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Sissejuhatus 

 
Inimene on oma elu jooksul võimeline talletama hämmastaval hulgal erisisulisi fakte. 

Enam sisaldavad need informatsiooni tema enda elust ja kogemustest. Absoluutselt iga 

asetleidnud sündmuse ja loetud/kuuldud fakti meeldejätmine on aga peaaegu võimatu, isegi 

kahjulik. Seega säilivad mälestused valikuliselt ja selle valiku kontrollimine, juhtimine 

tundub enamikel juhtudel üsna võimatu. Tihti jäävad meelde faktid, mida on kuuldud ainult 

hetkeks, möödaminnes. Ilmselt tunduvad need eredamad, sest on inimesele avaldanud 

sügavamat psüühilist mõju, seostuvad millegi olulise, isiklikuga. Isiklikud kogemused on 

aga need, mis loovad minapildi, aitavad mõista enda positsiooni, tähendust muu ümbritseva 

hulgas ja määratleda sidemeid oma pere, sõprade, töökaaslaste ja rahvaga. Sidemed tekivad 

aga elu ühisosast teiste inimestega sarnaste mälestuste kaudu. 

 

Antud seminaritöös arutletakse mälu mõistet puudutavate küsimuste üle – kuidas 

defineerida mälu, milliseid erinevaid tasandeid saab selles välja tuua. Mälu küsimust võib 

teaduslikus mõttes pidada läbini interdistsiplinaarseks. Selle uurimisega tegelevad 

psühholoogia, neuroloogia, sotsioloogia, geneetika ja teised teadusharud. Kaks esimest 

peatükki  moodustavad töö esimese poole, mis keskendubki ülaltoodu uurimisele. 

 

Esimene peatükk Materiaalne pärand arutleb selle üle, milline ülesanne on materiaalsetel 

objektidel mälu kandjana. Arheoloogide töö peamiseks aluseks on väljakaevamistelt 

saadud leiumaterjal. Eesmärgiks on leidude hulgas seoste loomine ja selle põhjal nende 

varasema kultuurikonteksti taastamine. Töö ei ole aga lihtne ilma väljaspoolse abita teiste 

teadusharude poolt. 

 

Teises peatükis Mälu ja kultuur käsitletakse lähemalt erinevate uurijate poolt välja pakutud 

mälu klassifitseerimise mudeleid. Nende all võib nimetada jagunemist informatiivseks ja 

kreatiivseks, individuaalseks ja kollektiivseks. Lisaks veel sotsiaalse konteksti mõjust 

mälestustele. 

Töö teises pooles on arutluse all mälu lingvistiline uurimine. Täpsemalt selle üha enam 

populaarsust koguvad allharud – psühholingvistika ja sotsiolingvistika, mida võib kokku 

võtta ka üldisema nimetusega kognitiivne lingvistika. Vastav teadussuund uurib keele seost 
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inimeste tunnetusmaailmaga, samuti minevikumälestuste kajastamist keeles. Kõne seos 

kehakeelega ja kõnemaneeride varieerumine sõltuvalt situatsioonist töös vaatluse alla ei 

tule. Eesmärgiks on välja tuua kognitiivse lingvistika see pool, mille uurimismeetodeid ja 

tulemusi oleks võimalik kasutada arheoloogias mälu puudutavate küsimuste puhul. Keel 

kajastab seda kõnelevate inimeste maailmanägemust. Osa sellest nägemusest on keeles 

pikka aega säilinud erinevate sõnavormide ja grammatika näol. Sama tendents kehtib ka 

mõnede traditsiooniliste kogukondade kohta, mille uurimisega tegelevad etnoloogid. 

Viimaste puhul on aga vana traditsioon säilinud ehedamal kujul ning teadlikult. 

Kolmandas peatükis Kognitiivne lingvistika tuleb juttu keelest kui kindlat kultuuriruumi 

hõlmavate inimeste maailmanägemuse väljendamise vahendist. Seda uuritakse peamiselt 

psühholingvistika ja sotsiolingvistika abil. Eraldi käsitletakse keele sõltumist 

keskkonnatingimustest. Keele sõnavara peab sisaldama sümboleid vastava 

looduskeskkonna kõigi aspektide väljendamiseks. Seega kujuneb keel erinevates 

keskkondades erinevalt.  

Samuti vaadeldakse keele ja maailmatunnetuse omavahelisi seoseid. Inimene interpreteerib 

ennast ümbritsevat maailma ning väljendab seda sõnadega. Mil määral mõjutab keel tema 

arusaamist maailmast ja mil määral võib taju jällegi mõjutada keele kujunemist. 

 Lõpuks jõutakse lingvistika praktilise uurimise juurde. Praktilisi keeleuuringuid on 

võimalik läbi viia vanade traditsioonide järgi elavate kultuurigruppide juures, et õppida 

tundma nende keelekasutust ja selles kajastuvat maailmanägemust. Psühholingvistika uurib 

aga ka kaasaegsete ühiskondade keelekasutust ja püüab nendes tuvastada seal minevikust 

säilinud maailmanägemuse tasandit. Kolme näitena tuuakse välja etnoloogiline uuring 

Kesk-Siberis elavatest sö(e)lkupidest, Belhare rahvast Ida-Nepaalis ning kaasaja eesti 

keeles olevatest vanadest sõnavormidest.  
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1. Materiaalne pärand 
 

Arheoloogia peamisteks eesmärkideks ja ülesanneteks on inimkonna senise ajaloo vältel 

eksisteerinud erinevate kultuurikomplekside avastamine ja uurimine materiaalsete jäänuste 

põhjal, peamiselt arheoloogiliste väljakaevamiste läbi. Arheoloogilised väljakaevamised 

toovad aga kaasajas nähtavale erinevad mineviku mingil ajahetkel kindlas kultuuriruumis 

toodetud ja kasutusel olnud materiaalsete objektide jäänused – majade või hoonekomplekside 

alused, teed, põllud, sillad, tootmisega seotud hoonejäänused, vanad kaevud ja matmispaigad. 

Aga ka mitmesugused väiksemad esemed, mida kasutati koduses majapidamises erinevate 

tööde tegemisel, toidu valmistamisel; ehted enda kaunistamiseks ja relvad, mida kanti kas 

prestiižesemetena või sõjakäikudel reaalse võitlusvahendina. Kõik need materiaalsed 

objektid kandsid oma kasutusajal kindlat tähendust, funktsiooni ja nö elulugu. Need loodi 

kindla suunitlusega tarvitamiseks mingis situatsioonis. Esemed omasid kohta selle kultuuri 

sees, olid osake kultuurist ja samas ka selle kandjad. Oma valmistaja ja/või kasutaja jaoks oli 

neil veel isiklikum nostalgiline väärtus. 

1998. aastal viis J. Hoskins Indoneesia idaosas läbi etnograafilise uuringu, et saada infot 

sealse Kodi piirkonna elanike kohta (Bradley 2002, 51). Töö käigus sai talle aga selgeks, et 

pole võimalik koguda infot esemete ja isikute kohta eraldi. Inimesed ja neid ümbritsevad 

materiaalsed objektid olid omavahel lahutamatult seotud ja neid ei saanud teineteisest 

eraldi käsitleda. Inimesi endid küsitledes ei õnnestunud tal nende elulugude kohta palju 

infot hankida. Hoopis rohkem teavet sai ta aga teada läbi küsimuste nende asjade kohta 

(Hoskins 1998, 2). Iga ese seostus nende jaoks mingi kogumi sündmuste ja isiklike 

minevikukogemustega. Seega oli esemete sentimentaalne väärtus võrdne või isegi suurem 

nende materiaalsest väärtusest. 

