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Sissejuhatus 
 

Humanitaarteaduste ülesandeks on uurida inimest ja temaga seonduvat. Seda 

rolli pole lihtne täita – ka teadlased on ju inimesed ning seetõttu pole nad täiesti 

vabad ja sõltumatud jälgijad-fikseerijad, vaid vähemalt osaliselt ise osalejad 

uurimisalustes protsessides. Mineviku uurimise juures on vähemalt üks 

tegelikult jääv suurus, mida uurimine ei mõjuta – minevik ise. Toimunud 

sündmused on juhtunud kindlasti ning küsimus, kas neid saaks veel mingil viisil 

muuta, jääb vähemalt praegu veel ulmekirjanduse valdkonda. Siiski pole ka 

tegelikkuses eksisteerinud sündmused lõpuni sõltumatud, seda just tunnetuslikul 

tasandil. Küsimus on asjaolus, kes kuidas mingi sündmuse läbi elas, kuidas on 

toimunu fikseerunud/fikseeritud ning mil moel on see tänasesse päeva jõudnud, 

kuidas meie fikseeritut näeme ja tõlgendame – kõik see ei muuda ega kaota 

sündmusi küll tegelikult, ent jätab tugeva jälje mineviku teaduslikku uurimisse, 

interpretatsiooni. Moonutusest pole vaba ükski teadusdistsipliin, mis tegeleb 

mineviku uurimisega – ei ajalooteadus, lingvistika, semiootika, arheoloogia ega 

teised sõsarteadused. Seega jääb kõik minevikku puutuv, eriti laiemad 

tõlgendused, mis lähevad algallikatest kasvõi veidi kaugemale, pelkadeks 

teooriateks. Teooriad aga on juba oma loomult tõestamatud, neid pole enamasti 

võimalik otseselt jälgida ja katse-eksituse meetodil kinnitada või ümber lükata. 

Sellegipoolest on teooriate juures positiivne, et nad võivad anda täielikust tõest 

hoolimata uut arusaamist või teadmist uuritavast (Ember & Ember 1993, 48–49 

ja seal viidatud kirjandus). Teooriad pole vaid tühi targutamine, mida tehakse 

endast erudeeritud mulje jätmise tõttu (ehkki tundub, et vahetevahel kohtab ka 

seda), vaid proov luua üldistusi, mille abil oleks võimalik proovida seletada ühe 

malli järgi erinevaid konkreetseid nähtusi. Reaalsuses – eriti aga 

humanitaarteaduse uurimisvaldkondades – on heade proovile vastu pidavate 

teooriate loomine keeruline; mudeleid on loodud küll palju, ent vaid vähesed on 

suutnud püsida tõepoolest enam-vähem laialtkehtivate üldistustena. Inimesed kui 

indiviidid ei kipu reeglina alluma loodus- või ühiskonnaseadustele, mida teadus 

on tuletanud, sellepärast peab ühiskonnateooriate puhul arvestama asjaoluga, et 

need on ennekõike mõeldud üldiste protsesside seletamiseks, mis ei võta arvesse 

üksikisiku eripärasid (Pragi 2002, 17). Seepärast peab teadustama, et ka allpool 

esitatud oletused ja üldistused võivad konkreetsetel üksikjuhtudel osutuda kas 

osaliselt kehtetuteks või lausa vasturääkivateks. Inimolemust on raske 
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üldkehtivatesse normidesse suruda. 

 

Inimene kasutab oma elutegevuses ruumi. Ruum on kolmemõõtmeline ning 

otseselt sellega tegeleb füüsika. Ometi ei tunneta tavaline inimene (kui tegemist 

pole just füüsikateaduslikes mõistetes mõtleva isikuga) ruumi enamasti 

kolmemõõtmelisena, vaid enda jaoks mõtestatud objektide paiknemise ja nende 

omavaheliste seostena. Ruumiline tunnetus on inimestel nii tugevasti mõtteviisis 

sees, et selle ignoreerimine või lahtirebimine teistest tajumise komponentidest 

pole reaalsuses võimalik. Sealjuures võivad ruumi mastaabid olla väga erinevad, 

alates hoonest ja toast kuni terve maailmani välja. Et mõista inimest, on 

muuhulgas tähtis teada saada, mil viisil näeb ta maailma, ümbritsevat, ning 

kuidas iseennast (ning teisi) selles keskkonnas. Seda pole võimalik teha ilma, et 

kaasataks teisigi inimtunnetuse faktoreid – ajataju, eetilisi ja esteetilisi norme, 

maailmatunnetust laiemalt (selle alla võiks liigitada näiteks religiooni) jne. 

Teadusele on omane jagamine ja süstematiseerimine, ent tegemist on abivõttega, 

mis ei oma tegelikkuses alati sellist tähendust, nagu mõnikord tundub. 

Süstematiseerimine on teatud punktist alati meelevaldne. Igapäevaelus teeb 

inimene harva eelpool loetletud tunnetuse liikidel teadlikku vahet, tegemist on 

kompleksse kogumiga, mis kujundab isiku ja tema käitumise. Vaid erilistel 

puhkudel võib need komponendid üksteisest eraldada, esile tuua või tagaplaanile 

lükata (näiteks mingi rituaali sooritamisel või juhul, kui keegi teine küsib 

inimeselt nende komponentide kohta). Sealjuures võib arvata, et komponentide 

koos- ja eralditoimimine on mõnevõrra erinevad, kuna nende teadvustamine on 

neil puhkudel erineva taseme ja väärtusega. Ka maastiku tunnetamine võib olla 

erinev näiteks argitoimetuste käigus ja teatud rituaalide (need ei pruugi olla 

otseselt religioossed, vaid võivad ka väljenduda muul viisil, näiteks mõne 

kohaga seotud loo jutustamine) läbiviimisel. Seda peab arvestama ka ruumi 

tajumise uurimisel: mingil paigal võib eri situatsioonis olla erinev väärtus 

(ehkki, tõsi küll, piir erisuste vahel võib olla õhkõrn ning kohati lähevad ühte 

sorti tunnetused sujuvalt üle teist sorti tunnetusteks ilma, et üldse mingit 

tajutavat piiri oleks).  

