul on see sooritus suunatud millelegi, mida
võiks nimetada äratundmiseks. See, mida ära tuntakse75 (mäletatakse?) on teatav kood76, mis
tekitab prototähenduse. Antud staadiumi - tähenduse genereerimise staadiumi, mis produtseerib

73

 Vt ptk-d 6 ja 7.
74

 Esiletulemine ja vorm on kujutluses alati lahutamatud, seda oma kaemuse-välise positsiooni 
tõttu. Vaatamata sellele on vajalik eristada vormi esiletulemist sellest, millisena vorm esile 
tuleb. Esimene neist on 'esiletulemise', teine 'vormi' "küsimus". Mõtlemisel on võimatu 
tuvastada nende kahe "küsimuse" sünonüümsust: kuidas oleks ainsast ja jagamatust 
(‘esiletulemine’), mis on pealegi veel printsiip, võimalik otseselt tuletada määramatu arv 
vormiaistinguid ja ligilähedaselt lõputu arv tunnetuslikke kontseptsioone? Vastupidi küll, 
kuid liikudes järgnevalt eelsemale oleme vaikimisi juba eeldanud (mistahes) hierarhiat, mis 
selle järgneva koostab. Selgitan, miks selline meetod meile ei sobi.

Hierarhia on alati mingi paljusus. Hierarhiat ei saa samastada sellesse hierarhiasse 
kuuluva üksiku eelneva või järgnevaga. Samuti ei tulene hierarhia olemasolu mõne sellise 
üksiku olemasolust. Välja arvatud juhul, kui hierarhia selle üksiku ise tekitanud on. Ja praegu
ongi just selline juhus. Antud juhul eeldavad ka teistest struktuuriosadest irrutatud üksikud 
(tähenduse genereerimise staadiumid) mingisugust hierarhiat, sest nad on selle saadused. 
Seega, olles deduktsioonis aluseks võetud, peab selline üksik juba hierarhiat eeldama. 
Mistõttu temast tollesama hierarhia “järeldamine” on ilmselge lollus (tautoloogia).

75 See, mida ära ei tunta, on nimetamismehhanismi poolt kõrvale heidetud - nimetamatu.

76 Kood primaarse kodeerimissüsteemi-eelsest kodeerimissüsteemist: vormi-ärrituse ja TK 
assotsatsioon.
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efektina  prototähenduse  -  võib  käsitleda  ka  kui  arusaadavuse  piiri  (kui  me  pole  kindlad,
kummale poole seda ta asetada).
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Kokkuvõte

See töö analüüsis tähenduse genereerimise protsessi, õieti püstitas endale alguses küsimuse: 
kuidas toimub tähenduse genereerimine? Töö tulemused võime kokku võtta järgmiste 
punktide kaupa: 1. üsna üksikasjaliku tähenduse genereerimise mudeli väljatöötamine, 
katsetamine ja töökõlbulikuks tunnistamine. 2. selle mudeli, nagu juba mainitud, katseline 
sidumine kõikvõimaliku tähendust kandva materjaliga - kusjuures defineeriti ka selle 
materjali põhiomadused. 3. lõpptulemusena interpretatsiooni universaalse teooria (või 
tähenduse genereerimise universaalse teooria) loomine - universaalse selles mõttes, et see 
teooria kehtiks tõepoolest tähenduse kõikvõimalike - mitte ainult verbaalsete - ilmingute 
kohta. Kõik need (ülejäänud) võimalused on  piiratud ainult ühelt poolt subjekti ja tema 
meeleorganite vastuvõtuvõimega ja teisalt tähenduse materjalile esitatavate tingimustega. 
Materjalile esitatavate tingimuste taga seisab tõdemus, et on teatav minimaalne piir, 
nimetagem seda näiteks arusaadavuspiiriks, millest allapoole pole võimalik - või lihtsalt pole 
enam (või veel) mõtet - tähendusest rääkida ja see piir kehastub materjali organisatsiooni 
suhtelise samasuse äratundmisena materjali teistkordsel esitusel.

Tähenduse genereerimise protsess on loomulikult interpretatsioon. Kui ma uurisin 
tähenduse genereerimist, pidasin ma seega silmas kõiki neid fenomene, mis interpretatsiooni 
alla võivad sattud (ja mis on üldse Kõik - teatavas tunnetusteoreetilises tähenduses, mida saab
siduda ja piirata jällegi ainult tähenduslikule materjalile esitatavate tingimuste + subjekti 
käsutuses olevate meeleorganite komplektiga.)

