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1. Pragmapoeetika kui uurimisala on loogiliselt enesestm6istetav.
2. Pragmapoeetikaktiuurimuste kogum ei ole enesestm6istetav ilma

Madis K6ivu juhendatud Tartu analiititilise filosoofia semina-
rita.

3. Pragmapoeetika p6hiskeem h6lmab nii poeetilise lausungi konno-
tatiivset osutust (eepiline, liiiiriline ja dramaatiline mimesis)
kui ka vormilist eneseleosutust (retooriline poiesis).

Lausungi eneseleosutus

Poeetiline lausung Osutus ja kaasosutused

4. Filosoofilise toe puudumine 1: analiiiitiline osutusteooria kesken-
dub singulaarsele denotatsioonile ja viildib poeetilise teksti
ontoloogilist konnotatiivsust.

5. Filosoofilise toe puudumine 2: analiiiitiline osutusteooria kesken-
dub denotatsioonile ja viildib lausungi keelelist eneseleosu-
tust.

6. Subjekti v6i viiljendi eneseleosutuse viiltimise p6hjus on metodo-
Ioogiline: refleksiivsus tekitab loogilisi paradokse ja
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lisakeerukust.
7.Ilma refleksiivsuse loogikata ei toimu hiipet k6netegude teoorias

ja sellele rekursiivselt rajatud formaalses poeetikas, kuiv6rd
lausungi eneseleosutus on keelefilosoofiline fundamentaal.

8. Ilma refleksiivsuse loogikata ei toimu hiipet intentsionaalsuse
teoorias, kuivdrd subjekti eneseleosutus on vaimufilosoofi-
line fundamentaal.

9. Retooriliste ja fiktsionaalsete kdnetegude operatsioonid on ref-
leksiivses illokutiivses loogikas p6him6tteliselt kirjeldatavad
ning seadused tuletatavad.

9.1. Refleksiivne illokutiivne loogika vajab alles loomist.
9.2. Daniel Vandervekeni ja John Searle'i arendatud illokutiivne

loogika j?iiib poeetilise funktsiooni (semiootilise teisese mu-
delstisteemi) kirjeldamisel n6rgaks.

10. Kirjandusteaduse kantilik mitteteaduslikkus ehk rajanematus
. matemaatikale ei ole p6hjustatud kirjandusteaduse kui sel-
lise poolt.

1 0. 1. Kirj andusteaduse reaalteaduslikri alaviiiiristamise klilee n6i-
tab m6tlematust.

1 0.2. T?iielikum analiititiline pragmapoeetika on kohase refl eksiiv-
susteooria kaugusel.

11. Kirjandusteaduse osaline metafoorip6hisus ei vastandu loogika
vaimule.

11.1. Metafoorid ehk konventsionaalsed ja vestluslikud implika-
tuurid p6hinevad loogilisel tuletusprotsessil ning semantilis-
te hulkade funktsionaalsetel iiLhisosadel.

11.2. Metafooride mitmetiihenduslikkus on fikseeritav proposit-
sioonide hulkadena.

I Matemaatik-loogik T6nu Tamme tiipsustavad teesid:
6. 1. Rekursiooniteoreem algoritmiteoorias ja Alfred Tarski piisipunktiteoreem v6-

realgebras lubavad teatud eeldustel eneseleosufust.
6.2. Refleksiivsust rakendatakse arvutiprogrammides, mis viiljastavad iseenda teks-

ti.
6.3. Rekursiivsed l6plikud v6i l6pmatud jiirjendid ja puud on prograrnmeerimise

aluskonstruktsioonid.
6.4. Loogiliste avaldiste siintaktilisel i.ihtlustamisel eiratakse sageli refleksiivsuse

kontrolli, mille hrlemuseks on l6pmatud andmestruktuurid.
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11.3. Troobid ehk k6nekujundid ei ole iihem6ttelised termineina,

kuid mitteformaalselt i.ildistusj 6ulised m6isteile osutaj aina.

11.4. Figuurid ehk lausekujundid on semantiliste implikatsiooni-

dega siintaktilised implikatuurid.
12. Pragmapoeetika toetab metontiiimia (siinekdohhi) kui pars pro

toto / totum Pro parte loogilist esmasust metafoori kui totum

pro toto ees: metafoori ontoloogia on metoni.iiimiap6hine'

12.1. RomanJakobsoni vdlistav seisukoht - metafoor kuulub para-

digma (sarnasuste), metoniiiimia siintagma (jiirgnevuse) tel-
jele - esindab viilisemat t6lgendust.

13. Pragmapoeetiline kahe konteksti teooria Flhtub Gottlob Frege tii--henduse 
(Sinn) ja osutuse (Bedeutung) eristusest: esmalt taba-

takse viiljendi tiihendus (v6imalike maailmade taustal), see-
jiirel valitakse t6en[oline osutus (tegelikus v6i kujuteldavas

reaalsuses).
13.1. Poeetiline diskurss eksplitseerib need lahutatud, kuid tavatzi-

helepanuta ruumid.
13.2. Eristatud poeetilised ruumid - eneseleosutav ja osutav - ei

vzilista vastastikust (stintaktilist, semantilist ja pragmaatilist)

teabevahetust.
14. Kahe konteksti teooria taustaks on russellilik osutuse analiiiis:

mbdrava kirjelduse omistav v6i osutav kasutus toimub kitsas

(kujuteldavas v6i tegelikus) kontekstis, selle eneseleosutav

manifestatsioon aga laias (tsiteerivas ehk retoorilises) kon-

tekstis.
14.1. Bertrand Russell jiittis miiirava kirjelduse osutuse ambiva-

lentseks: a) mis/kes tahes v6i b) just see/tema ning c) fraas

ise kui viiljendi eneseleosutus.
74.2. Kahe konteksti teooria esindab n6rka (retoorilist) hulgateoo-

ria paradoksi: mddrava kirjelduse osutusteks on nii (v6imalik

voilegelik) keelevdline objekt kui ka (varjatult v6i avalikult)

viiljendi enda keeleline vorm.
15. Pragmapoeetiline kahe konteksti teooria liihtub valemist aks lau-