 

Juba eelmises lõigus käis läbi maastiku mõiste. Maastiku all tuleb esimesena 

meelde tavaliselt midagi loodusega seotut, viisi, kuidas erinevad looduse osad 

esinevad koos Maa pinnal (mitte maapinnal. Ka meri või järv võivad olla 

maastiku komponendiks).  Samas teame ka väljendeid nagu ,,tööstusmaastik” ja 
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,,kultuurmaastik”, mis viitavad, et ka inimesel ja tema tegevusel on maastiku 

idees oma koht. Peale II maailmasõda levis Eestis geograafiateaduses vene-saksa 

maastikukoolkonna mõjul neli maastikukäsitlust. Esimese, kõige varasema 

käsitluse järgi oli maastik sisuliselt peisaaž, mingi ala välimuse laad vaateväljas. 

See variant on tänaseks kaotanud vähemalt teaduses populaarsuse. Teine 

käsitlusviis ütles, et maastiku puhul on tegemist kõikide territoriaalsete ühikute 

üldmõistega. Kolmandaks oli maastik kindla suurusega ala, mis omab 

iseloomulikke tunnuseid ning erineb hierarhias all- ja ülalpool olevatest 

üksustest kvalitatiivselt. (selle lähenemise puhul on tegemist pikka aega 

geograafiateaduses väga levinud ideega, nimelt nn regiooniparadigmaga, vt nt 

Pragi 2002, 47–86). Viimaseks käsitleti maastikku mingi kindla maa-ala valdava 

maakasutuse tähistajana. (Palang & Kaur 2000, 141 ja seal viidatud kirjandus). 

Tegemist oli valdavalt loodusgeograafias kasutatavate seletustega, mis ei võtnud 

niivõrd arvesse inimtaju rolli ümbritsevasse suhtumisel.  

 

Üks maastiku definitsioone kõlab nii: ,,maastik on kultuuri ja looduse 

omavahelise suhtlemise vili” (Kull 2001, 96). See tähendab, et maastiku 

tekkimiseks peavad olemas olema kaks komponenti – loodus ehk füüsiline ruum 

koos kõigega, mis sinna kuulub, ning kultuur ehk inimfaktor. Nende kahe osa 

sümbioosis tekibki maastik. Tuleb meeles pidada, et antud defineering ei saa olla 

ainuvõimalik; igal indiviidil on arusaamine ümbritsevast kuigivõrd erinev, 

individuaalne (Vedru 2002, 101). Sestap ongi maastik jäänud terminiks, mida on 

ka teaduses (sealhulgas humanitaarteaduses) kasutatud palju, ent mida peab ikka 

ja jälle uuesti, peamiselt uurija enese jaoks, lahti mõtestama.  

 

,,Kultuurmaastiku” termini sissetoomisel läheb pilt kirjumaks. Võttes aluseks 

eelnevalt toodud maastiku lahtiseletuse, milles väidetakse, et tegemist on 

kultuuri ja looduse koostoime tulemusega, siis tundub, et sõna ,,kultuur” on 

selles sõnapaaris ülearune. Tekib küsimus, kas maastik üldse eksisteeriks, kui 

poleks olemas inimest, kes seda endale teadvustaks. Kultuur aga on inimese 

lahutamatu koostisosa (Hodder 1991, 19), mis on sisuliselt muutunud inimese 

kui liigi (või vähemalt kui bioloogilise perekonna) tunnuseks. Kultuurmaastiku 

all saab pigem mõelda keskkonda, milles leidub inimtegevuse käigus toimunud 

nähtavaid muutusi. Mõtestatud ning sellega inimese jaoks otsekui ,,korrastatud” 

objektid võivad olla ka täiesti loodusliku algupära ja iseloomuga, kuuludes siiski 

maastiku komponentide hulka. Samas ei pruugi inimene terve elu jooksul olla 
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ümbritsetud vaid oma koduümbrusest, ta võib sattuda ka enese jaoks täiesti 

võõrasse keskkonda, kus tal puuduvad kogemused ümbrusesse suhtumiseks. 

Mõnda aega uues kohas viibides hakkab keskkond omandama uustulnuka jaoks 

teatud mõtte, korrastatuse. Kuid kas me saame nimetada maastikuks ka uut 

senitundmatut ümbrust, mis on inimese jaoks sisuliselt tabula rasa? Peab 

arvestama asjaoluga, et tegelikult ei ole ükski keskkond kultuuritaustaga inimese 

jaoks neutraalne, vaid hakkab saama tema hinnangut niipea, kui inimene seda 

tundma õpib, alates esimestest muljetest. Inimene hindab ümbritsevat lähtuvalt 

oma taustast – kogemustest, koduühiskonna mõjudest, varasemast ruumi-, 

sealhulgas maastikutunnetusest jne. Sisuliselt ongi tegemist eelpooltoodud 

maastiku definitsiooni lahtiseletamisega: see on loodus, kuhu on lisatud kultuur 

(inimese, kui kultuuri esindaja näol). Sestap kasutaksin antud kirjatöös terminit 

,,maastik” inimese poolt mõtestatud ümbruse tähenduses. Sisuliselt on maastik 

seega sama, mis mõned uurijad on andnud ,,kosmose” terminile – organiseeritud 

ruum (Lang 2000, 25 ja seal viidatud kirjandus). ,,Kultuurmaastiku” mõiste all 

mõtlen inimtegevuse poolt füüsiliselt loodud või otseselt mõjutatud ümbruse 

osasid, ent püüan seda terminit pigem vältida kui kasutada, kuna see võib asja 

keerulisemaks muuta. Pealegi pole range eristamine sageli ka tegelikkuses 

võimalik. Kuna käesoleva kirjatöö teemaks on inimese suhtumine ümbrusesse, 

siis olen välja jätnud küsimuse, kas loomadel eksisteerib omalaadne 

maastikutunnetus, ning võtnud maastikku kui inimtajule omast nähtust. 