Käsitleme veel korraks lähemalt kultuuri mõistet. Kultuuri on kogu oma mitmekesisuses 

keeruline defineerida. Didaktilisest seisukohast saab seda kui terviknähtust käsitleda 

kahepoolsena – aineline kultuur, mille säilmete uurimisega tegeleb ka arheoloogia, ja 

vaimne kultuur. Teine võimalus oleks määratleda inimkultuuri kui informatsioonisüsteemi, 

milles mittegeneetiliste vahenditega salvestatakse, säilitatakse ja edastatakse indiviidilt 

indiviidile ja põlvkonnalt põlvkonnale ühiskondlikult sisukat kogemust. Põhiosaks on siin 

just kogemus, info, mida edasi kanda. Folkloristid, etnoloogid ja ka eluloouurijad 

kasutavadki laias laastus järgmist kolme teineteisest lähtuva mõiste kontseptsiooni – 
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sündmus-kogemus-mälestus (Kõresaar 2001, 47). Reaalselt toimunud sündmust kogeb kas 

üks või mitu inimest, millest säilib nendepoolse interpretatsiooni tulemusel mälestus. Selle 

juurde pöördume aga pikemalt tagasi individuaalse ja kollektiivse mälu teema juures.  

Minevikus toimunud sündmused, kogemused säilivad mälestustena tänu sellele, et neid 

räägitakse edasi – kujuneb suuline traditsioon. Suuline traditsioon ühendab mingil 

piiritletaval geograafilisel alal elavate inimeste gruppi, kes tänu ühel alal paiknemisele 

elavad läbi samu sündmusi. Sarnased mälestused ja nende koos läbielamine või ka teistele 

grupi liikmetele edasi jutustamine loob ühtsustunde ja grupikuuluvuse. Kujuneb just 

nendele omane identiteet. Lähedustunnet tekitab kindlasti ka sarnane eluviis, mis on jällegi 

tingitud konkreetsest piirkonnast ja selle looduslikest tingimustest, iseärasustest. Mälu 

säilitamise vahendiks on veel inimesi ümbritsevad nende eneste poolt loodud esemed, 

materiaalsed objektid. Nagu eespool kirjeldatud Hoskinsi uurimistöö Indoneesias näitab, 

talletuvad mälestused seoste näol nende elu juurde kuuluvate esemetega. Neid ümbritsevad 

objektid on seega mälestuste talletamise abivahendiks ja ühtlasi annavad kindlustunnet 

kuulumise kohta just sellesse keskkonda. Kui tegu on juba mitmendat põlvkonda samas 

kohas elava perega, on ühist minevikku võimalik tagasi viia ühest inimmälust veel 

kaugemale. 

Leiukogum, esemed mis jõuavad väljakaevamiste käigus arheoloogideni, on välja rebitud 

oma esialgsest kultuurikeskkonnast ning seega kaotanud varasema tähenduse, oma 

väärtuse. Nendest materiaalsetest jäänustest ülevaate loomine, nende omavaheline 

seostamine ja interpreteerimine ongi püüdlus mõista seda tähenduskompleksi, kuhu 

vastavad esemed ja objektid oma esialgsel kasutusajal kuulusid. Ainuüksi ainelise 

kultuuripärandi najal laiaulatuslikumate järelduste tegemine on aga väga raske. Selleks ei 

ole ka vajadust, sest kasutada saab ka teiste teadusharude uurimistulemuste võrdlevat 

abimaterjali.  
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2. Mälu ja kultuur 
 

Kultuurimälu kontseptsiooni on arheoloogilises distsipliinis esimesena tutvustanud Jan 

Assmann. Ta defineerib kultuurimälu kui “inimmälu väljas poole ulatuvat dimensiooni” 

(Assmann 1992, 19; 22). See hõlmab endas kahte erinevat kontseptsiooni: mälu kultuur ja 

viide minevikule. Mälu kultuuri kohta kirjutab Assmann, et see on viis, mille abil ühiskond 

kindlustab oma püsimajäämise, säilitades kultuuri mälutehnikate abil oma kollektiivsed 

teadmised põlvkonnast põlvkonda. Mis omakorda muudab võimalikuks rekonstrueerida 

järgnevatel generatsioonidel oma kultuurilist identiteeti (Holtorf 1998a). Kultuuri 

mälutehnikad viitavad vastavale kultuurile teatud ajahetkel iseloomulikele üldistele 

mõtlemissuundadele, mille abil tehakse mineviku talletamisel ja mõistmisel oma valik. 

Teisest küljest kindlustavad viited minevikule ühiskonna liikmetele nende kollektiivse 

identiteedi ja varustavad neid teadmisega oma ühtsusest ja ainulaadsusest ajas ja ruumis. 

Tegu on ajaloolise teadvusega läbi jagatud mineviku loomise (Assmann 1992, 30-34). 

Lõpetuseks ütleb Assmann, et need kaks kontseptsiooni võivad, aga ei pruugi kattuda 

(Holtorf 1998a).  

Jagatud mineviku loomine on mälu mõiste käsitlemisel teadusmaailmas üsna uus 

suundumus. Tihti on mälu käsitletud hoopis passiivse informatsiooni talletamise vahendina, 

mille näitena võib tuua inimmälu võrdlemise arvuti kõvaketta või raamatukoguga 

(Dorofejeva 2001, 37). Samale mõttekäigule viitab ka (Holtorf 1998a). 

 

2.1 Informatiivne ja kreatiivne mälu  

  

Selleks, et mitte unustada, loovad inimesed „mnemoone” (või „meeme” – vaata Tragel, 

Veismann, Õim 2000, 263). Mäluühikuid, mis on üks osa Frances Yatesi tõlgendusest 

mäletamise kunsti mõiste kohta (Holtorf 1998b). J. Lotman aga toob välja kaks erinevat 

mälu poolust, kaks erinevat viisi mäletuste talletamiseks. Nendest esimest nimetab ta 

informatiivseks mäluks, mis on kronoloogiline, ajaliselt ühemõõtmeline ja üheselt suunatud 

(Dorofejeva 2001, 37). Informatiivses mälus on seega sündmused talletatud ajalises 

järgnevuses konkreetsete faktide kujul ja moodustavad sellega täpse, kirjeldava ülevaate 

minevikusündmusest.  
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Teist tüüpi nimetab Lotman aga kreatiivseks mäluks, millele on iseloomulik ruumilisus, 

kontinuaalsus ja pankroonilisus (Лотман 1992, 200-201). Lotman selgitabki nende 

omaduste toimimist nii, et osa mälus säiluvatest tekstidest aktualiseerub, aktiveerub teatud 

ajahetkel, nö tuleb mälu valguse kätte. Seal varem olnud osa aga satub varju ja ei toimu 

selle aktiivset kasutamist (Samas, 201). Muutub rõhuasetus, faktid, mida mingil ajahetkel 

tähtsamaks peetakse ja seega esile tuuakse. Lotman rõhutab, et varjus olevaid mälestusi ei 

unustata täielikult, nad ei kao, vaid nö kustuvad (Samas, 201). Kustumise all saab mõista 

sellega kaasnevat võimalust mäletust mingil hetkel uuesti meenutada. Teisalt võib see aga 

mälus niivõrd tahaplaanile jääda, et suure tõenäosusega ei suudeta vastavat sündmust enam 

meelde tuletada. Või kui meenutatakse, siis ainult fragmentaarselt. Informatiivse mälu 

rakendamine saab toimuda ainult kindlal eesmärgil mingite faktide päheõppimise näol. 

Inimmälu on paratamatult subjektiivne ja annab ümbritsevale maailmale oma hinnangu. 

Seega on informatiivne mälu pealesunnitud iseloomuga, samas kui kreatiivne on 

inimloomusele rohkem omane. 

 

2.2 Sotsiaalne kontekst  
 

Humanitaarteaduste esindajad väidavad, et mälestused minevikust ei ole mitte mõjutatud, 

vaid määratud kaasaja sotsiaalse konteksti poolt. Seda ideed väljendab David Bakhurst 

järgnevalt: mäletamine tähendab alati minevikust ühe variandi pakkumist. Variandi, mis 

nõuab lingvistilist teadmist selgitamis- ning jutuvestmistraditsioonidest ühe kultuuri sees. 

