
ALOKUTSIOON AJALOOKIRJUTUSES

Ajalooline sildistamine

• Kas Ateena  kodanik  Sokrates oli  väljapaistev filosoof  või  turul jõlkuv lobamokast 

päevavaras?

• Kas Ernesto “Che” Guevara oli vabadusvõitleja või terrorist?

• Kas Norma Jean Baker oli iluetalon-sümbol või vulgaarne enesepaljastaja?

• Kas Harold Adrian Russell Philby oli alatu reetur või kõikide inimeste võrdsusest 

tiivustunud traagiline maailmaparandaja?

Kas  pärast  seda,  kui  Odoaker  saatis  476.aastal  Lääne-Rooma  keisri  insiigniad 
Konstantinoopolisse, lakkas eksisteerimast samuti Ida-Rooma (kr k  Βασιλεία των 

Ῥωμαίων), mitte et Rooma impeerium oleks järjepidevalt püsinud 29.maini 1453?

Ida-Rooma või Bütsants?
Prantsuskeelses historiograafias  on Ida-Roomat  eelistatud  markeerida  kui  Bas-Empire,  

Basso Imperio, l’Empire Grec või l’Emipre Byzant. Nimetuse “Bütsants” esimene teadaolev 

kasutus pärineb 1557.aastast,  mil ajaloolane   Hieronymus Wolf publitseeris alliktekstide 

kogumiku  Corpus Historiæ Byzantinæ. Samas Энциклопедический лексикон, aastast 

1837, ironiseerib selliste kasutuste üle, võrreldes seda Venemaa nimetamisega Peterburi 

impeeriumiks.  19.sajandi  vene  historiograafias  kasutati  iseenesestmõistetavusega 

nimetust Ida-Rooma. Võimuvõitlejad hoolivad võitluse vältel  nii  vähe kui on hädavajalik 

reeglitest  või  legitimatsioonist.  Ent  positsiooni  kindlustamisel  muutub  neile  n.ö  side 

taevaga  ehk  väljavalituses  veenmine  esmaseks  ülesandeks.  Hoolimata  ise 

hädatarviduseta moraalist, taipavad võimulepürgijad, et sõjaseisukorrast ei väljuta moraali 

abita:  kui  sundimiseks  ei  ole  jõudu,  siis  näib  selleks  sobivat  kohustuse-ideograafiate 

appivõtmine.  St  religioon,  moraal  ja  eetika  õpetusena moraalist  põhinevad  kohustuse 
mõistel, mis otsese vägivalla sanktsioonita jaotab kokkuleppeliselt sotsiaalses kontekstis 

asetleidvate  tegude  põhjal  lugupeetust.  Au  ja  autus  määratlevad  inimese  väärikuse. 

Usurpaatori  haagib  end  varasema  riigiõiguse  külge:  mis  on  õiguslik  tava,  see  omab 
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eelisõigusena  seaduse  jõudu,  seega  on  kohustus   tunnistada  põlist  õigust,  et   kõigi 

õigused oleksid austatud. Karl Suure ambitsioon oli  Rooma hiilgus, seetõttu markeeriti 

idapoolset keisrit edaspidi kui Imperator Romaniæ, kuna Karli järel tulevad valitsejad said 

õiguse  nimetusele  Imperator  Romanorum.  Ometigi  kreeklased  olid  vana  rahvas  – 

järjekestvate normide, maailmapildi ja haridusega -, kuna frangid viibisid selles võrdluses 

varases nooruses.

Ida-Rooma taandamine Bütsantsi  linnriiklusele alates Hieronymus Wolfist  näib osutavat 

Lääne-Euroopa  topelthirmule:  ühel  poolt  kardeti  islamistlikku  Roomat  (usu-  ega 

keelevahetus  ei  olnud põhimõtteline takistus legitismistlikule  roomasusele,  sest  Rooma 

tunnistas samaaegselt paljusid, ka võõraid jumalaid ning polüteismilt lülituti monoteismile, 

ladina keelelt mindi üle kreeka keelele), seda enam, et Mehmed II Vallutaja nimetas end 

Kayser-i  Rûm ja  ülevõetud  territooriumile  säilitati  nimetust  Rûm,  jätkates  ühtlasi 

läänesuunalist  ekspansionistlikku  vallutuspoliitikat,  teiselt  poolt  soovimatusele  käsitada 

esiletõusvat Moskva vürstiriiki  Ida-Rooma riikluse legitiimse edasikandajana.

Nimetamine, ajalookirjutamine ja poliitika
Poliitika argitoimetusena omab palju enam ühist elujanuga st kirgedega kui mõistuse ehk 

teooriaga.  Seetõttu  pole  ajalookirjutajatest  keegi  väljaspool  kahtlust.  Teadlikult  või 

harjumuslikult  kellegi  poolel  asumine,  millest  Vladimir  Uljanov tuletas  hilisema 

nõukogulikku  mõtlemist  teljena  läbiva  tõe  parteilisuse  teesi,  toob  kaasa  deskriptori-

keskse  predikatsiooni.  Seetõttu  kirjelduse  tervikusse  lülitamine  või  refragmenteerimine 

algab  kirjeldaja  positsiooni  määratlemisest.  Esimese  sammuna  tuleb  eritleda  ja 

enumereerida laetud keel. Laetud keel  on keelekasutus, mis ei piirdu kirjeldamisega, vaid 

sisaldab  nii  kirjeldaja  positsiooni (emotsiooni)   kui  kõlbelist  hinnangut  (emotsiooni 

õigustamist).  Deskriptor A: “X on rahurikkuja ja kibestunud tõmbleja”. Kuna sõber sõpra ei 

laima ega usu ka laimu sõbra kohta, seda kinnitab teise seas Aristoteles Nikomachose 

eetikas, siis halvustavad predikatsioonid ajalookirjutuse puhul peaksid olema esimeseks 

signaaliks  võimalikust  usaldust  mittepälvivate  andmete  esitamisest,  mille  tõttu  tuleb 

antavad kirjeldused sedavõrd hoolikamalt refragmenteerida, ja vältida, niivõrd kui sihiks on 

asjaoludest selge ülevaate saamine, lihtsameelset kopeerimist.

*  alokutsioon –  tagamõte kõneaktide teoorias (Austinil  klassikaline skeem: lokutsioon, 

illokutsioon, perlokutsioon)
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