 

Maastikku kui looduse ja kultuuri sümbioosi on teaduses pööratud võrdlemisi 

palju tähelepanu. Üheks juhtivaks distsipliiniks on selles vallas inimgeograafia 

ja selle alavaldkonnad – majandusgeograafia, rahvastiku geograafia, 

kultuurigeograafia, poliitgeograafia jne (Pragi 2002, 25–29), mis haakuvad hästi 

vastavate sõsarteadustega, näiteks poliitgeograafia politoloogiaga jne. Rohkem 

või vähem käsitlevad ruumi tegelikult kõik humanitaarteadused, kaasa arvatud 

need, mille uurimistemaatika hõlmab lisaks ajalise mõõtme – ajalugu, 

arheoloogia, lingvistika, etnoloogia. Arheoloogias käsitleb inimese suhteid 

ümbritsevaga nn fenomenoloogiline arheoloogia, mis püüab muististe 

tõlgendamise abil välja tuua nüansse uuritava aja inimeste mõtteviisi osast, 

maastikutunnetusest (Vedru 2002, 102–103). Tegemist pole lihtsa ülesandega, 

kuna meie aega eraldab uuritavast ajast enamasti suur ajaline distants, mistõttu 

me ei saa olla kuidagi kindlad, kuidas toonased inimesed tegelikult mõtlesid, 

ükskõik, kui veenvad oleksid meie ajani säilinud jäänused. Mõned arheoloogid 
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on seda siiski proovinud, nimeliselt näiteks C. Tilley, J. Thomas, B. Bender, J. 

McMann ja R. Bradley, Eesti arheoloogidest veidi rohkem V. Lang ja G. Vedru 

(Vedru 2002, 103). On kaheldav, kas me suudaksime mineviku inimese 

mõttemaailma ja -viisi täiesti tundma õppida, kui meil avaneks selleks 

kuidagimoodi võimalus – ütleme, näiteks kasvõi ajamasina abil. Arvan, et me ei 

suudaks teda lõpuni mõista (aga pean võimalikuks, et vähemalt mingis ulatuses 

on see võimalik, vt ka Vedru 2002, 105), sest oleme kokku kasvanud omaenese 

aja mõttelaadiga, mida ei ole võimalik lihtsalt ära vahetada. Seetõttu ongi 

arheoloogia, sealhulgas mineviku maastikutunnetuse uurimine rohkem meie 

eneste jaoks ning meile jääb alati võimalus nähtusi tõlgendada. Tegelikult pole 

aga ükski ruumiga tegelev teadusdistsipliin vaba teatud eriomastest puudustest. 

Teaduse areng toimub pidevalt ning vähemalt osasid vigu üritatakse kõrvaldada, 

tuues asemele midagi uut, teised puudused aga jäävad kõigest hoolimata püsima 

ning neid pole võimalikki kõrvaldada – nad eksisteerivad juba distsipliini või 

teaduse tervikuna loomuses ning nende ignoreerimine tähendaks võõrdumist 

teaduslikust lähenemisest. Peab aga tunnistama, et need kitsaskohad 

põhjustavadki teaduse kui sellise arenemist, mis iseenesest on positiivne – kui 

poleks probleeme, ootaks teadust ,,valmissaamine” ja oma senise väärtuse 

kaotamine. 

 

1. Ruumi tajumine 
 

Valdav enamik ümbritsevast teabest jõuab inimeseni nägemismeele kaudu. 

Teisel kohal on kuulmismeel ja selle järel haistmismeel. Maitsmis- ja 

kompimismeeled toimivad vahetu kokkupuute abil ning ei anna kaugemal 

paikneva osas sisuliselt midagi juurde. Maastikkugi kujutletakse endale enamasti 

ette teatud pildina, seega nägemismeele abil saadud muljena, kuid ka helil ja 

lõhnal on siin oma, ehkki väiksem roll. Ruum ilma hääle ja lõhnata on vaid 

steriilne üheplaaniline pilt, mis saavad mainitud komponentide lisandumisel 

otsekui sügavuse. Võib-olla pole heli ja lõhn olulised vaid kaartidega tegeleva 

maastiku-uurija jaoks, ent kui esitada küsimus, kuidas tunnetab inimene 

ümbritsevat, siis ei saa neist siiski mööda vaadata. Et nägemismeele abil saadav 

teave moodustab koguinformatsioonist umbes 90 protsenti, on ,,pildi” 

rõhutamine ometi õigustatud, tingimusel, et arvestatakse, et saadav üldmulje 

pole siiski täielik. Ka siin olen rõhutanud eelkõige nägemismeelega saadavat 

informatsiooni, ent kuna juttu on konkreetselt maastikust laiemalt, võib 
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eelduseks võtta, et maastik hõlmab endas peaaegu kõikide meelte poolt 

vastuvõetud ning hinnatud teavet, mille inimene asetab tagasi ruumi laiali koos 

omapoolsete lisandustega.  

 

Üks oluline ruumitajumisele iseloomulik nähtus sai mainitud juba maastiku 

mõiste lahtiseletamisel. Nimelt lähtub inimene ruumi tajumisel paljuski 

kogemusest. See avaldub eriti võhivõõrasse keskkonda sattumisel – inimene 

annab ümbritsevale hinnangu, lähtudes oma isiklikest ja ühiskonnast õpitud 

väärtustest ja arusaamadest. Ta võrdleb uut maastikku seninähtuga ning 

mõtestab selle enda jaoks. Sama protsess, ehkki vähemjälgitavamal kujul esineb 

tegelikult pidevalt ka nn kodukeskkonnas, inimesele juba harjumuspärases 

ümbruses. Sisuliselt saab inimene kogemusi pidevalt ning sellest lähtuvalt 

mõtestab ümbritsevat ikka ja jälle uuesti. Sellele viitab ka usundiuurija Mircea 

Eliade (1992, 55). Näiteks kui mingi paigaga seostub varasemast minevikust 

midagi positiivset, siis tuleb meeldiv kogemus paigaga seoses hiljem meelde. 