., ,ui9, kaks sisu: tegelik v6i kujuteldav osutus ehk de re objekt
' 

jalausungi eneseleosutus ehk stilistiline de dicto objekt'
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ft. Aks lausung, kaks sisu viitab de re ja de dicto aspektide wittgen-
steinlik-lotmanlikule vilkumisele ehk neid ii{etavale ja koon-
davale de se aspektile.

76.1. De dicto ja de se aspektid on keelekasutuse poeetilisel (estee-
tilisel) funktsioonil pdhineva teisese mudelstisteemi sisuks.

17. Poeetilised lausungid on kirjeldatavad vormelites nagu
Ekujundlik,ro, el / F (p), ftkuiundlik(ud) vatg)e@1/ I F1F2(p) jmt, kus
propositsioon (v6i nende kompleks) p esindab kitsa konteksti
k6neteo de re, F(p) kitsa konteksti k6neteo (v6i nende komp-
leksi) de dicto ja Rk rj,rrdlik .,not J / f 101 kui tervik laia konteksti
retoorilist de se aspekti.

17.1. Kuigi poeetiline k6netegu ajendab ja kujundab kogu lausun-
gi, on see rajatud objekttasandi (endtaandavale) eeldusele.

18. Poeetilise diskursi kahe konteksti mudelis asuvad tegeliku autori
A ja tegeliku lugeja L vaatepunktid laia konteksti ehk viilien-
dusruumi liivel. Kujutlust vahendava fiktsionaalse autori FA
lvoi lni.irilise mina) ja kujutleva (fiktsionaalse) lugeja FL vaa-
tepunktid asuvad kitsa konteksti ehk kujutlusruumi l6vel.

18.1. Fiktsiooni ehk mlngult usu ming saavutatakse kitsa konteks-
ti kujuteldava usu ja laia konteksti tegeliku (skeptilise) usu
spontaanses vaheldumises.
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18.2. Esteetiline elamus saavutatakse kitsa konteksti kujuteldava
sisu ja laia konteksti stilistilise tegelikkuse vahelduvas vastu-
v6tus.

19. Poeetilise deklaratiivi analtiiitilis-filosoofiline ja olemise luulelise
kehtestamise jiirel-heideggerlik t6lgendus iihilduvad kohasel
kirjeldustasandil.

20. Pragmapoeetiline fiktsiooni kui avaliku miingult usu mdngu teoo-
ria ei toeta jiirel-heideggerlikku hiipoteesi filosoofia ja ilukir-
janduse/fiktsiooni iiLhtesulamisest.

20. 1. Filosoofilistel vdidetel on t6epretensioon.
20.2. Fiktsionaalse operaatoriga miirgitud ruumis ei sooritata tlie-

likke viiiteid.
20.3. Avaliku fiktsiooni (kujutlusmiingu) alas ei taotleta tingimata

v6imalikku tdde.
20.4. Poeetiline tekst p6hineb esmasel poeetilisel funktsioonil (on

retooriliselt struktuurisidus).
20.5. Filosoofiline arutlus ei p6hine esmasel poeetilisel funktsioo-

nil (on m6isteliselt struktuurisidus).
20.6. Teisese poeetilise funktsiooni rakendamine ei implitseeri ilu-

kirjandust.
21. Fiktsiooni mdiste on mitmetiihenduslik: vale, eksitus, luul, illu-

sioon, virtuaalsus, konstrukt, vdimalik maailm, fantaasia,
luuleline ilustus, kunstiline viiljam6eldis.

21.1. Mitte igale antud tdhendustest ei rajane avalik miingult usu
miing.

21.2. Ainult v6imaliku maailma v6i visandi m6istele saab rajada
filosoofiat.

21.3. Fiktsionaalne maailm v6ib olla nii v6imalik kui ka v6imatu.
21.4. Antud tiihenduste filosoofiline eritlemine on pragmapoeetika

iilesanne.
22. Filosoofia ja fiktsioon kui avalik miingult usu mdng on vastandid.
23. Filosoofia ja ilukirjandus kui avalik retooriline mdng on vastan-

did.
24. Filosoofi ilukirjanduslikkus ja kirjaniku filosoofilisus on sattu-

muslikud.
25. Pragmapoeetika p6hiprintsiip: Cogito ergo est - m6tlen, jiirelikult

on olemas.
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25.1. M6telda saab vaid t6epdraseid ehk eksistentsiaalseid m6tteid
(propositsioone).

25.2. M6tted on objektiivsed, illuminatiivsed, vdljendatavad ja
edastatavad.

25.3. Edukas k6netegu peegeldab m6tte - ja olemise - sisu ning
struktuuri.

25.3. Fiktiivsed m6tted sisustavad illusioone, luulusid, vd.d.rarusaa-
mu, fantaasiaid.

25.4. T e admatult fi ktiivsed k6neteo d on obj ektiivs elt e dutud.
25.5. Edukad fiktiivsed k6neteod loovad teadlikke illusioone.

26. Filosoofia p6hikiisimus: kuidas eristada t6elisi ja niiivaid m6tteid?
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