
 

 

“Teada, mida me mõtleme, olla omaenda tähenduse isandad, on kindlaks aluseks suurele ja 

kaalukale mõtlemisele. Kõige kergemini õpivad selle selgeks need, kellel on ideid napilt; ja 

nad on palju õnnelikumad kui need, kes siplevad abitult kontseptsioonide rikkalikus mudas.” 

Charles S. Peirce, Kuidas muuta meie ideid selgeks. – Akadeemia, nr 8, 1997, lk 1682. 

 

 

Sõnadest ja definitsioonidest 

 

Kuna otsustasin kirjutada essee sõnade tähendusest, siis seisin esmalt küsimuse ees, kuidas 

minu esseed (ehk selles sisalduvate sõnade kombinatsiooni) ennast tuleks mõista. Selleks 

üritan siin selgitada, kuidas minu mõtet võiks esseest välja lugeda. Loodan, et mõtet, mida 

üritan edasi anda, on võimalik mõista, järgides sõnade tüüpilisi sõnaraamatudefinitsioone ja 

valides nende hulgast vajadusel konteksti järgi sobiva definitsiooni. Kui olen kirjutades 

märganud, et mingi sõna võiks vastata mitmele levinud definitsioonile või arusaamale, olen 

üritanud seda tähendust selgitada, mida soovin sõnaga edasi anda, kui see on osutunud essee 

mõtte mõistmise seisukohast vajalikuks. Kuigi täiuslikult aitaks esseed üheselt mõista sellele 

eelnev kas empiirilistele objektidele viitavatest (füüsikalistest) või oma omaduste järgi 

defineeritud (matemaatilistest) algmõistetest lähtuv definitsioonidesüsteem, milles iga järgnev 

definitsioon on sõnastatud eelnevate kaudu, oleks sellise definitsioonisüsteemi vaid essee 

tarbeks loomine nii vaevarikas kui ka ilmselt kiiruga loodud ebatavaliste tähenduste tõttu 

essee mõistmist raskendav. 

Sõna x definitsioon tähendab loetelu vajalikest ja piisavatest tingimustest, et millegi kohta 

saaks kasutada sõna x, see tähendab, et miski oleks x. Definitsioon määrab iga tajutava objekti 

puhul üheselt ära, kas see vastab sellele definitsioonile või mitte, kui teame vaadeldava 

objekti kõiki asjakohaseid tunnuseid, sest sellisel juhul on definitsioonile vastamine ainult 

definitsioonis sisalduva tunnuste nimekirja objekti tunnuste võrdlemise küsimus. Teisisõnu 

määrab x-i definitsioon ära, kas suvalise hindajale teadaolevate omadustega objekti puhul on 

tegu x-ga. 

Kahtlemata oleks hõlbus, kui filosoofias saaks kasutada sõnade samu definitsioone, mis on 

kasutusel igapäevaelus, sest sellisel juhul saaks filosoofilise elu tulemusi rakendada otse 

igapäevaellu ilma vajaduseta keelt igapäevaseks tõlkida, kui kõik inimesed kasutavad sõnu 
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samade definitsioonide järgi, nagu need on kasutusel filosoofilises arutelus, on arutelu kõigile 

kergesti mõistetav. 

Kui igapäevaelus kasutataks sõnu aga alati vastavalt mingile ühele definitsioonile, oleks kõik 

inimesed suvalist objekti A piisavalt lähedalt uurida saanuna (olles saanud teada kõik olulised 

omadused) alati nõus, kas objekt A-d võib kirjeldada sõnaga x või mitte, sest sõnaga x 

kirjeldamine on eelneva põhjal kõigest definitsioonis antud tunnuste nimekirja A tunnuste 

nimekirjaga võrdlemine. On aga ühiskondlik fakt, et igapäevaelulistes kõnelustes ei nõustuta 

tihti, kas objekti A on õige kirjeldada sõnaga x. Hea näide on alatine ühiskondlik ja 

filosoofiline vaidlus uute väljapakutud teoste kunstiks liigitamise üle. Teiseks näiteks võib 

lugeda lapseeas tavapärast nähtust, mille puhul laps arvab, et mingi sõna tähendus on sootuks 

tavakasutusest erinev, ja jätkab selle sõna teise (teiste mõttes “vale”) definitsiooni järgi 

kasutamist, kuni teda parandatakse. Nende näidete valguses on ilmne, et igapäevaelulist 

sõnade kasutust ei saa kunagi ühegi definitsiooniga nii kirjeldada, et kõik sõna kasutamise 

juhud on selle definitsiooni valguses õiged. Kui meil pole võimalik leida definitsioone, mis 

ühtiks täielikult sõnade igapäevase kasutusega igas võimalikus olukorras, siis kas peaksime 

loobuma definitsioonide kasutamisest ka filosoofias ja ühiskondlikus arutelus? 