Kui aga samas kohas juhtub mingil ajal ka midagi negatiivset, siis tuletab 

inimene hiljem kohaga seoses meelde nii positiivset kui negatiivset kogetut. Paik 

on uute kogemuste tõttu ümber mõtestatud. Kogemuste iseloomust – nende 

intensiivsusest, inimese suhtumisest toimunusse jne -  sõltub, millise väärtuse 

saab koht nüüd inimese jaoks. Kogemuste omandamisel aga mängivad rolli mitte 

üksnes nägemismeel, vaid kõik olemasolevad meeled (ning isegi intuitsioon). 

Kogemus ei pea olema endal läbielatud, ka teiste muljed võivad anda paigale 

hinnangu. Nõnda tekib ühine suhtumine ümbritsevasse. Taolist nähtust 

nimetatakse kollektiivseks teadvuseks, mis on omakorda kollektiivse identiteedi 

üks koostisosasid. Ühispärand ehk rahvatraditsioon on peamiselt folkloristika ja 

etnoloogia uurimisteemasid.  

  

Maastiku omapäraks on see, et ta ei pea olema ilmtingimata kaardi peal olemas. 

Ta võib olla ka väljamõeldud, ent inimeste jaoks sama tähtis kui reaalne 

olemasolev ümbrus (Vedru 2002, 102). Kujutletav maastik võib esineda näiteks 

usundilistes arusaamades või rahvajuttudes (ilmekas näide on kasvõi väljend 

,,seitsme maa ja mere taga”, mis ei pea sugugi vastama reaalsusele). Inimese 

maailmapildis on mõlemal olla võrdselt oluline koht. Sealjuures võivad  kujutlus 

ja tegelikkus üksteist mõjutada. Mineviku puhul on materiaalsest kultuurist 

kujuteldavaid maastikke siiski raske  leida, eriti kui puudub usaldusväärne 

suuline informatsioon. Me võime vaid võtta eelduseks, et sellised kujutluspildid 
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on olemas olnud ning võib-olla on üht-teist neist ka materiaalselt talletatud, ent 

me pole enam võimelised neid märke ära tundma ja enam-vähem 

originaalilähedaselt aru saama. Kuna reaalse maastikuga töötamine on juba 

loomult lihtsam, siis on sellele ka enamasti suuremat rõhku pandud.  

 

Ka reaalselt eksisteeriv maastik võib olla iseloomult erinev. Tema mõõtmed 

võivad varieeruda mitmeid kordi. Kõige väiksem ruumikorraldus ja -mõtestatus 

on nii arheoloogiliselt (Marangou 2001) kui etnograafiliselt (Lang 1999, 74) 

märgatav juba hoonete ja küla piires, kõige suuremaks ruumitajuks on 

ettekujutus maailmast. Seega esineb väga erineva ulatusega ruumikorraldusi, mis 

on peamiselt põhjustatud inimese tegutsemispiirkonna suurusest ja 

intensiivsuseastmetest – mida rohkem on inimene mingi paigaga seotud, seda 

enam tunneb ta ka mõttelist seost. Erinevatel inimestel on ruumid erineva 

suurusega, mis sõltuvad peamiselt elamisviisist. Erinevus võib esineda peres 

(näiteks on üks pereliige töö tõttu liikuvam kui teine), kogukonnasisene (näiteks 

kõrgemal sotsiaalsel positsioonil olevatel inimestel on rohkem võimalusi ringi 

liikuda kui sotsiaalselt madalamatel) või koguni väga suurte alade sisene 

(näiteks on küttimisega tegelevatel rahvastel laiem tegevuspiirkond kui 

põlluharijatel, kes on seotud oma isikliku maalapiga). Samas ei pruugi väiksem 

isiklik kogemus tähendada ilmtingimata alati kitsamat silmaringi ja piiratust: kui 

rohkem näinud ja kogenud inimene räägib kogetust teistele, tekib neil omakorda 

oma arusaam maastikest, mida nad pole ise kogenud. See maastik pole küll nii 

vahetu ning reaalsusele vastav kui sellel, kes on teda ise kogenud, mistõttu 

läheneb see pilt maastikust väljamõeldud maastikule. 

 

Maastiku keskpunkte võib põhimõtteliselt olla kaks. Mõtteliselt võib keskme 

asetada teoreetiliselt ükskõik, kuhu inimene arvab olevat sobilik. Näiteks 

keskaegsetel Lääne-Euroopa maakaartidel kujutati maailma keskpaigana püha 

linna Jeruusalemma. Ent teisalt on inimene ise enda ümbruse suhtes keskpaigas, 

temast lähtub kogu taju ning kogu taju jõuab ümbrusest temani. Väga tähtis paik 

on kodu. Selle roll võib paiguti olla erinev ning põhjusi leidub mitmeid. 

Rändleva eluviisiga rahvastel on kodud pigem nagu laagripaigad (mis võivad 

siiski olla kindlad kohad, mida järjepidevalt külastatakse), samas kui paiksetel 

rahvastel võib mitu inimpõlve järjest ühe koha peal elada. Inimene võib 

tunnistada, et on kohti, mis on tema kodust palju tähtsamad – näiteks mingi 

religioossed paigad, ent igapäeva reaalses elus pole võimalik kodu tähtsust 
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ignoreerida.  