Samuti seda, mis esitab jutustuse probleemid. Need omakorda võlgnevad oma tähenduse 

idee esitanud kogukonna tõlgenduspraktikale. Mentaalne kujutlus minevikust saab teadvuse 

ilminguks  ainult juhul, kui see on “riietatud” sõnadesse ja sõnad võlgnevad oma tähenduse 

omakorda suhtluse sotsiaalsetele praktikatele (Holtorf 1998b). See mõttekäik kinnitab ka 

eelnevalt väljatoodud ideed, et aktiivne mälu toimib teatud mälestuste esiletooja ja teiste 

varju jätjana ja seda vastavalt oma esinemiskeskkonnale, vastavalt kontekstile. Mälestused 

mingist sündmusest ei püsi muutumatuna isegi ühe ja sama inimese poolt kirjeldatuna. 

 Tiiu Jaago toob oma artiklis „Kuidas uurida pärimusjutu tõde?” võrdlevalt välja kaks ühe 

isiku poolt sarnase faktilise sisu, kuid 20- aastase ajalise vahega kirja pandud lugu oma 

pere päritolust. Nende autoriks oli Teise Maailmasõja ajal Ameerika Ühendriikidesse 

emigreerunud eesti mees (Jaago 2001, 230). 
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[...] toodi minu esiisad pärast Põhja sõda Hiiumaalt Keremaa külast Kahula külla Viru 

maale. Sinna olevat toodud 3 perekonda, keda kohalik mõisnik vahetanud oma jahikoerte 

vastu. Põhja sõda oli laastanud maa tühjaks ja Narvast Rakvereni polnud kuulda kukelaulu 

nagu seda kind. Šeremetjev Peeter Suurele ette kandis [...] (MK. K I: 2. USA 1953). 

Minu esivanema, isa poolt, põlvnevad Hiiumaalt Keremaa külast, kus nad nagu kõik eesti 

rahvas 17. ja 18. ning 19. sajandil Balti aadli (mõisnikute) pärisorjadena pidid elama ja 

töötama oma perekonnale mõisa põldudel päeval ning õhta ning öösiti ja pühapäeval oma 

viletsas talus, et oma peret elatada. [...] Kui Peeter Suur pärast rootslaste löömist 1713 

otsustas maa oma alla heita, siis varjupaikadest tulid oma mõisatesse tagasi parunid, neil 

aga polnud vajalikke orje – eestlasi. Niisiis Virumaa Jõhvi kihelkonnas Tammiku mõisa 

parun läks Hiiu maale, kus venelased ei suutnud oma hävitustööd teostada. Nagu ikka 

pärast sõdade rahal ei ole suurt väärtust. Sel ajal parunid olles suured jahisportlased, 

kasutasid raha asemel jahi kallid koeri. Nii saigi Tammiku mõisa parun Hiiumaa 

mõisnikuga kokku ja vahetas koerte vastu kolm orja perekonda [...] (MK. K II: 3-4. USA 

1970). 

Nendest kahest loost avaldub hästi muutus, mis on jutustuses 20 aastaga toimunud. Ühelt 

poolt ongi ajaline vahe peamine, mille jooksul eelpool käsitletud kreatiivse mälu 

rõhuasetus muutub. Jutuvestja on selle aja jooksul omandanud uusi teadmisi, tema 

elukeskkond on teine ja eluvaade muutunud. Lotman kirjeldab seda protsessi läbi idee, et 

mälu on mõtlemisvahend olevikus, aga tema sisuks on minevik (Лотман 1996, 384-385). 

Minevik või ajalugu on vahend mõtestada minevikku olevikus ja selle läbi mõjutada ka 

tulevikku (Dorofejeva 2001, 39). „Semiootilise ajalookäsitluse olemus peitub oleviku ja 

mineviku mängus, milles minevik paistab oleviku aktuaalsete sündmuste valguses, 

määrates samal ajal ajaloolise protsessi (ajaloo kulgemise) suuna” (Успенски 1996, 20).  

Toimub mineviku, oleviku ja tuleviku kokkusulandumine ja teineteise mõjutamine. Selline 

mõtisklus seab kahtluse alla mineviku ja oleviku põhimõttelise eristamise vajaduse. Sellest 

tulenevalt muutub justkui mõttetuks arutlus ka selle üle, kas mingi sündmus või protsess, 

mida mäletatakse, vastab tegelikult minevikusündmusele või mitte. Kõik, mis loeb, on 

täpsed tingimused, mille raames mälestus luuakse ja lisaks isiklikud ja sotsiaalsed 

tähendused selle konkreetse mälu poolt (Berger 1963, chapter 3). 
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2.3 Individuaalne ja kollektiivne mälu 

 

Mälu erinevaid tasandeid käsitledes saab tuua välja veel ühe liigituse – eristada mälu 

individuaalset ja kollektiivset tasandit. Esimene nendest kajastab iga inimese individuaalset 

mälu, tema maailmatunnetust ja sündmuste interpreteerimistasandit. Teine väljendab ühe 

mingite tunnuste järgi ajaliselt ja ruumiliselt piiritletud inimgrupi individuaalsete mineviku 

tõlgenduste ühisosa. Maurice Halbwaschsi arvates on mälu sisu kollektiivsus eelduseks 

individuaalse mälu tekkimisele ja selle meenutamisele. Indiviidi meenutamise ja 

mäletamise võimet peab ta põimituks kollektiivse mälu raamidesse (Halbwaschs 1985: 

381). Individuaalne mälu tekib sotsiaalses keskkonnas ja sellest mõjutatuna, nagu juba 

eelpool käsitletud. Selle sotsiaalse keskkonna moodustavadki samad inimesed, kelle 

individuaalsete mälutasandite põimumisel tekib kokkuvõttes kollektiivne mälu. Seega on 

nad teineteisega lahutamatult seotud.  

Kollektiivne mälu pole aga käsitletav päris ühtse tervikuna. Individuaalne mälu kujuneb 

suhtlusest teiste inimeste kui individuaalsete mäludega. Need pole aga suvalised, vaid 

kindlad grupid, kellel on ühine minevikuteadvus – perekond, mingi ameti esindajad, rahvus 

(Kõresaar 2001, 44). Ühe sellise grupi ajalookäsitlus või minevikutunnetus erineb teistest 

sarnastest ja laiemast sotsiaalsest tervikust, mille osa ta ise samal ajal on. 

Jan Assmann on Halbwaschsi kollektiivse mälu teooriat edasi arendades eristanud selle 

sees veel kahte poolust – kommunikatiivne mälu ja kultuurimälu. Nendest esimene ongi 

tegelikult võrdne Halbwaschs`i kollektiivse mäluga. Selle olulisemateks tunnusteks on 

ajaline piiratus ( 3 kuni 4 põlvkonda tagasi) ja liikuvus (aja möödudes muutub kolmas 

põlvkond neljandaks jne) (Assmann, 1988, 9-11). 

Kultuurimälu on aga võimeline ajas fikseeruma läbi tekstide, riituste (Assmann 1988, 13). 

Rääkides kirjaeelsest kultuurist, siis lisaks riitustele peamiselt läbi mälestusmärkide, 

üksikesemete. Samuti läbi institutsionaliseeritud kommunikatsiooni (Samas, 13). Assmanni 

kontseptsioonis on kultuurimälu tekkimise juures olulisim just fikseerimine ajas (Assmann 

2000, 51) mingi püsivama eseme, objekti kujul. Toimunu meenutamine muutub aja 

möödudes üha raskemaks. Reaalne objekt aga aitab mälestust „värskena” säilitada. 

Olenevalt muidugi ka informatsiooni hulgast, mida see endas kannab. Assmann oletab, et 
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kultuurimälu on sõltuv vastavast kollektiivist, selektiivne ning täidab kollektiivi 

identiteedivajadusi (Assmann 1988, 13).  

Richard Bradley raamatus The Past in Prehistoric Societies (2002) on autor ühe teemana 

vaatluse alla võtnud Põhja-Itaalias Aostas asuva monumentide kompleksi, mille ehitamise 

ja kasutamise periood jääb senise dateeringu kohaselt ajavahemikku 3000-2000 eKr. 