Kui filosoofias mõeldaks alati sellega, mida tähendab mingi sõna, seda, mis on selle sõna 

definitsioon, oleks küsimused, nagu “mis on kunst?”, “mis on vabadus?” ja “mis on tõde?”, 

mõttetud, sest tähejärjend “kunst”, “vabadus” või “tõde” olekski lihtsalt see, mis on selle 

definitsioon. Filosoofias aga peetakse neid küsimusi mõttekateks või isegi 

fundamentaalseteks, nendel teemadel on kirjutatud hulganisti esseid. Küsimusega “mis on x?” 

mõeldakse filosoofias tihti hoopiski seda, mis on x-i tegelik, õige definitsioon. Tähtis on aga 

tähele panna, et ükski tähejärjend ei ole jumalikult seotud mingi tähendusega või kui ka on, 

siis pole leitud mingit meetodit, kuidas seda jumalikku tähendust teada saada. Arutlemine 

küsimuse üle “mis on x?” küsimuse “mis on x-i (jumalikult) õige definitsioon?” mõttes on 

mõttetu, sest pealtnäha mõistlik küsimus “mis on kunst?” on tegelikult sama mõistlik 

küsimusega “mis on (suvaline tähejärjend) jägkhisl?”, sest mõlemad on tähejärjendi jumaliku 

tähenduse leidmise küsimused, aga jumaliku tähenduse leidmiseks pole meetodit leitud. 

Filosoofias on oluline tähele panna, et defintsioonisüsteemi loomine on kõigest keele loomine, 

millega algmõistete või objektide vahelisi seoseid kirjeldada ja neid analüüsida. Meie valitud 

definitsioonid muudavad seda, kuidas me kujutame algmõistete ja objektide vahelisi seoseid, 

ent mitte seda, millised need seosed on. See on nii seetõttu, et definitsioon pole väide maailma 

kohta, vaid ainult keele kohta, millega maailma kirjeldame, täpsemalt selle kohta, mida selles 

keeles mingi sõna tähendab (kujutab). Seetõttu võime tõesuselt võrdväärselt kujutada 
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reaalsust mistahes millise definitsioonisüsteemiga, sest suvalise definitsioonisüsteemiga saab 

kujutada sama reaalsust. 

Filosoofias osutuvad aga tihti kellegi väljapakutud definitsioonid kriitika sihtmärgiks. Näiteks 

olid filosoofid aastaid üksmeelel, et sõna “teadmine” tähendab põhjendatud tõest uskumust. 

Gettier aga väitis end seda definitsiooni vaidlustavat, luues mitu juhtu, mille puhul 

tavakasutuses ei öeldaks põhjendatud tõese uskumuse kohta “teadmine”. Kuigi see näitab, et 

seni üksmeelselt kasutuses olnud sõna “teadmine” definitsioon ei ühti mõnel juhul sõna 

mõistmisega tavakasutuses, ei tee see kuidagi endist definitsiooni kasutades saadud järeldusi 

valeks, sest definitsioon ise ei muuda maailma kohta midagi, see lihtsalt aitab maailma 

kirjeldada; senist definitsiooni kasutades leitud järeldusi saab mõista senist definitsiooni sõna 

tähenduseks lugedes. Kui nii saadud järeldused olid õiged enne sõna definitsiooni 

igapäevaeluga vastuolus olemise avastamist, peavad need õiged olema ka pärast seda, ainult 

et selleks tuleb ebakõlade korral sõna mõista definitsiooni järgi, mitte nii, nagu seda 

igapäevaelus mõistaks. 