 

Tähtis on võtta teadmiseks, et eriti eelkirjakultuuri inimesed nägid maastikku 

ikkagi ise selle sees olles. Ümbritsevat polnud võimalik näha kõrgelt taevast, ka 

kaarte ei olnud käepärast. Vaid kõrgema koha pealt, näiteks mäe või puu otsast, 

võis saada ümbrusest teistmoodi perspektiivi. Kuna arheoloogid töötavad väga 

palju kaartidega, tuleb võtta arvesse, et kaardi peal nähtav ei pruugi olla reaalselt 

representatiivne: kaugele nägemist võisid takistada metsad, künkad ja mäed, 

mistõttu võisid linnulennuliselt lähedased paigad olla tegelikkuses hoopis 

raskemini ligipääsetavad ja nähtamatud. Oluline on, et uurimisel lähtutaks 

tegelikust situatsioonist (Veldi 2006, 80), mille osas võib kaart olla suisa eksitav. 

Mõõdetav kaugus ei oma ruumikasutuses siiski nii suurt tähtsust kui võiks 

arvata. Päris palju sõltub, milline on paiga tähtsus inimese jaoks. Tegemist võib 

olla kodule  lähedalasuva paigaga, ent kui inimesel pole sinna asja, jääb ta ikkagi 

mentaalselt kaugemaks kui mõni kilomeetrite poolest kauge paik, mis omab 

inimesega lähedasemat sidet. Niisiis ei ole maastik lihtne kolmemõõtmeline 

ruum, milles inimene tegutseb, vaid pigem kujult ebaühtlane, täis väljasopistusi 

ja sisemisi auke. Selles esineb erineva kvaliteediastmega kohti: ühed kohad on 

loomult inimese jaoks tähtsamad kui teised, neile võidakse omistada spetsiaalne 

väärtus. Tegemist on pühade kohtadega, mis on olulised just religioosselt 

mõtlevatele inimestele (Lang 1999, 65–67). Kaasaegsete sekulariseerunud 

ühiskondade liikmete jaoks ei pruugi sakraalselt väärtustatud paiku olemas olla, 

mis tunnistab, et maailmatajumine, sealhulgas ümbritseva tajumine sõltub 

suuresti kasvatusest ja ühiskonna üldisest mõjust. Siin ei saa väita, nagu oleks 

üks tajumisviis õigem kui teine; tegemist on põhimõtteliselt erinevate 

mõttelaadidega, mille erinevusi on küll võimalik tähele panna, ent mille 

võrdlemine mingil mõõdupuul siiski võimatu.  

 

Maastiku sees leidub veel üks suurem põhijaotus, mida uurijad on esile tõstnud 

(nt Jürgenson 2004). Nimelt eristab eriti traditsiooniliselt mõtlev inimene sageli 

,,oma” ja ,,võõrast” ümbrust. ,,Oma” ümbrus on inimese enda tavaline 

tegutsemisruum, mis on harjumuspärane ja kodune. Näiteks on sellisteks 

paikadeks kodu ja selle lähiümbrus. ,,Võõras” on seevastu otsese kultuuristatuse 

alt väljas, midagi metsikut ja lausa ohtlikku, mida parema meelega püütakse 

vältida. ,,Oma” maastik on rohkem mõtestatud, inimene suudab selles reeglina 

paremini orienteeruda, samas kui ,,võõras” maastik võib ajada segadusse, seal 
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võib juhtuda asju, mida ei suudeta päris hästi seletada. Alati ei pea ,,võõras” 

olema kodunt eemal, ta võib paikneda füüsiliselt üpris lähedal. ,,Võõras” jääb 

tervikuna mentaalselt kaugemaks, ent ta saab samuti teatud viisil mõtestatud 

paigana olla osa maastikust. Talle on lihtsalt antud sageli negatiivsem hinnang 

kui kodusele ,,omale” ümbrusele. 

 

2. Looduse mõju inimese suhtele maastikuga 
 

Looduslikud tingimused on läbi aegade mõjutanud inimese elu rohkemal või 

vähemal määral. Kaugus ekvaatorist ja kõrgus merepinnast määravad ära, kas on 

vaja soojahoidvat rõivastust, milline on piirkonna elusloodus ning osalt seda, 

kuidas neid on üldse võimalik kasutada. Pinnamoest sõltub samuti eluviis – 

lauskmaa annab võimalust ,,laiutada”, tugevasti liigendunud maa aga sunnib 

rohkem kokku hoidma. Põldu ei ole näiteks võimalik harida kõrbes, liigniisketel 

aladel, kõrgmäestikus või paksus metsamassiivis – selleks tuleb kas valida 

sobivam elukoht või muuta võimaluse korral olemasolevat keskkonda. 

Põhjapõtru ja hülgeid saab küttida vaid seal, kus neid leidub, mujal tuleb 

hakkama saada nendeta. Kuna looduskeskkonnad on läbi aegade olnud pidevas 

muutumises, siis on ka inimene pidanud muutustega kaasa minema, muutes kas 

elupaika või iseenda harjumusi. Läbi aegade on kasutatud mõlemat võimalust. 

Jääaja lõpul läksid osad inimesed tundravöötmega kaasa põhja poole – nemad 

vahetasid elupaika, et mitte vahetada eluviisi. Teine osa jäi paigale ning hakkas 

kasutama teistsugust, pealetunginud looduskeskkonda – nemad vahetasid 

eluviisi, et mitte vahetada elukohta. Me ei tea alati konkreetseid põhjusi, mis on 

inimesi pannud eelistama üht varianti teisele, kuid kindel on, et nende 

muutustega seoses on alati muutunud ka maastik. Ümberasujad avastavad eneste 

jaoks uued pinnavormid – jõed, järved, künkad ja orud – millele anti uued nimed 

ja tähendused; sisuliselt kodustati ümbrus nii, et sellest sai maastik 

sissejuhatuses toodud tähenduses. Paigalejääjate jaoks, kes on 

keskkonnamuutuste tõttu pidanud muutma ellujäämisstrateegiat, on tähtsaks 

muutunud uued paigad (mis võivad olla otseselt kohandatud vastavalt 

inimvajadustele – tekkinud on nn tõeline kultuurmaastik), samas kui teised, 

varem võib-olla nii olulised kohad ununevad, kuna on jäänud väljapoole tavaelu. 