Töö alguses püstitatud ülesanne: analüüsida tähenduse genereerimise protsessi sai 
mingil määral täidetud. Väljapakutud tähenduse genereerimise teooria on (nii palju kui mina 
oskan öelda) sellisel kujul [esiletulemine - vorm - tunnetuslik kontseptsioon - kasutus] 
originaalne. Oluline on ka fakt, et ta näib töötavat. See iseenesest pole siiski veel piisav 
põhjus, miks keegi teine või ka mina ise ei võiks mõne teise seletusega lagedale tulla. Sellisel
juhul võistleksid erinevad käsitlused omavahel selles, milline paremini töötab, mis võiks olla 
huvitav.

Lisaks mitmetele kõrvaltulemustele ja -liinidele, mis esitasid tähenduse käsitluse teoreetilisi 
lähtepunkte ja analüüsisid tähenduse fenomeni tema mitmesuguste seoste, ning neid 
kirjeldava metakeele kaudu (terminites nagu esiletulemine, vorm, kuju, tunnetuslik 
kontseptsioon, semantiline, kontekst, kasutus, arusaadavus jne), võib töö põhisisu ja -
tulemuse kokku võtta alljärgnevas:
1. Tähenduse genereerimise struktuuri - ‘tähenduse lineaarse ja hierarhilise struktuuri’ 
loomine.
2. Sellise struktuuri paikapidavuse tõestamine nii loogiliselt kui eksperimentaalselt.
3. Seoste leidmine olemasolevate teooriate ja käsitlustega. On hulk autoreid (nende seas on 
olulisemad Saussure, Peirce, Heidegger ja Hjelmslev), kelle teatud seisukohad ja teooriad 
kinnitavad sellise struktuuri paikapidavust. Pigem küll selle struktuuri mõningate osade, nagu
nt ‘esiletulemine’ ja ‘vorm’ (Heidegger, Saussure) või ‘TK’ (Peirce, Hjelmslev) 
paikapidavust, kuivõrd struktuur tervikuna on sellisel kujul ehk pigem minu väljamõeldis. 
Samas rääkis seda, et ‘tähendus’ on ‘kasutus’ juba Wittgenstein (1953).

Käesolevas töös tarvitatud metakeele seisukohalt on üsna küsitav käsitleda mõnd seda
struktuuri moodustavat mõistet (nt ‘vorm’) eraldi ilma, et oleks eeldatud juba kõigi kolme 
ülejäänu olemasolu. Siit struktuurile omane lineaarsus, ja hierarhilisus. Miski pole 
teadvustunud enne, kui pole jõutud ‘kasutuseni’, sinna jõudmine eeldab aga automaatselt 
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kolme eelneva staadiumi läbimist. (Muidugi ma ei väida, et neid termineid (milledest mõned 
on ju nii kulunud) ei oleks kunagi kasutatud mingis teises tähenduses (nt ‘näitleja tuli lava 
tagant esile, tal oli vorm seljas ja ta kasutas mõõka’), mis aga ei puutu antud juhul asjasse.)

Jääb veel lisada, et käesoleva töö pole tõenäoliselt ammendanud kõiki selle struktuuri
(‘tähenduse  lineaarne  ja  hierarhiline  struktuur’)  võimalikke  eeldusi  ega  temast  tulenevaid
võimalikke  järeldusi,  kuna selline  töö  käiks  mulle  ühtaegu nii  üle  jõu kui  ka  viiks  liialt
kaugele antud töö eesmärgist ja probleemipüstitusest.
4.  'Tähenduse'  mõiste  defineerimine  antud  kontseptsiooni  (‘tähenduse  lineaarne  ja
hierarhiline struktuur’) alusel:  Tähendus on mistahes eristuse või eristuste kogumi tulemusel
vormi  võtnud  operantne  vastavus  mingi  kasutuse  ning  selle  sisu,  subjektiivse  kogemuse
materjali  vahel.  Sõnastus näib esmapilgul  kohmakas,  võibolla  isegi  arusaamatu,  kuid peaks
võimalikult täpselt kirjeldama seda, mis ‘tähenduse’ puhul tegelikult alati ja paratamatult aset
leiab. St seda, mis on ‘tähenduse’ distinktiivne tunnus ja milles seisneb sellise nähtuse nagu
‘tähendus’ põhiline olemus.

Seda definitsiooni selgitab (ja see definitsioon omakorda selgitab) tähenduse genereerimise 
struktuuri skeem(i):

