
EETIKA - MEEDIA 

Kes kaitseb vaba sõna? 
Postimees vs Õhtuleht

Paradoksaalsus ja pariteetsus

Diskussioon sobiva arvamuse avaldamise viisi üle, ettearvatavalt, on Eesti meedias 

jätkunud. Postimehe lehekülgedel annavad tooni need, kes leiavad, et teatud asju ei ole 

sobiv öelda, väljendades seejuures end  viisil,  mis kummutab nende ürituse, peamiselt 

loogilis-kontekstilise  ebakoherentsuse  tõttu.  Nimetagem  selliseid  konstruktsioone 

absurdiivideks.  Need  on  mõtteavaldused  –  mõisted,  fraasid,  väited  ja  tekstid  –  mis 

räägivad konteksti ja sisu tõttu seesmiselt enesele vastu. Klassikaliseks absurdiiviks on

Valetaja paradoks – See lause valetab.

Kui see lause valetab, siis see on tõene, ent ei saa olla tõene, sest valetab! Kui pole 

tõene, siis räägib tõtt, mis on vastuolus öeldavaga.

Kontseptuaalne absurdiiv  lähtub keelekasutusreeglite rikkumisest – kirjeldav lause 

ei  või  olla  iseenda  referendiks.  Me  eristame  mõtet,  keelt  ja  väljendit.  Vastasel  korral 

satume  paralogismi  circulus  vitiosus  küüsi.  Absurdiividega  mängitakse  peamiselt 

fiktsioonis,  sest  asja-ajamises  ületavad  selliseid  tootvad  inimesed  varem  või  hiljem 

taluvuse piiri  või  toovad kaasa katastroofi,  sest  ei  suuda endale tegude tagajärgedest 

(suhete  kontekstist)  aru  anda.  Nii  ei  saa  diplomaat,  kes  ütleb  vastasriigi  diplomaadile 

arrogantselt ja etteheitvalt, võib-olla osavuse ja kannatlikkuse puudujäämisel  „Sa ei oska 

suhelda!“, olla  suutlik  diplomaatilise  tagajärjeni  jõudmisel.  Selline  väljend  on  ametliku 

diplomaatiana  absurdiiv.  Või  eradetektiiv,  kes,  reklaamides  ennast  delikaatsete  asjade 

erilise uurijana, teatab kõigile alati valjuhäälselt väljakutse saamise aadressi. Absurdiivid 

on sellisel kombel ühtlasi performatiivid.
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Pariteetsuse printsiip

Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorbergi vastus Peeter Ojale on eeskujulik. Mulle 

näib, et kirja koostajal on võimeid filosoofias kui sõnastatakse pariteetsuse printsiip, mis 

on siiani enesestmõistetavaks klassikaliseks lähtepunktiks rahvusvahelises diplomaatias:

Kes nõuab midagi teistelt, peab seda nõudma ka endalt.

Printsiibi ebaõnnestunud järgimist enesest sõltuvates asjades x-nõude järjekindluse 

korral  vastaspoole  suhtes  nimetatakse  klassikalises  kultuuris  silmakirjalikkuseks. 

Kohustuste nõudja peab esmalt enda kohustused täitma.

Näiteks õppetulemuste nõudja (õpetaja, vastutav juht) peab tagama korra koolis või 

ebaõnnestumise korral tagasi astuma. Igal juhul on võimatu, et kellelgi lastakse, enamgi 

õhutatakse seda, teist segada ja kui see (õpilane, kodanik) ei ole suutnud ülesannet täita, 

siis  suutmatust  sanktsioneeritakse.  Ma  leian,  et  selline  käitumine  on  kuritegelik  või 

vähemalt psühhopatoloogiline.

Voltaire’ist Rooväljani

Väino Koorbergi kirjas esineb muuhulgas järgmine tsitaat:

Ma lisan siia antiikajast pärit mõtte: «Ma ei ole sinuga nõus, kuid olen valmis oma 

elu andma, et Sa saaksid oma seisukohti välja öelda.»

On  võimalik,  et  antiigis  leidub  sarnaseid  väljaütlemisi.  Kaasaegses, 

valgustusjärgses kultuurikuvandis viiakse vastav väljend tagasi  Francois Marie Arouet 
tegevuse ja loomingu juurde.

Algne variant sellest mõttest leidub viimase kirjast Riche abeele 6.jaanuarist 1770:

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’ a la mort  

pour que vous ayez le droit de le dire.