Maastiku puhul pole tegemist kaugeltki igavesti staatilise nähtusega, mis mingis 

piirkonnas on ühesugune inimasustuse algusest sisuliselt maailma lõpuni. 

Muutused ei toimu sama kiirusega. Kui välised tegurid on kiireloomulised, 
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muutub ka maastikupilt inimeste kujutluses võrdlemisi ruttu. Sujuvate ja 

evolutsiooniliste protsesside puhul on samasugune ka maastikukäsitlus. Jääaja 

näite puhul oli tõenäoliselt tegemist viimasega: jää taganes tegelikult nii 

aeglaselt, et kaasaegsete jaoks olid muutused arvatavasti peaaegu tajumatud. 

Alles tagantjärele tervikut hoomates võime väita, et muutused olid üpris suured, 

toona aga toimus kõik väga aeglaselt ja sujuvalt.  

 

Aimamaks, milline võis olla inimeste eluviis ning sellest lähtuv mentaliteet ja 

maastikutunnetus, on oluline muuhulgas teada, millised olid looduslikud olud 

minevikus. Meil pole võimalik kriitikavabalt üle võtta tänapäevased 

loodustingimused ning asetada need minevikku – nagu inimene, nõnda muutub 

ka loodus pidevalt, kusjuures elus- ja eluta loodus moodustavad teineteist 

mõjutava terviku, nii et ei saa täiesti öelda, nagu oleks muutused iseloomulikud 

vaid elusloodusele (või vastupidi, eluta loodusele). Muidugi teeb olukorra 

mõneti lihtsamaks asjaolu, et mõned nähtused muutuvad kiiremini, samas kui 

teised võivad jääda praktiliselt ühesugusteks väga pikaks ajaks. Kunagised 

järved võivad soostuda, jõed muudavad voolusängi, kliima on pidevas 

muutumises ja arenemises. Samas on pinnamood võrdlemisi aeglaselt muutuv. 

Näiteks Eesti praeguse ilme on põhjustanud suuresti viimane jääaeg ning 

hilisemad muutused on suhteliselt palju tagasihoidlikumad. Vaid vee ja maa 

suhe on aja jooksul muutunud, ent seal, kuhu jää jättis lauskmaa, on see tasane 

siiani ning kõrgustikud pole samuti asukohta vahetanud.  

 

Nähtavaid jälgi ümbritsevasse on teinud ka inimene ise. Kus jõud üle käib, seal 

on püütud loodust mõjutada, et teda muuta endale meelepäraseks (muidugi 

eelkõige seal, kus seda on vajalikuks peetud). Niiskeid alasid on kuivendatud, 

looduslikku kaitset pakkunud küngaste efektiivsust täiendavate pinnasetöödega 

suurendatud, liikumiseks on rajatud teid. Kui looduslikud protsessid või inimese 

hilisem tegevus ei ole neid jälgi kustutanud, on nad nähtavad siiani. Tegemist 

ongi maastikuarheoloogia ,,tööpõlluga”. Mida rohkem on meil andmeid 

mineviku inimeste ümbrusest, seda pädevamalt võime ennast tunda, et teha 

oletusi. Sealjuures on võimalikult täpse teabe kogumine väga vajalik, kuna 

poolik pilt võib anda moonutatud ettekujutuse (Hodder & Orton 1976, 237). 

Siinjuures peab arvestama tõesti eelpool nimetatud looduslike ja inimlike 

faktoritega, mis võivad vähemalt osa jälgi ära kaotada nii, et neist ei saa enam 

mingit aimu, mistõttu tekkiv pilt on juba määratud olema vähemalt teatud määral 
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väär.  

 

Praktilised vajadused on küll elukoha valikul olulised, ent kaugeltki mitte 

ainumääravad. Inimese käitumist ei saa alati seletada ratsionaalselt ning elukoha 

valik pole siin erandiks. Paigad maastikul võivad omandada eriliselt väärtustatud 

tähenduse ka muudel põhjustel. Teaduses on rõhutatud sakraalsete ehk pühade 

kohtade märkimisväärset erilisust võrreldes muu, profaanse ruumiga. Kui mitte 

alati, siis vähemalt mõnedel puhkudel võib sakraalse ruumi mõiste kattuda 

esteetilise ruumi mõistega (Lang 1999, 71). Samas võib mingi meeldiv paik olla 

vaba otsesest religioossest seostatusest (ning vastupidi). Kattumine on vaid 

osaline ning minevikku uurides on keeruline alati öelda, kuidas suhtus toonane 

inimene mõnda meie jaoks looduskaunisse kohta – kas kui lihtsalt ilusasse kohta 

või kui paika, mis on teistsugune, püha, millega tuli ka vastavalt käituda. Mida 

peetakse ilusaks, mida pühaks ning mil määral, sõltub suuresti nii paiga enda 

iseloomust kui ka varasemast kogemusest ja ühiskondlikust arusaamast ilu ja 

pühaduse kohta.  

 

Elukoha valikul peab arvestama valikuvõimalustega. Juhul, kui tõesti on 

võimalus valida elamiseks looduslikult kaunis paik, võib seda takistamatult teha 

(kui ka ülejäänud parameetrid on vastuvõetavad). Kui aga näiteks asustus on 

liialt tihe selleks, et valikuvõimalust saaks tekkida, tuleb olla vähenõudlikum 

(Lang 1999, 71). See ei pea muidugi tähendama, nagu kaotaksid seni ilusateks 

(resp. erilisteks) peetud paigad inimeste silmis oma väärtuse – see ei pruugi aga 

näiteks arheoloogilises materjalis selgelt otse välja tulla. 