Igapäevaelus olime sunnitud nentima, et sõnade kasutust on võimatu kirjeldada mingi 

definitsiooniga, pigem on sõnad isegi ühes kontekstis seotud mingi hilise Wittgensteini laadse 

tähendustekogumiga, rääkimata veel erinevatest kontekstidest (erinevatest keelemängudest). 

Kui aga otsida mingis küsimuses tõde, ei saa ka definitsioonidest loobuda, sest vastasel juhul 

ei räägiks me õigupoolest millestki, sõnad “vabadus” ja “tõde” on samal tasemel 

tähejärjenditega “jglhk” ja “aghao”. Võime küll kasutada sõnu lihtsalt defineerimata vastavalt 

tavaelus levinud tähendustele, kuid sellisel juhul on lihtne muuta poole arutluse pealt sõna 

tähistatud mingit omadust (sest tavaelus on sõnadel kasutuses osaliselt erinevad 

(vastandlikud) tähendused), mis viib omakorda kergesti loogikavigadeni. Samuti ei saa nii 

midagi kindlat kunagi väita, sest alati võib keegi, kelle on kasutatud sõnast teine arusaam, 

kogu argumentatsioonile ühe sõna tähenduse vaidlustamisega vastu vaielda. Ühiskonnas ega 

filosoofias pole sugugi haruldane, et väideldakse pealtnäha sama küsimuse üle, kuid tegelikult 

mõistetakse juba küsimuse sisu erinevalt, mistõttu pole lootustki küsimuses mingile ühisele 

järeldusele jõuda. Viimases Edmund Burke’i Seltsi debatis vaidlesid osapooled näiliselt 

samade inimõiguste poolt ja vastu, aga tegelikult ei leppinud osapooled kunagi sõna 

“inimõigused” tähenduses kokku, seetõttu oli debatt algusest peale küllaltki mõttetu. 

Meie mõtlemine ega arutelu ei saa kunagi selged olla, kui me ei mõista ise ega suuda teistele 

mõistetavaks teha, mida meie sõnad tähendavad, sest vastasel juhul ei ole sõnade tähendusest 

tulenev edasiantav mõte selge. Meie definitsioonid ei pea ega saagi täielikult vastata sõnade 

igale igapäevasele kasutusele, aga definitsioone on ikkagi vaja, et meie sõnadest oleks 

Commented [7]: See on hea näide! 
Samas, kas ei tõesta seegi, et filosoofid püüavad ikkagi kinni 
püüda tavakasutust. Gettier apelleerib ju sellele, et 
tavakasutuses me ei ütleks tema konstrueeritud juhtudel, et 
inimene teab. 
 



võimalik lugeda välja selge mõte, millega saaks loogilisuse korral nõustuda ja millele saaks 

ebaloogilisuse korral vastu vaielda. Sõna õigest ja valest definitsioonist rääkimine on mõttetu, 

sest me ei saa leida tähejärjendile jumalikult vastavusse pandud mõtet, vaid me saame oma 

definitsioonid ise valida ning definitsioonisüsteem ei muuda maailma, mida me nende abil 

kirjeldame. Hoopis sõna “õige” ja “vale” definitsiooni küsimisest erinev ja mõistlikum on aga 

küsimus, millist definitsiooni võiks tõe otsinguil kasutada, et see erineks võimalikult vähe 

tavakasutuses olevatest, sest siis on seda definitsiooni kasutavat teksti ehk kõige lihtsam 

mõista. Sõnade tavakasutuses olevate definitsioonide uurimine võiks aga kuuluda pigem 

keeleteaduse valda. 

 