Ehk tõlkes -

Ma ei nõustu teie ütlustega, ent ma võitlen surmani, et teil oleks õigust neid  

väljendada!
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Ad hominem

9.novembril 2010 sekkub arvamuslooga meediaetendusse Küllike Rooväli (Küllike 

Rooväli:  Lotila  teine  tulemine),  kelle  kirjatöö  valmistab  pettumuse,  kuivõrd  suubub 

argumentum ad hominem-stiilis sõnavoolinguks:

Minu, tollase politsei pressiesindaja tutvus Lotilaga oli täiesti ametialane, aga 

üsnagi inimlik ja sugugi mitte kõige hullemate killast – arvestades seda, kes tollal  

kõik ajakirjanikuks kippusid ja mil viisil seda ametit pidada üritati.

Võib-olla  Rooväli  ei  tea,  et  valgustusjärgne  maailm  ei  põhine  sünnijärgsel 

õiguslikkusel  vaid  püüdleb  meritokraatia  poole  –  ametikohad  peavad  saama  kõige 

võimekamad. See leiab aset vaba konkurentsi teel.

Kahurväe  leitnant  Napoleon  Bonaparte oli  selle  vaimu  eredamaid  ajaloolisi 

kehastusi, isegi kui ta oma perekonna järelevedamisega asus seda vaimu lämmatama ja 

mässis alistatud riigid sellisel viisil korruptiivsusse.

Ka Sami Lotilal on õigus valida endale legaalne viis ja eriala, mida mööda liikuda 

trepist üles.

Argumentum ad baculum

Pettumus jätkub kui sisse tuuakse kõikvõimsad ülemused:

Kas tõesti ootavadki peatoimetajad senikaua, kui kõigile ajakirjanikele ühel  

päeval kõrgemalt poolt koht kätte näidatakse?

Seda nimetatakse tagajärgedega hirmutamiseks, mis antud kontekstis on ühtlasi 

naeruväärne. Eesti Vabariigi poliitilise ja ametnik-konna eesotsas on tsivilistid. Kuigi nende 

seas  leidub  ilmtingimata  Napoleoni-kompleksiga  tegelasi,  kes  volitatud  järelvalvet 
võtavad  minilahinguna  kodanikega,  olles  vähevõimekad  tegelikus  konfliktis  füüsilistel, 

emotsionaalsetel ja intellektuaalsetel põhjustel.

Teiselt  poolt  Eesti  Vabariigi  põhiseadus  sedastab,  et  ajakirjandus  on  selles 

vabaduse vaimust taassündinud riigis vaba ja tsensuuri ei ole. Kedagi ei ole ajakirjanike 

pea  kohal,  kui  just  ei  ole  tegemist  järjekordse  diktatuuriga  ja  senine  põhiseadus  on 

kaotanud kehtivuse.
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Absurdiivne (ennastväärav) sildistamine

Külliki Rooväli ühineb näitleja Peeter Ojaga samuti arvamuslikkuse tasemes:

Nii  ongi  praegune  klikiaeg  toonud  kaasa  «arvamusliidrid»,  kelle  kohta  nende 

naabrid  ei  kirjuta  koridoriseinale  «raipesööja»  või  «pederast»,  vaid  kelle  kohta  

öeldakse omavahel lihtsalt «see hull sealt kuuendast korterist».

Teisitimõtlemine  kui  vaimuhaigus  (patoloogia)  või  kui  kriminaalsus  –  just  sellise 

dilemmaga lahendas bolshevike partei kodanike probleeme. Mistõttu erimeelsuste korral 

saadeti inimesi kas ravile või kasvatati raske füüsilise tööga ümber, sest ümberkasvamine 

olevatki väga raske!

Kogemus kui argument

Lõpuks  meenutab  Rooväli  eelmist  peatoimetajat,  kes  olnud  õiglane,  hoolikas  ja 

tegus. Ka siinkirjutaja on pidanud pool aastat politsei pressiesindaja ametit ajal, kui mõned 

inimesed käisid granaat taskus Tartu kesklinnas, enne kui loobusin kohast ülikooliõpingute 

jätkamise  kasuks.  See aeg viis  mind esimest  korda kokkupuutesse hilisema Õhtulehe 

peatoimetaja Väino Koorbergiga, kes tookord toimetas veel  Liivimaa Kroonikat, enne kui 

see Postimehe poolt üle võeti ja klantsajakirjanduseks nimega Kroonika mandus. Kinnitan 

sama, kogemuse ja mälu õigusega, Väino Koorbergi kohta: ta oli hoolikas toimetaja, kes 

vaatas isiklikult tekste läbi ja parandas neid nii keeleliselt kui sisuliselt.

Kas tõesti vandenõuteooria?

Võib-olla  sellegi  afääri  tagamaad  on  poliitiliselt  kaalutletud,  kuigi  etteasted  on 

ehedad ja kinni maksmata? Võib-olla peab keegi Väino Koorbergi sõltumatust ohtlikuks, 

ettearvamatuks muutujaks valimiseelsusega kaasnevas üldises paljastuslikkuses?

Kirjandus
Rooväli, Küllike. Lotila teine tulemine (Postimees, 09.11.2010 12:30)
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