Tegemist on madalale mäeseljakule mitmes järgus rajatud struktuuridega – esialgne puust 

maa sisse rammitud kirde-edela suunaline püstiste palkide rida asendati hiljem kivist 

menhiritega. Samast lähedalt avastati ka grupp maasse süvendatud lohke, mille põhjas oli 

hulk põlenud viljateri ja muid väikeesemeid. Veelgi hilisemal perioodil rajati samale alale 

erinevat tüüpi haudehitisi ja mitu kividest laotud platvormi (Bradley 2002, 96-101). 

Bradley seob konstruktsioonide paiknemise kirde-edela suunaliselt kuu liikumisega ja 

pakub välja, et kompleks rajati kindlal eesmärgil talletada mingit mälestust, ideed, 

uskumust. Koha rajajate eesmärk võis olla tulevaste põlvede jaoks kindla 

minevikumälestuse formuleerimine (Samas, 109).  

1970. ja 1980. aastatel kerkis enam üles küsimus võimu kehtestamisest grupimäluga 

manipuleerimisel. Seda tähistatakse hetkel peamiselt mõistega ametlik mälu (Kõresaar 

2001, 45). Ametlik mäluvorm tekib siis, kui sotsiaalse grupi poliitikat ja igapäevaelu 

arengut juhtivad/suunavad institutsioonid – tänapäeva ühiskonnas riigivalitsus – püüavad 

luua senisest välja kujunenud kultuurimälust väga erinevat minevikunägemust. Tegu on 

üldsusele uue nägemuse pealesurumisega oma legitiimsuse tõestamiseks ja võimu 

kindlustamiseks. Aga ka möödunud sündmuste enda jaoks paremas valguses näitamiseks.  

Igasuguste mälestuste talletamine kindlas vormis, Assmanni jaotuses kultuurimäluna, on 

aga ikkagi ühe väikse grupi ideede pealesurumine. Olenevalt selle grupi eesmärkidest võib 

see olla vähem või rohkem vägivaldne. Dateeringute järgi võiks öelda, et Aostas suudeti ala 

pühadus ja tähtsus läheduses elavate inimeste jaoks väga pika aja vältel säilitada. Seega ei 

saanud tegu olla üldsusele väga vastumeelse või nende kollektiivsest mälust väga erineva 

ideedekompleksiga. Kuna ala kujunemisel on võimalik jälgida üsna järjepidevat arengut, 

oli tegu kas väga pika ja stabiilse valitseva eliidiga. Tõenäolisemalt aga traditsioonidega, 

mis olid laiemalt levinud kogu grupi sees. Seejuures ei ole võimatu ka algse tähenduse 

teisenemine. 
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Kokkuvõttes loob kreatiivne mälu sündmuste pideva meeldetuletamisega minevikule üha 

uusi tähendusi. Vastavalt sellele, milline on mälu sotsiaalne keskkond ja selles juba 

mineviku poolt loodud maailmapilt. Nagu Inga Dorofejeva ütleb, satub kultuurimälu koos 

sotsiaalse keskkonna muutumisega üha uude konteksti. Mälus säiluvad tekstid põrkuvad 

pidevalt uute koodide, dešifreerimisviisidega ning tekib teatav semiootiline nihe. Selle 

tulemusel tekivad uued tähendused (Dorofejeva 2001, 38). Lotman toob esile veel mõtte, et 

„mälu oma erinevates vormides – nii lühiajaline kui ka pikaajaline, individuaalne kui ka 

kollektiivne – on sisuliselt informatsiooni suurendamise protsess”, mille juures on rõhk just 

sõnadel informatsiooni suurendamine (Lotman 1970, 5). Uute tähenduste tekkimine annab 

laieneva tõlgenduspinna ja seega tekib olukord, kus sündmusele võidakse lisada ka seal 

tegelikkuses mitte toimunud detaile. Teisalt võib informatsiooni suurenemine tähendada ka 

seda, et vastavalt tõlgendusalusele võib minevikust välja tulla ka tegelikkuses aset leidnud, 

aga seni kõrvale jäetud fakte.  

 



 13

3. Kognitiivne lingvistika 
 

Seni on käsitletud käsitlenud mälu kui kultuuri olulist osa ja sellega seoses mälestuste 

tekkimise ning edasikandumise probleemi mingi sotsiaalse grupi sees. Sündmusest kujuneb 

kogemus, sellest tekib mälestus. Osa elu jooksul omandatud kogemustest ja teadmistest 

saavad grupi jaoks nende identiteedi kandjatena oluliseks ning need talletatakse 

kultuurimälu vormis. Selles osas käsitlengi konkreetsemalt kultuuri ja sotsiaalse grupiga 

lahutamatut aspekti – keelt. Kuna kultuurimälu on seotud algsel tasandil indiviidi, kultuuri 

seisukohalt aga sotsiaalse grupiga, võtan lähema vaatluse alla psühholingvistika ja 

sotsiolingvistika. Mõlemad on mõjutanud ka kognitiivse lingvistika arengut.  

Kognitiivne ehk tunnetuslik lähenemine keeleteadusele sai alguse 1970. aastatel ja 

praeguseks on sellest kujunenud lingvistika kõige diskuteeritavam suund. Enne selle 

keeleteaduse haru kujunemist vaadati keeleteadust kui sõltumatut süsteemi. Kognitiivne 

keeleuurimine aga keskendub vajadusele rõhutada inimese, tema kogemuse ja tunnetuse 

osa keele funktsioneerimises. Eesmärgiks on keelt täpsemalt kirjeldada, paremini mõista 

selle toimimist. Kognitiivse lähenemise aluseks on mõte, et keelele antavad tähendused 

sõltuvad inimese tunnetusest ja kontseptualiseerimisvõimest (Tragel, Veismann, Õim 2000, 

261). Seega on psühholoogia ja sotsioloogia keele uurimisega väga tihedalt seotud. 

 

3.1 Keel ja keskkond 

 

Sotsiolingvistika ja psühholingvistika peamisteks eesmärkideks on saada aru, mida mingid 

sõnad kindlas (keele)keskkonnas tähendavad ja kuidas need tähendused tekkinud, 

kujunenud on.  

Keel on vältimatult sotsiaalse elu „produkt”. Kui inimesed poleks sotsiaalsed, grupis elavad 

olendid, poleks vajalik ka omavaheline suhtlemine nii komplitseeritud tasandil, nagu seda 

on suuline kõne. Ja selle kujunemine poleks mingil juhul ka võimalik, sest teise indiviidiga 

kohtudes oleks suure tõenäosusega suudetud end ilma keeleta väljendada. Keele peamiseks 

kasuteguriks sotsiaalses grupis on informatsiooni edasiandmine. Aga sellega koos antakse 

edasi midagi veel olulisemat – isiklik kogemus.  
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Selle illustreerimiseks järgnev lugu. Mesoliitikumi perioodil läks mees kevadel metsa linde 

jahtima. Metsas ringi käies sattus ta aga liiga lähedale karupesale, kus oli parajasti emakaru 

koos poegadega. Kui karud üldjuhul väldivad inimestega kohtumist, siis selles olukorras 

tundis karu, et tema pojad on ohus ning ründas jahimeest. Õnneks jõudis jahimees siiski 

põgeneda. Hiljem rääkis ta teistele grupi liikmetele endaga juhtunust ning teised said teada,  

et kui emakarul on parajasti pojad,  ei tasu tema pesa lähedale minna. Seega jagas jahimees 

väga olulist kogemust rohkemate inimestega, ilma et nemad oleksid ise pidanud reaalsest 

sündmusest osa võtma. 

 Informatsiooni parimaks omaduseks on aga see, et seda saab jagada, ilma ise midagi 

kaotamata. Muidugi võib tekkida küsimus, et informatsiooni vastu võtnud inimene võib 

seda jagaja suhtes kahjulikult ära kasutada. Kui näiteks üks kalamees avaldab teisele väga 

hea püügikoha, võib ta lõpuks ise ilma kalata jääda. Siinkohal on aga info edastajal alati 

võimalus valida, kellega oma teadmisi jagada ning seejuures on lootus vastaspoolelt ka 

midagi enda jaoks kasulikku teada saada (Pinker 2003, 28).  