Skeem 1

tähenduse genereerimine

primaarne kodeerimisüsteem

esiletulemine
vorm

TK kasutus

(binaarne) (analoogne)

prototähendus
teadvustatud

tähendus

Tunnetuslike  kontseptsioonide  ja  kasutuste  vahelised  suhted  moodustavad  primaarse
kodeerimissüsteemi.  Süsteem on  primaarne  selles  mõttes,  et  pole  võimalik  järeldada  ühegi
sellele  tunnetuslikult  eelsema  subjektiivset  kogemust  liigendava  süsteemi  olemasolu,  mis
seejuures omaks  otsest väljundit  teadvusse. Primaarne kodeerimisüsteem on aluseks kõigile
sekundaarsetele ja tertsiaarsetele märgisüsteemidele nii päritolu, funktsiooni kui ka ülesehituse
poolest. Siinkohal on taas sobilik viidata ‘koodi’ primaarsusele ‘märgi’ ees: “koodid annavad
reeglid, mis genereerivad märke kui kommunikatiivse suhte konkreetseid vältusi.” (Eco 1976).
‘Kodeerimisüsteem’ on üldisem termin kui ‘märgisüsteem’, sest erinevalt ‘koodist’ on ‘märgi’
sees ebamugav postuleerida paratamatult teadvustamatuid komponente (nagu on antud juhul
‘tunnetuslik konteptsioon’).
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Abstract. The linear and hierarhical structure of meaning.  

‘Meaning’ is a mental phenomena. Thus it should be implicitly recognized that ‘meaning’ cannot
be separated from ‘meaning generation’,  i.e. from necessary premises for meaning to occur. The
thesis treats the process of meaning generation as a linear and hierarhical structure, the parts of
which correspond to the different levels or stages of this process.

The process of meaning (generation) is understood as the process of cognition - the
process, which is always and ultimately defined by the kind and the value of meaning cognized.
By hypothesis, the generation of meaning can be divided into stages according to bringing the
meaning into conciousness, whereas each stage would correspond to one state in cognition as a
linear process. These stages are, in the order of meaning generation or cognition: (1) emersion,
(2) form, (3) cognitive concept, (4) use or contextual meaning. Only the last stage of the four has
a function to represent meaning as a whole, while presupposing all previous ones.

Nevertheless, from the position of meaning as a whole, the first three stages may easily
remain unnoticed. It is characteristic, that each of the four levels or stages of cognition expresses
something  essential  and  different  about  meaning  as  the  final  product  of  cognition.  The
descriptions  of  the  four  levels  convey  four  different  aspects  of  the  notion  of   ‘meaning’.
Although complementary in relation to meaning as a process (and meaning as a final product),
they greatly differ in their properties and are cognitively almost autonomous.

More strictly speaking, it makes sense to discuss only the first and the last stage as
“separated” from all the others. The first - according to the logic of the process or sequence (the
first stage does not have any of the others as a precondition of it’s existence/function) - and the
last,  just  for  the  opposite  reason:  while  representing  the  meaning  as  a  whole,  and,  as  a
precondition for its functioning, it contains all the other stages.

Due to the nature of the process of cognition, one is directly aware only of  the last stage
of  the process.  Information  about  the three  other  stages  is  exclusively obtained (1)  by the
analysis of the last stage (as the “history” of each stage inevitably contains all the previous
stages), and (2) by means of experiments. By these two means the present paper should bring
sufficient proof of existence of the ‘linear and hierarhic structure of meaning’.

The  main  relevance  of  current  paper  is  twofold:  1.  present  concept  of  meaning
generation (entitled ‘linear and hierarhic structure of meaning’) is an innovation. 2. linear and
hierarhic structure of meaning is valid for all possible ‘meanings’ and carriers of ‘meaning’. That
is to say, a rather unique and beneficial character of the present theory and the terminology used
in it (which was kept as customary as possible) lies in the fact that it’s universally applicable to
all diverse carriers of ‘meaning’: verbal, pictorial, sound etc. This is possible only due to it being
essentially a general theory of (primary) interpretation.

It is hard (if not altogether impossible) to conceive consciousness (and thus cognition 
in a broader sense) as not to be made up of meanings and operations with meanings. This 
observation leads to another, which is more related to current thesis: the relationships 
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between cognitive concepts and uses (i.e. contextual meanings) constitute primary coding 
system. The system is primary in the sense that existence of a cognitively preceding system 
with direct output to conciousness cannot be deducted. Primary coding system is also more 
basic in its organisation than secondary (e.g. language) and tertiary (e.g. fashion) sign 
systems. The system is deliberately named ‘coding’,  as ‘code’ doesn’t necessarily imply 
existence of ‘signs’ yet - the latter always being a concious entity, implying some possibility 
for, and maybe also freedom of, operations.

Sisukokkuvõte. Tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur.  

55



‘Tähendus’ on vaimne fenomen (nähtus).  Juba implitsiitselt  on mõistetav,  et  ‘tähendust’ on
võimatu vaadelda lahus  ‘tähenduse genereerimisest’,  st  eeldustest,  millelt  tähendus üleüldse
tekkida saab. Käesolev tekst käsitleb tähenduse genereerimise protsessi lineaarse ja hierarhilise
struktuurina, mille osad vastavad nimetatud protsessi erinevatele tasanditele või staadiumidele.