 

3. Toponüümika ja kohapärimuse roll maastiku tajumisel 
 

Praktiliselt terve elu koha peal elava inimese jaoks on teda ümbritsev maastik 

küll ulatuselt kitsam, ent seda tihedamalt mõtestatud (Valk 1999, 165). Koha 

mõtestatuse üheks lihtsamini märgatavaks ilminguks on sellele antud nimi. 

Paigad, mis kellelegi korda ei lähe, on sisuliselt väljaspool maastikku ning neil 

puuduvad nimed. Nimi annab paigale identiteedi, nii et toponüümi kasutavate 

inimeste jaoks on ta hõlpsalt äratuntav ning teistest paikadest selgesti eristatav. 

Toponüüm ise näitab ära ka hinnangu, mille järgi võib ka väljastpoolt nime 

igapäevaselt kasutavat kogukonda tulev inimene otsustada paiga iseloomu üle. 

Sealjuures saab samuti loomuliku nähtusena jälgida nimede muutumist, 
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tekkimist ja kadumist aja jooksul. Toponüümika dünaamika fikseerimine annab 

võimaluse jälgida maastiku kujutluse muutumist aja jooksul. Samas on 

toponüümide puhul reeglina ühe kõige kindlamalt säiliva suulise pärimuse 

alaliigiga. Näiteks on üle Eesti arvukalt ,,Linnamäe”-nimelisi künkaid, mille 

puhul ei mäletata peale nime midagi muud, ent mis on tõepoolest olnud vanad, 

paljudel juhtudel koguni rohkem kui tuhande aasta vanused linnusekohad. Peab 

muidugi tõdema, et kohanimed säilivad võrdlemisi hästi vaid juhul kui 

ühiskonnas ei toimu järsemaid kvantitatiivseid (näiteks rahvastiku vahetus) või 

kvalitatiivseid (kohaliku elanikkonna mentaliteedi vahetus; vt nt Valk 1999) 

muutusi. Need võivad kui mitte tervenisti, siis vähemalt osaliselt senise 

maastikunägemuse ära kaotada, andes asemele uue (ehkki küllap mingil määral 

sarnase, juhul kui looduslik välisilme ei teisene koos rahvastikumuutustega). 

Nagu iga üksikisik, tajub ka iga rühm ümbritsevat pisut oma nurga alt ning 

seetõttu ei saa loota, et kaks indiviidi või rühma looks ühe ja sama piirkonna 

täpselt samasuguseks maastikuks ehk kosmoseks.  

 

Lisaks tavalistele toponüümidele, mis annavad esimese vihje koha iseloomust 

inimeste jaoks, on veel tähtsamad jutud, mida ühe või teise paiga kohta 

räägitakse, teaduslikus keeles nn ,,kohapärimus”. Kohapärimusel on siduv 

tähendus: ühelt poolt liidab ta mõtteliselt inimesed ruumi ja selle osadega, teiselt 

poolt seob omavahel inimesi, kes rohkemal või vähemal määral jagavad ühist 

maastikutunnetust. Kohad muutuvad tänu nendega seotud juttudele otsekui 

omalaadseteks mõttelisteks infotulpadeks, mis aitavad hoida neile suunatud taju. 

Kohapärimus on nii põhjus kui ka moodus paigale teatud kvaliteedi andmiseks, 

mille algtõukeks on sageli kellegi isiklikud  kogemused ja muljed antud kohaga 

seoses, mida nii kogeja kui ka tema auditoorium – kogukond – peavad oluliseks 

mäletada ja suhtlusviisina hoida. Kohapärimus aitab hoida kogukonnasiseseid 

suhteid, ent vähemalt osalt pole tegemist mingi täiesti suletud ringi 

märgisüsteemiga, vaid ka väljastpoolt tulijatele avatud informatsiooniga, mille 

saaja muutub teatud piirides kogukonna osaks (ehkki mitte täielikult). Võib olla 

ka pärimust, mida hea meelega väljapoole kindlaltpiiritletud rühma ei avaldata, 

vaid mis jääbki kitsa ringi ühtekuuluvustunde (ja sellega seoses teistest 

eristumise) hoidjaks. Ruumiga seotud märgisüsteemi puhul on tegemist seega 

inimeste jaoks (eriti nendele, kes on kindlalt seotud mingi kindla paigaga) 

olulise nähtusega. Kui üks kollektiivse identiteedi näitajaks on enese 

määratlemine mingi paiga või piirkonna järgi, siis on kohapärimuse tundmine 
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üks selle tunnuseid.  

 

4. Sakraalsus maastikus 
 

Traditsioonilised kultuurid arvatakse valdavalt olevat loomult religiooniga 

seotud. Sekulariseerumiseelses maailmas oli usul kindlasti palju suurem tähtsus, 

kui tänapäevastest teadusringkondades, mis kummatigi tegelevad just 

religiooniga suuremat seotust omavate ühiskondade uurimisega. Sellest suurest 

vahest võib olla keeruline üle saada. Mitmed mineviku inimeste käitumisviisid 

võivad meile tunduda ebaratsionaalsed ning me ei suuda nende mõttekäike 

jälgida ainuüksi juba sellepärast, et me ei saa sügavuti uurida nende kultuuri ühte 

külge, religioossust. Ometi aimame, et see religioossus kahtlemata eksisteeris 

ning väljendus ka materiaalses kultuuris ning teistes nähtavates jälgedes. 

Tõepoolest, ka tänapäeval võib lihtsa vaevaga leida ümbruskonnast religiooniga 

seotud toimivaid märke. Eesti kontekstis hakkavad kõige paremini silma suured 

kirikud, mille tähendust mõistavad praktiliselt kõik. Tegemist on ristiusu pühade 

kohtadega, kus viiakse läbi spetsiaalseid toiminguid, millel väliselt pole just 

kuigi palju ühist ratsionaalsusega. Religioosse inimese jaoks ei teki küsimust 

ratsionaalsuse osas: kõrgemate jõududega (kui mitte just kindlalt teades, siis 

vähemalt uskudes, et sellised jõud eksisteerivad) on parem läbi saada. 