Heidy Meriste kommentaar: Tegu on väga hea kirjutisega! Seda enam, et oled valinud 
keerulise ning abstraktse teema. On näha, et oled definitsioonivaidluste üle palju mõelnud, 
ning Sul õnnestub tõesti kinni püüda paljud olulised probleemid, mis definitsioonidega seoses 
üles kerkivad.  
Kindlasti väärib kiitust ka Sinu argumentatsiooni selgus ning kirjutise üldine struktuur. 
Alustad sellega, et näitad defineerimisega seotud keerukusi (seda, kuidas definitsiooniga ei 
ole võimalik täielikult püüda tavatähendust, ning et puudub ka mingi kõrgem, jumalik 
tähendus), kuid samas tood välja ka selle, miks definitsioonid ikkagi vajalikud on. Niisiis on 
Sul nii negatiivne kui ka positiivne programm. See muudab Sinu kirjutise hästi 
tasakaalustatuks. 
Tegin ka mõned väiksemad tekstisisesed märkused, aga kaks peamist mõtlemiskohta, mis ma 
tahaksin antud kirjutise puhul välja tuua, seonduvad hoopis sissejuhatuse ning 
tagasiviitamisega Peirce’ile.  
Esiteks sissejuhatusest. See oleks võinud natuke sisulisem ja haaravam olla. Praegu alustad 
sellega, kuidas Sinu töös kasutatavaid sõnu defineerima peaks, ning annad sellele laias laastus 
üsna triviaalse vastuse – et kasutad sõnastikudefinitsioone, kui pole täpsustatud teisiti. Need 
kommentaarid on küll relevantsed ja sobiksid näiteks kirjutise teise lõiku, kuid nad ei kujuta 
endast just parimat strateegiat kirjutise alustamiseks. Sissejuhatuse funktsioon on tekitada 
lugejas teema sisulise poole vastu huvi, see võiks pakkuda väikest viidet sellele, millest hiljem 
sisuliselt juttu tuleb. Kommentaarid selle kohta, kuidas toetud sõnastikudefinitsioonidele, 
avavad aga üksnes Sinu keelekasutust, mitte ei aita lugejal põhiteemaga suhestuda. Korraliku 
sissejuhatuse puudumisest tingituna oli mul tegelikult natuke raske (vähemalt esimesel 
lugemisel) aru saada, kus Sa essee sisulise poolega täpsemalt peale hakkad. Et Sa ei olnud 
täpsustanud, mis on Sinu uurimisküsimus, siis jäi mulje, justkui jätkaksid ka teises lõigus oma 
probleemide kirjeldamisega seoses sellega, et Sul on keeruline täpseid definitsioone välja tuua 
ning tabasin end mõttelt, et millal Sa lõpuks asja juurde asud. See oli võib-olla küll ainult 
esimesel lugemisel ilmnev probleem, küll aga annab see tunnistust, et midagi oli algusest 
siiski puudu – midagi, mis oleks aidanud lugejal Sinu kirjutises paremini orienteeruda. 
Teiseks küsimusekohaks oli minu jaoks see, et läksid Peirce’i juurde alles päris lõpus. Nõnda 
oli teksti põhiosa lugedes natuke raske aru saada, kuidas Sinu mõtted täpsemalt Peirce’i 



omadega peaksid seostuma. Võib-olla tasuks juba alguses ikkagi lühidalt välja tuua 
omapoolne lühike tõlgendus sellest, mida Peirce öelda tahab, ning täpsustada, kuidas Sina 
Peirce’i öelduga plaanid suhestuda. (See haakub tihedalt ka korraliku sissejuhatuse puudumise 
teemaga.) Kuid lisaks sellele, et Peirce’i võinuks juba varem mainida, jäi natuke küsitavaks ka 
see, kui tihedalt Sinu essee ikkagi tsitaadi sisuga suhestub. Tood lõpus küll välja, et selged 
definitsioonid on ka selge mõtlemise aluseks, aga mitmed olulised aspektid Peirce’i väitest 
jäävad siiski kõnetamata. Näiteks ei räägi Sa üldse ideede nappuse ning õnne seosest. See ei 
tähenda muidugi, et Sinu jutt oleks teemakohatu, küll aga tasub tähele panna, et üheks 
hindamiskriteeriumiks on filosoofiaolümpiaadil just „vastavus teemale“ ning selle kriteeriumi 
alt ei pruugi tulla päris maksimumpunktid, kui mitmed olulised märksõnad tsitaadist jäävad 
kõnetamata. 
Kokkuvõttes: sisulises mõttes on olemasolev tekst väga hea, küsitavused on pigem vormilist 
ning välist laadi. Esiteks võiksid olla natuke lugejatundlikum ning vaesele lugejale juba 
alguses mõned orientiirid ette anda selle osas, mis kirjutises juhtuma hakkab. Teiseks võiksid 
Peirce’i tsitaadiga natuke tihedamalt suhestuda, sest eesmärgiks ei ole kirjutada mitte lihtsalt 
hea essee, vaid hea essee, mis vastaks suurepäraselt teemale. 
 

 

 