Tähenduse  (genereerimise)  protsessi  all  on  silmas  peetud  tähenduse  teadvustamise
protsessi.  Hüpoteesi  kohaselt  on  tähenduse  genereerimist  võimalik  jagada  etappideks
(staadiumideks) teadvustuse alusel, kusjuures iga staadium vastaks teadvustuse kui lineaarse
protsessi  ühele  olekule.  Need  staadiumid  on  -  tähenduse  genereerimise  ehk  teadvustamise
järjekorras - 1. esiletulemine [emersion], 2. vorm [form], 3. tunnetuslik kontseptsioon [cognitive
concept],  4.  kasutus e  kontekstuaalne tähendus [use or  contextual  meaning].  Tähendust  kui
tervikut esindav funktsioon on neist neljast olekust vaid viimasel, neljandal staadiumil, mis kõiki
ülejäänusid eeldab. 

Tähenduse  kui  terviku  positsioonilt  võivad  kolm  esimest  staadiumi  hõlpsasti
tähelepanuta jääda. Sellele vaatamata väljendab neljast teadvustuse tasandist/staadiumist igaüks
midagi olulist ja erinevat tähenduse kui teadvustuse lõpp-produkti iseloomu kohta. Nelja tasandi
kirjeldused  edastavad  ‘tähenduse’ mõiste  nelja  erinevat  aspekti,  mis  -  kuigi  tähenduse  kui
protsessi  (ja  tähenduse  kui  lõpp-produkti)  suhtes  komplementaarsed  –  on  omadustelt  väga
erinevad, ja tunnetuslikult peaaegu autonoomsed.

Rangemalt võttes on põhjust kõigist ülejäänud staadiumidest “eraldatuna” käsitleda vaid
esimest  ja  viimast.  Esimest  -  protsessi  või  järgnevuse  loogika põhjal  (esimene staadium ei
sisalda ühtki ülejäänut oma olemasolu/toimumise eeldusena) ning viimast täpselt vastupidisel
põhjusel: seetõttu, et ta esindab tähendust tervikuna ja sisaldab oma toimumise eeldusena kõiki
ülejäänud staadiume.

Teadvustuse protsessi loomulikust omapärast tingituna on vahetult teadvustatav ainult
protsessi  viimane,  neljas  staadium.  Kolme  ülejäänud  staadiumi  kohta  on  võimalik  saada
informatsiooni  1)  neljanda  staadiumi  analüüsil  (sest  iga  staadiumi  "ajalugu"  sisaldab  endas
vältimatult kõiki eelnevaid staadiume) ning ka 2) eksperimendi vahendusel, nagu käesolev töö
peaks suutma tõestada.

Käesoleva töö suhteline olulisus väljendub eelkõige kahes punktis: 1. esitatud tähenduse
genereerimise kontseptsioon (mis kannab nime ‘tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur’)
on uus (innovaatiline). 2. see kontseptsioon kehtib universaalselt kõigi võimalike ‘tähenduste’ ja
‘tähenduse’  materjalide  jaoks.  St  antud  kontseptsiooni,  ja  siin  kasutatava  (võimalikult
tavapärasena hoida püütud) terminoloogia omapära ja eelis on selles, et teda saab rakendada
verbaalsele, pildilisele, helilisele, motoorsele jne materjalile ilma, et peaks tähenduse käsitlemise
mehhanismi muutma või vahetama selles kasutatavaid mõisteid. See on võimalik ainult tänu
sellele, et käesolev kontseptsioon on (primaarse) interpretatsiooni üldine teooria/kontseptsioon.

Raske (inimkogemusest lähtudes ilmselt võimatu) on enesele ette kujutada teadvust (ja
seega  tunnetust  üldisemalt)  kuidagi  teisiti,  kui  koosnevana  tähendustest  ja  nendega
sooritatavatest operatsioonidest. Seoses sellega väärib antud töö puhul äramärkimist veel üks
asjaolu:  tunnetuslike kontseptsioonide  ja  kasutuste  vahelised  suhted moodustavad primaarse
kodeerimissüsteemi.  Süsteem on  primaarne  selles  mõttes,  et  pole  võimalik  järeldada  ühegi
sellele  tunnetuslikult  eelsema  subjektiivset  kogemust  liigendava  süsteemi  olemasolu,  mis
seejuures omaks  otsest väljundit  teadvusse.  Primaarne kodeerimisüsteem on aluseks kõigile
sekundaarsetele ja tertsiaarsetele märgisüsteemidele nii päritolu, funktsiooni kui ka ülesehituse
poolest. ‘Kodeerimisüsteem’ on üldisem termin kui ‘märgisüsteem’, sest erinevalt ‘koodist’ on
‘märgi’ sees ebamugav postuleerida paratamatult teadvustamatuid komponente (nagu on antud
juhul ‘tunnetuslik konteptsioon’).
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