Kogemuste edastamiseks on vaja luua keskkonnas eksisteerivate objektide, paikade ja 

tunnetuslike üksuste kohta neile vastavad sümbolid. Need peavad olema üldiselt 

mõistetavad kõigi ühes grupis elavate inimeste jaoks ning sisaldama täpseid vasteid 

kõigele, mis keskkonnas eksisteerib. Muul juhul jääks info poolikuks või üldse edastamata 

ning keel muutuks kasutuskõlbmatuks. Kui keskkonnatingimused muutuvad, muutub 

ajapikku ka selle kohta käiv sõnavara. Tekib uusi väljendeid, uusi sõnu, mis võivad 

osaliselt olla tuletatud ka vanadest.  

Keskkonnast ja kogemustest rääkides ei tee inimene seda aga kunagi objektiivselt. Kõik 

faktid edastatakse läbi selle konkreetse isiku „interpretatsioonisõela”. Seega pole keel mitte 

lihtsalt vahend suhtlemiseks, vaid ka tunnete väljendamiseks. Just see fakt on keele ja 

mõtlemise omavahelise suhestumise alus ning määrab seeläbi ka suhestumise iseloomu 

(Györi 2000, 72). Keele kujunemine optimaalselt vastavalt konkreetsele looduslikule 

keskkonnale ja inimese isiklikule interpretastioonisüsteemile loobki aluse erinevate 

keelerühmade kujunemiseks – lingvistilise relatiivsuse. Lingvistiline relatiivsus, tuntud ka 
Whorf´i hüpoteesi või Whorf-Sapi´i hüpoteesi nime all sisaldab kahte peamist seisukohta.1. 

Lingvistiline mitmekesisus ehk keeled, mis kuuluvad väga erinevatesse keelkondadesse, 

erinevad üksteisest olulisel määral. 2. Lingvistika mõjud mõtlemisele ehk kindla keele 
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struktuur ja leksika mõjutab selle kasutaja taju ning kontseptualiseerimisvõimet maailmast 

(Swoyer 2003). 

 

3.2 Keel vs maailmatunnetus 

 

Keele ning maailma tajumise uurimisel on oluline välja selgitada, kuidas nad teineteist 

mõjutavad. Mil määral võib keel mõjutada seda kõneleva inimese maailmatunnetust ja mil 

määral jällegi tunnetus mõjutab keelekasutust (Györi 2000, 72). Gumberz ei võrdle 

siinkohal mitte maailmatunnetust ja keelt, vaid kultuuri ja keelt. Iga indiviidi iseseisva 

mõtlemistasandi käsitlemise asemel võtab ta need kokku üldiseks kultuuritasandiks (di 

Luzio 2003, 4). Kuna ühe kultuuriruumi sees olevaid indiviide mõjutavad üldjoontes 

sarnased ideed, on selline üldistus mõeldav. Tema mõtet antud teemal kokku võttes on 

kultuur keelest tihedalt läbi põimunud ja teineteist vastastikku mõjutav. Seda esitatakse 

kõne edastamise tüpologiseeritud ja kokkuleppelisel viisil kindlate 

kontekstualiseerimisviiside kaudu suhtlemises. Kontekstualiseerimise all peab ta silmas 

sõnade tähenduse määratlemiseks kasutatavaid interpreteerimisskeeme. Need tulenevad 

inimeste endi kogemustest ning nende grammatikalistest, sõnavaralistest ning 

pragmaatilistest teadmistest (Samas, 4).  

Lähenedes sellele küsimusele eraldi mõlema seisukohast ei kahtle Györi, et keel mõjutab 

mõtlemise kujunemist. Ta püstitab siinkohal probleemi, mis peaks aitama seda seisukohta 

kinnitada. Küsimus pole mitte selles, kas keel mõjutab taju, tunnetust ja mõtlemist, vaid 

miks ta seda teeb. Kui on olemas tugev keelemõju, ei saa tegu olla meelevaldse juhusliku 

fenomeniga. Tuleb eeldada, et selline keeleline mõju on fuktsionaalne, et keel ei ole 

põhjuseta selline nagu ta on (Györi 2000, 73). 

Vastuse sellele küsimusele pakub ta ise välja järgnevalt – inimtunnetust iseloomustab tugev 

sõltumine keele kujul olemas olevast sümbolite süsteemist. Selle peamiseks ülesandeks on 

võimalus omandada informatsiooni ilma otsese kogemuseta. Keel on seega põhimõtteliselt 

loodud teenima tunnetust, mis tähendab, et ta peab olema võimeline dekodeerima kogu 

vajalikku infot reaalsusest. Keele ülesanne on lihtsustada teadmiste omandamist, 

organiseerimist ja rakendamist, et vastastikku suhelda keskkonnaga (Samas, 73).  
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John Arthur Lucy on potentsiaalsed mõtlemist mõjutavad keeletegurid jaganud kolme 

klassi: 1. Semiootilised – kuidas mingi emakeele kõnelemine mõjutab kõige üldisemal 

tasandil mõtlemist. Kas konkreetne sümboleid sisaldav keelekood muudab mõtlemist 

mingil moel. 2. Struktuuriline – kuidas ühe või rohkema keele kõnelemine mõjutab 

mõtlemist. Kas teineteisest väga erinevad morfosüntaksilised kooslused mõjutavad 

[erinevalt] reaalsuse tajumise viisi. 3. Funktsionaalne – kas keele kindlal viisil kasutamine 

mõjutab mõtlemist. Kas suulise kõnelemise praktikad mõjutavad mõnda mõtlemise aspekti, 

näiteks kontekstist arusaamist (Lucy 2000, ix-x). Viimast nendest probleemipüstitustest on 

arheoloogia seisukohalt vägagi raske rakendada, sest tegu on konkreetselt kahe eri keelt 

kõneleva indiviidi teineteise või sama lause mõistmise uurimisega. 

Györi on omalt poolt välja pakkunud kaks suuremat kategooriat keele mõjudest inimeste 

tajule. Seda aga mitte hüpoteeside kujul, vaid juba konkreetsete järeldustena. Oma 

klassifikatsiooni peamiseks aluseks on tal eeldus, et keele semantiline struktuur mõjutab 

maailmatunnetust. Ideed on aga järgmised: 1. Indiviidide eeldused maailma suhtes on 

suunatud vastavalt varasematele kogemustele ja kontseptsioonidele. Kuna keel on 

kognitiivne, on sellel ka teadmiste talletamise omadus ning seega suur mõju ka meie 

ootustele tuleviku suhtes (Györi 2000, 75). Kas saab aga ühendada keele kognitiivse 

omaduse otseselt teadmiste talletamisega? Keele tunnetuslikkus on kujunenud vastavalt 

keskkonnale. St keel on relatiivne, sest ta suudab väljendada ainult vastavale keskkonnale 

omast ja selles kasulikku informatsiooni. Selline puudulikkus on seadnud 

väljendusvõimalustele kindlad piirid – inimese kasutuses olev keelevara, väljendid ja 

fraasid mõjutavad tema otsustusvõimet tulevikusituatsioonides. 2. Kategoorilise taju 

fenomen ehk kõnelejad tajuvad maailma lähtuvalt kategooriatest, mis neile emakeele kaudu 

omaseks saavad. Toetusena esimesele punktile mõeldakse selle all, et kognitiivsuse 

ülesanne on anda maailmast interpretatsioon, mis oleks kohane vastavas keskkonnas. Kuna 

aga keel on inimeste puhul tunnetuse instrument (Samas 75), peab ta suutma kajastada 

keskkonda inimese heaolu suurendamise eesmärgil. 

Kokkuvõttes tunduvad Lucy poolt pakutavad kolm kategooriat paremini hõlmatavad. 

Ilmselt on ka nende eesmärk Györi kaksikjaotusest mõneti erinev. Lucy määratleb vastavad 

probleemid ja jätab lahenduse uurijatele lahtiseks. Tema suundumus pole niivõrd 

teoreetiline kui praktiline. Györi pakub aga omapoolse lõpliku teoreetilise lahenduse. 
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Pöördume nüüd korraks tagasi keele ja taju küsimuse juurde ümberpööratud vormis. Ehk 

millised mõjutused tulevad mõtlemiselt keelele. Györi näeb esmase mõjutusena reaalsust. 

Keel on reaalsuse väljendaja sümbolite vormis ning seega keel kujuneb vastavalt 

reaalsusele. Samas, nagu juba eelnevalt öeldud, toimub reaalsuse interpreteerimine läbi 

inimtunnetuse subjektiivse prisma. See on Györi jaoks ka peamiseks keele mõjutajaks ning 

ta rõhutab, et keel kohandatakse vastavalt tunnetusele (Györi 2000, 74).  

Seega on Györi samuti nõus Lucy väitega, et inimeste maailmatunnetuse ja selle 

väljendamise vahendiks oleva keele mõjud teineteisele on vastastikused ning põimuvad. 

Ühe muutudes muutub lõpuks ka teine, sest kui muutub keskkond, tuleb luua uut sõnavara 

selle väljendamiseks ja teiseneb ka maailmapilt. 

 

3.3 Praktiline lingvistika 

 

Keele ja kultuuri/maailmatunnetuse vastastikuste mõjude üldküsimuste juurest suundutakse 

nüüd lingvistika praktiliste meetodite juurde. Uurivad ju sotsiolingvistika ja 

psühholingvistika, millised reaalsed tähendused on erinevates keelekeskkondades 

kasutatavate väljendite ja sümbolite taga. Selline töö katab ajaliselt väga pikka perioodi. 

Gumberz on ühe esimese keeleuurijana püüdnud kombineerida keeleuurimise teoreetilisi 

konstruktsioone empiirilise uurimisega (di Luzio 2003, 1). Oma positiivsete 

uurimistulemuste varal rõhutab ta erinevate teadusalade ühendamise vajalikkust ja 

kasulikkust. Gumberz peab keeleteadlasena loomulikult olulisemaks leida teistest 

teadusharudest, nagu sotsioloogia, etnograafia ja antropoloogia, tuge oma 

uurimisvaldkonnale. Ajalooteadus ja arheoloogia saavad aga kasutada ära just lingvistika 

abi oma uurimisala edasiarendamiseks. 

 Keeleuurijad korraldavad kaasajal spetsiifiliste probleemide uurimiseks küsitlusi ja katseid 

erinevate keelerühmade seas. Teisalt on etnoloogilised uuringud suunatud keelerühmadele, 

kus minevikutraditsioonid suuremal määral ja ehedamal kujul keeles säilinud on. Töö, 

millele Eestis on viimasel ajal rohkem tähelepanu suunanud Urmas Sutrop, hõlmab aga 

nende keelevormide ja kõnestruktuuride uurimist, mille juured keeles ulatuvad nii kaugesse 
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minevikku, et nende kasutamist ei panda enam isegi tähele. Rääkimata tähendusest, mida 

need esialgu kanda võisid. 

Sutrop nimetab seda osa keelest rahvatarkuseks vastena inglisekeelsetele terminitele folk 

model, folk theory või native model, native theory. Ta defineerib seda kui rahva 

maailmapildi alust. Maailmapilt on aga inimeste üldine arusaam neid ümbritsevast 

keskkonnast, seostest asjade ja nähtuste vahel, mis inimeste käitumist ja elu juhivad. 

Rahvatarkus struktureerib selle maailmapildi (Sutrop 1999, 23). Idee tundub üldiselt olevat 

sarnane sellele, mis Györi ja Lucy defineerinud ja lahti mõtestanud on. Rahvatarkus vastab 

aga mõistele keel ning tundub olevat ühepoolselt maailmatunnetust mõjutav tegur.  

Keele uurimisel saab välja tuua erinevaid aspekte, millele keskenduda, millest lähtuda. 

Nendeks on esiteks leksika ehk sõnade taga peituvad tähendused kultuurikeskkonnas. 

Teiseks grammatika ehk kuidas grammatilised vormid mõjutavad maailmapildi kujunemist. 

Selle all saab välja tuua veel sõnade muutmise ja lausete moodustamisega seotud 

foneetikat, morfoloogiat, derivatsiooni ja süntaksit. Eraldi võib käsitleda veel 

kontekstualiseeritud lausestuse stilistikat, aga viimasel ajal rõhutatakse, et loogilisem oleks 

selle kombineerimine grammatika ja leksikaga (Thibault 2003, 43). 

 Erinevaid näiteid grammatikat ja leksikat puudutavateks aga käesolevas töös jagama ei 

hakata. Selle asemel eristatakse etnoloogiat ja kaasaja keelerühmi käsitlevaid näiteid. 

• Esimesena tuuakse välja näiteid etnograafilisest uurimistööst Kesk-Siberis, Jenissei 

jõgikonna keskjooksu alast lääne pool elavast rahvast, selkupidest (sölkupidest) 

(Anderson 2004, 1), mis on koostatud läbi kahe sajandi (18.-20. saj) kogutud 

materjali põhjal (Bykonja 2004, 161). 

Nende esimesed kümme põhiarvu kandsid endas mitmeid erinevaid maailmatunnetusega 

seotud tähendusi ja nendele vastavad sõnakujud olid omakorda seotud teiste mõistetega.  

Š ī t i (kaks) – jagamine, vari, vaim. Esineb paaris numbriga üks, tähistades ühelt poolt 

ühinenut, samas aga ka jagatut. Seotud ka inimese sureliku keha ja surematu hinge 

vastandumisega. 

N a g u r (kolm) – keskel. Eesliide na- ilmselt seotud püha mõistega ja esineb sõnas 

nadərgu (armastama), kuna seda emotsiooni seostasid selkupid varem kosmilise jõuga. 
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Seotud keskmise mõistega, kuna loendamisel kasutati kolme tähistamiseks vasaku käe 

keskmist sõrme.  

S o m b i l ä (viis) - ühenduslüli teispoolsusega, mida on võimalik saavutada muusika 

kaudu. Seostub püha ja keelatuga ning selle läbi ka jumaliku andmisega. Selkupidel on 

traditsiooniks selle alusel mitte anda oma viiendale lapsele nime (Bykonja 2004, 161-164). 

Teatud numbrikombinatsioonidele maagilise tähenduse omastamine ja nende rakendamine 

näiteks kultuslike toimingute juures on näha ka arheoloogilises materjalis. 

Skandinaavia vanema pronksiaja peitleidudes esinevad ühte tüüpi esemed üsna tihti 

paarikaupa. Selle näiteks on suured pronkskirved, millest osad olid üsna massiivsed ja pealt 

rikkalikult kaunistatud, aga ka mõningad teised esemed (Lang 2005). Otseseid paralleele 

siinkohal näiteks selkupide numbriga kaks tuua ei saa, sest tegu on ajaliselt ja ruumiliselt 

teineteisest väga kaugel asuvate kultuuridega. Aga kasvõi teise kultuuri etnoloogiline 

materjal kinnitab maagilise tähenduse olemasolu kindlate arvuliste ühikutena esineva 

arheoloogilise leiumaterjali juures. 

Ühelt poolt tähistavad numbrid kultuuris selle müstilist ja üleloomulike jõududega seotud 

olevat. Teisalt aga vastab neile ka palju igapäevast ja loomulikku, elulist, nagu selkupide 

puhul numbri kolm tähistamiseks vasaku käe keskmine sõrm. Number viie üleloomulikuks 

pooleks on selle seotus jumaliku andmisega. Samas on käel viis sõrme ja ka inimene saab 

teisele midagi anda. Siinkohal võib näha ka maailmapildi üsna suurt inimkesksust ja ideede 

kujunemist sellel alusel. 

Etnoloogia näitab seega, et üks kultuuri element, number, ese, müstiline olend vms võib 

oma olemuselt olla tihti väga mitmetahuline, sisaldades ühelt poolt üleloomulikku, teisalt 

aga ka argist. Seda seisukohta saaks arvesse võtta ka arheoloogilise materjali tõlgendamisel 

ja püüda lähtuda just argisuse ja inimesele omase, loomuliku seisukohast. 

• Järgmine näide pärineb samuti etnoloogiast, Belhare rahva seas Ida-Nepaalis läbi 

viidud etnograafilisest uuringust.  

Seal kasutusel olevat ruumi väljendavat grammatikat  iseloomustab geograafiliste 

koordinaatide projekteerimine ja kasutamine, vastupidiselt paljudes Euroopa keeltes 

kasutusel oleva geomeetriliste kehade kontseptualiseerimisele. Ruumilisust ei väljenda 
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mõisted ees, taga, paremal, vasakul. Kõiki esemeid ja inimesi lokaliseeritakse vastavalt 

nende paiknemisele Belhare  mäe suhtes, mille läheduses elatakse – üleval, all, risti üle 

(Bickel 2000, 162;165). Selle väljendamiseks kasutatakse erinevaid tunnuseid nii liidete 

kui eraldi nimisõnade vormis. Millelegi viidates tuleb otsustada, kas see objekt on üleval, 

all või samal tasandil. Isegi kehaosade puhul kasutatakse nendele viitamisel ruumilist 

lokaliseerimist. 

Yo-na n-laŋ – Lause sisu vabatõlkes: kaks inimest vestlevad omavahel ja üks viitab teise 

jala paiknemisele. Nende endi asendi tõttu maastikul kasutatakse vasakule jalale viidates 

eesliidet yo- (risti üle) (Bickel 2000, 167). Seega mitte vasak, vaid risti üle olev jalg. Teises 

olukorras võib samale jalale viidata kui all või üleval olevale. Puudub aga kindel 

fikseeritud nimetus.    

Objektide paiknemise tähendus on suur ka sotsiaalsetes praktikates. Näiteks matti kududes 

tuleb seda alati teha ülesmäge, Belhara tipu või põhja suunas, kus on Himaalaja. Allamäge 

kudumine on kudumine surnud inimeste jaoks. Peale usurituaali läbiviimist visatakse 

sellest üle jäänud toit allamäge, sest see pool on vähemväärtuslik. Kõiki neid toiminguid 

saab aga reaalsuses läbi viia ka tasasel maal. Tuleb lihtsalt silmas pidada, millises asendis 

ollakse mäe suhtes (Samas, 178).  

Belhara mäe elanike ruumitunnetus ja selle väljendamiseks kasutatavad mõisted on heaks 

näiteks Györi poolt pakutud teooriale maailmatunnetuse ehk neid ümbritseva keskkonna 

mõjudest keelele. Aga ka vastupidi. Kõiki objekte lokaliseeritakse loodusoludest lähtudes 

ja selle alusel on kujunenud ka selle väljendamisel kasutatav sõnavara. Need mõisted 

poleks aga rakendatavad teistsuguses keskkonnas, seega seavad väljendusvõimalustele ka 

piirid.  

Objektide kindlasuunalise paigutumise üle ruumis on juurelnud ka Bradley. Tema on 

vaatluse alla võtnud paelkeraamika kultuuri pikkmajade asendi maastikul. Seda väga 

üldisel tasandil, kaardistades kogu paelkeraamika levikuala hoonealuste üldised suunad 

Euroopas. Bradley järeldustes paigutusid hooned eri piirkondades ühelt poolt lähima 

ranniku, teisalt paelkeraamika kultuuri arvatava päritoluala poole Kagu-Euroopas (Bradley 

2002, 19-34). Kuna kogu vaadeldava kultuuri ala on aga levinud maastikuliselt ja 

looduslikult erinevates piirkondades tasub kaaluda ka väiksemate piirkondade eraldi 
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käsitlemist lähtudes nende eripäradest ja potentsiaalsetest mõjudest maailmapildi 

kujunemisele. 

• Kolmas näide lähtub Urmas Sutropi poolt eesti keele varal tehtud uurimusest tuues 

välja eesti keelest leitud vanale maailmanägemusele viitavaid mõisteid. 

Panen tule põlema, teen tule pliidi alla – keeles on säilinud vana sõnakasutus perioodist, 

kui valgusallikas oli elav tuli (Sutrop 2001, 21) ja toidu valmistamiseks ning sooja 

saamiseks tehti tuld. 

Külma käes, tuule käes, koerte käes – seda otsesõnu võttes tekib tunne, et külmal, tuulel, 

päeval ja koertel on käed, mille vangi inimene saab jääda. Käsi võis eestlaste esivanemate 

jaoks tähendada võimu, väge. Selle järgi ka käe nimetus, ehk kehaosa, milles on võim. 

Seega külma käes olema võrdus külma meelevallas olemisega. Siia lisandub arusaam 

hingestatud ja hingeta objektidest, mida eristati vastavalt nende võimele liikuda. 

Liikumatutel asjadel nagu kivi ei ole hinge, sest ei saa sattuda kivi kätte (Sutrop 1999, 24). 

Käealune tähistab samuti kellegi võimuses olijat, kedagi, kelle üle valitsetakse (Sutrop 

2001, 23). 

Kindad käes, sukad jalas – vaatamata sellele, et kindad pannakse mõlemasse kätte ja sokid 

mõlemasse jalga, räägime ainsuses. Sutrop pakub välja, et tegu on vana maailmapildiga, 

kus paaris olevad kehaosad moodustasid mõttelise terviku (Samas, 27). Paul Ariste toob 

sarnase näite eesti keeles – kuulsin poole kõrvaga ehk ühe kõrvaga (Künnap 1973, 429). 

Soome keeles on tänaseni säilinud sõnakasutus, mille puhul ühe käega inimest nimetati 

käsipuoli (käepool). Ühe kõrvaga kuuljat korvapuoli (kõrvapool). Ungari keeles on sõna 

szem (silm) mõlema silma tähistaja, félszem (pool silma) aga tähendab ühte silma (Sutrop 

2001, 27-28).   

Aitüma, aitähh – kõige tõenäolisemaks peab Oskar Loorits selle sõna tekkimist sõnapaari 

aita jumal kokkusulamisel. Kinnituseks toob ta pearõhu ebatavalise asetsemise sõna lõpus. 

Vene keeles on kasutusel sõna спасибо, mille algne tähendus on päästa jumal. Läti keele 

paldies on sellega identne, tulenedes varasemast väljendist palīdz dievs (aita jumal) 

(Loorits 2000, 63-64). Vastavas näites pole lähtutud mitte sugulaskeeltes, vaid teineteisega 

kokku puutuvates piirkondades levinud sarnasest sõnakasutusest. Levinud on idee.  
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Keeles pika aja jooksul säilinud sõnavormide juures on ilmselt kõige problemaatilisem just 

aeg. Esiteks on väga raske teha kindlaks, millisel perioodil mingi väljend, sõna keeles 

kujunenud on. Teiseks saab iga keel niivõrd palju väljastpoolt lähtuvaid mõjutusi, et nende 

leidmine ja eristamine on samuti väga keeruline. Seega peab järeldustes ja seostes olema 

väga ettevaatlik. 

Üldiselt tuleb aga öelda, et viimast keeleanalüüsi on arheoloogiateaduses üsna raske 

reaalselt rakendada. Kui uurimus on läbi viidud piisavalt põhjalikult ja kriitilisest, on aga 

tegemist huvitava informatsiooniga, mida kasutada üldise taustana.  

Nagu eelnevate näidete puhul näha on, põimuvad ühe teema uurimisel väga erinevad 

teadusvaldkonnad. Keeleteadus rakendab sotsioloogiat ja psühholoogiat, praktiliste 

uurimistööde puhul ka etnoloogiat. Nende kasutamine arheoloogias sõltub juba igast 

konkreetsest uurimisobjektist ja seostest, mida keeleteaduse materjal luua võimaldab.  
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Kokkuvõte 

Iga inimese mälu on tema mineviku kandja. Minevik teeb aga inimesest selle, kes ta 

käesoleval hetkel on. Kõik elu jooksul läbi elatu mõjutab isiksuse kujunemist. Oma 

tegeliku iseloomu saab aga kujundada ainult tema ise. Mälestused ei ole kunagi möödunu  

täpne kajastus. Need on kujunenud läbi inimtunnetuse subjektiivse interpretatsiooni, saades 

selle interpreteeringuga kaasa ka osakese olevikust. Jüri Lotman on kirjutanud, et 

mälestused on kajastus minevikust läbi oleviku prisma, mõjutades sellega ühtlasi ka 

tuleviku kujunemist.  

Käesolevas töös arutletakse mälu toimimise üle nii selle individuaalsel kui ka kollektiivsel 

tasandil. Aluseks on võetud erinevate teadusharude uurimise ühendamine mälu kui väga 

interdistsiplinaarse üksuse küsimuses. Käsitletakse üldisi mälu puudutavaid mõttearendusi 

teadusmaailmas ning lisaks püütakse leida tuge arheoloogilisele uurimisele mälu vallas 

teise teadusharu – lingvistika – poolt. Töö viimases alapeatükis tuuakse ka konkreetseid 

näiteid, millistest praktilistest töödest arheoloogilisele uurimisele abi oleks. 

Esimeses peatükis on juttu materiaalsetest objektidest, mis arheoloogiliste kaevamiste 

käigus välja tulevad. Tegu on inimtegevuse jäänustega, mille interpreteerimine ja 

kontekstualiseerimine on arheoloogide peamiseks eesmärgiks. Esemeline materjal kultuuri 

sees on ühelt poolt materiaalse väärtusega, aga veelgi olulisemalt kannavad nad endas väga 

kindlat sõnumit ja tähendust. Seda saab aga mõista ainult konkreetset kultuuri tundes ja 

mõistes. Seega on arheoloogide ees vägagi keeruline ülesanne, mille täideviimisel saab aga 

appi võtta ka teiste teadusharude uurimistulemusi.  

Teises peatükis käsitletakse lähemalt mälu mõiste erinevaid tõlgendusvõimalusi. 

Indiviidide mälu on nende identiteedi kandja, aga osakesena sotsiaalsest grupist 

moodustavad nad kokku ühe kultuuri mälupildi. See on süntees individuaalsete mälude 

ühisosast, mis kujuneb inimeste ühiste läbielamiste kaudu ja aitab sellega kaasa grupi 

ühtsustunde kujunemisele. 

Mälu üle diskuteerimine on viinud mitme erineva klassifitseeringuni, millest ühega on välja 

tulnud Juri Lotman. Ta jagab mälu informatiivseks ja kreatiivseks pooleks. Informatiivne 

pool kujutab endast justkui ajaliselt järjestatud faktide rida, mis kajastavad viimse detailini 

reaalselt toimunud sündmust. Kreatiivne mälu on aga mälu loominguline poolus, mis 
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kujundab sündmusest oma nägemuse, tõlgenduse. Informatiivne mälu on mõeldav ja 

rakendatav mingite konkreetsete faktide pähe õppimisel, selleks et suunatud tegevuse 

käigus talletada olulist informatsiooni. Kreatiivne mälu seevastu on inimesele 

loomuomasem ja aktiviseerub igal ajahetkel automaatselt, talletades sündmustest 

valikuliselt infot, mida võib iseloomustada kui olulisemat. 

Nagu eespool juba märgitud sai, on minevikumälestustes ka osake olevikku. Alati, kui 

midagi meenutatakse, kajastab meenutaja ka just selle hetke nägemust maailma asjadest. 

See tähendab, et üks ja seesama inimene omab erinevatel ajahetkedel minevikust erinevat 

arusaama. Mälestused muutuvad koos inimese vanemakssaamise ja vahepeal saadud 

kogemustega. 

Individuaalne mälu moodustab osa kollektiivsest mälust. Kollektiivne mälu omakorda saab 

toimida erinevatel tasanditel, sest ühe grupi sees võib vastavalt soole, vanusele, erialale, 

huvidele, poliitilistele vaadetele eristada väiksemaid grupeeringuid. Nende 

maailmavaatelised arusaamad võivad teineteisest kapitaalselt erineda. Vaatamata sellele 

moodustavad nad aga teatud piirini ühtse terviku. 

Kolmandas peatükis suundutakse uurima lingvistika, täpsemalt psühholingvistika ja 

sotsiolingvistika mäluteemalisi mõttearendusi. Keel on inimühiskonnas olulisimaks 

omavahelise suhtlemise vahendiks. Selle abil väljendatakse oma arusaamu maailmast ja 

mis veel olulisem, oma kogemusi. Ühe indiviidi oskus oma kogemusi teiste grupi 

liikmetega jagada annab inimestele suurepärase eelise koguda teadmisi ja kogemusi ilma 

neid isiklikult läbi elamata. Konkreetses keskkonnas elades on aga äärmiselt oluline suuta 

sõnaliste sümbolite abil väljendada kõiki selle aspekte. Muul juhul pole keelest kasu, seda 

pole võimalik rakendada. Niisiis võimaldab keel inimesel teda ümbritsevas 

looduskeskkonnas paremini ja lihtsamalt toime tulla. 

Kõike seda arvesse võttes tundub loogiline, et inimese taju kujundab tema keelekasutuse. 

Aga kas on mõeldav ka vastassuunaline mõjutus – keelelt tajule? Keele ülesanne, nagu 

eelpool öeldud sai, on ümbritseva maailma väljendamine kindlate sümbolite abil. Seega on 

inimese keelevara piiratud ja esindab ühte nägemust. Keel seab juba ette teatavad eeldused 

keskkonna ühesuunalisele tõlgendusele, sest muuks ei ole ta lihtsalt võimeline. Keel 

kannab endas varem kujunenud eelarvamust ja mõjutab seega ka uute arusaamade 

väljakujunemist. 
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Teoreetiliste keeleuurimiste kõrval on oluline roll ka praktilisel tööl. Etnoloogia on tihti 

uurinud kultuurikeskkondade keelt, kus elustiil on püsinud kaasaegsest ühiskonnast 

erinevana ja säilitanud varasemaid traditsioone. Selle näiteks käesolevas töös on 18.-19. 

sajandi jooksul Kesk-Siberis elava rahva selkupide seast kogutud etnoloogiline materjal 

numbreid tähistavatest sõnadest, mille taga võib näha neile omistatud tähendusi kui osa 

selkupide maailmatunnetusest.  

Järgmine näide pärineb samuti etnoloogiast, Belhare rahva seas Ida-Nepaalis läbi viidud 

etnograafilisest uuringust. See keskendub aga ruumitunnetuslikele erinevustele ja sellest 

lähtuvale keelekasutusele. Ruumi tajumine väljendub omakorda kindlaks kujunenud 

toimingutes ja on selle kaudu nähtav ka arheoloogilises materjalis. 

Viimase näitena tuuakse välja kaasaegses eesti keeles leiduvaid väljendeid ja sõnu, mille 

tähenduse kujunemise võib tagasi viia üsna kaugesse minevikku. Selle tööga on tegelenud 

peamiselt Urmas Sutrop, kes rõhutab, et keeles säilib teatud osa väljendeid, mis näitavad 

selle kaugete kasutajate maailmatunnetust. Kuna keele kujunemise periood on väga pikk ja 

selle käigus võetakse vastu ka palju võõrmõjusid, on töö üsna  probleemne. Samas on tegu 

huvitava ja kindlasti kasuliku teabega. 

Mälu uurimine on keeruline, sest puudutab oma interdistsiplinaarsusega väga erinevaid 

teadusharusid. See sama laiahaardelisus võimaldab aga teema uurimisel üsnagi edukalt 

leida vajalikku (kinnitavat või ümberlükkavat) lisainformatsiooni. Lingvistikas, mille 

võimalikku abi arheoloogiale selles töös on püütud välja tuua, leidub materjali piisavalt. 
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