Religioossus võib inimese elus väljenduda mitmel moel ning isikuti erineval 

määral. On toiminguid, kus tuleb olla usulises mõttes eriti tähelepanelik, ning 

neid, kus ei pea sellele niivõrd mõtlema. Pealegi on religioossus ise, nagu 

teisedki isikliku mõttemaailma komponendid, väga personaalne. Kahte 

ühtemoodi uskuvat inimest pole olemas. 

 

Nagu juba kirikute näitel näha, esineb sakraalsuse tunnusmärke ka maastikul. 

Tegemist on nn sakraalsete kohtadega, mis eristuvad ülejäänud, profaansest ehk 

tavalisest ruumist (Lang 1999, 66–67, Hiiemaa 2001, 92). Et nn ,,pühade 

paikade” puhul on tõepoolest tegemist inimeste jaoks tähtsate kohtadega, mida 

tuli mäletada, näitab asjaolu, et vähemalt Eesti kohapärimuslike juttude puhul on 

see teema üpris levinud (Hiiemaa 2001, 92). Ehkki kohapärimusega tegelevate 

teaduslike distsipliinide allikmaterjal pärineb peamiselt 19.–21. sajandist, võib 

arvata, et samasugune oli tendents üldiselt ka varasematel aegadel. Paraku ei saa 

praeguse uurimisseisuga (ning ma kardan, et seda polegi võimalik teada saada) 

öelda, kas religioossuse määr on olnud kogu aeg ühesugune. Tõenäoliselt on 
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usundiline mõtlemine teinud ajaga teatud muutumise ning mis ühel ajal võis olla 

tõeline pühaduseteotus, oli teisel ajal täiesti normaalne, isegi kui ei toimunud 

põhjalikku mõjutust väljapoolt (nagu kristlus liitus muinasusundile, milline see 

iganes ka olla võis). Millised võisid olla usundilised tõekspidamised mingil 

kindlal ajaperioodil, seda võivad vähemalt osalt anda vihjeid olemasolevad 

muistised, kuigi nende tõlgendamine sõltub tänapäeva (paljuski 

mittereligioossetest) teadlastest.  

 

Sakraalsed kohad võivad omandada kindla tähenduse konkreetsel sakraalsel ajal. 

Siis saavad omavahel kokku eriline, püha aeg ja koht ning tekkiv keskkond 

omandab kahekordselt võimendatud kvaliteedi (Valk 2003, 221). See toimub 

enamasti mingil kindlal ajal, näiteks kord aastas. Püha aeg kordab kunagist 

müütilist, ,,ennemuistset” aega (Lang 1999, 67). Selle ajaga tuleb käituda 

teistmoodi, justnagu sakraalse ruumigagi. Õigupoolest ongi aeg ja ruum 

siinpuhul nõnda tihedalt omavahel seotud, et vahe tegemine oleks asjatu. Võib 

esineda ka pühasid paiku, mis pole otseselt seotud mingi kindla ajaga ning 

samalaadseid aegu, millel puudub otsene seos mingi kohaga, ent nende 

kooseksisteerimine pole mingiks erandiks. 

 

Jaotumises ,,sakraalne-profaanne” esineb arvutul hulgal alaliigendamisi. Kui 

inimeselt küsida ruumi jaotumise kohta, võib ta küll esimese hooga nimetada 

kahte eelpoolnimetatud jaotust püha ja tavalise vahel (oletame teoreetiliselt, et 

vastus võiks selline olla), ent tegelikult leidub veel lõputul hulgal väiksemaid 

hinnanguid. Ühed profaansed ja sakraalsed kohad on teatud juhul siiski 

eelistatumad kui teised. Põhjusi võib olla mitu – isiklikud eelistused, paik on 

sobivam mingiks tegevuseks (näiteks on magamistoas voodi magamiseks kõige 

eelistatum paik, samas kui köögi pliit sobib kõige paremini toidu 

valmistamiseks). Mingi paiga eelistamine teisele võib olla kõigest ajutine ning 

sõltuda täiesti hetkeolukorrast. Näiteks võib palaval päeval olla varjuline koht 

kõige parem, ent varju liikudes muutub ka soodsama koha asend. Ehkki viimane 

näide ei pruugi arheoloogiateadusele otseselt eriti midagi väärtuslikku anda, on 

see siiski oluline, et mõista: paiga väärtustatus tuleneb sageli selle 

,,isikupärastest” omadustest. Nõnda võib sakraalne ruum olla väärtustatud, kuna 

seal esineb teatud parameetrite järgi sakraalsusele omane ruumikvaliteet. Milline 

see olla võiks, on praeguste võimaluste juures keeruline öelda; tõenäoliselt 

tuleneb väärtustamine inimese enda sakraalsuse tajumisest.  
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5. Ajaline maastik 
 

Maastik ei ole enamasti tekkinud üleöö, vaid kujuneb pika aja jooksul. Maastik 

ei saa kunagi valmis, kuna ta on pidevas muutumises ja uuestisünnis. Kui 

inimene õpib tundma tema jaoks seni võõrast paika, loob ta selle paiga maastiku 

osana nagu uuesti. Ent ta ei pruugi olla esimene, kes on selle paiga mõtestanud. 

Kogukond tervikuna võib olla hoidnud seda paika oma mõtetes juba väga pikka 

aega ning seda teada saades omandab inimene osakese kogukonna 

märgisüsteemist, omandab aina uuesti ja uuesti kultuuri, mille täisväärtuslik 

kandja võib ta olla hoolimata sellest, et ei tunne mõnda selle üksikut 

komponenti. Õigupoolest ei saagi olemas olla inimest, kes tunneks tervet 

kultuuri, hoolimata sellest, et tal on selles vallas väga laialdased teadmised. See 

hoiabki vastavat kultuuri elus ja pidevas arengus, vastasel juhul ta stagneeruks 

ning manduks. 

 

Maastik on üks mälu hoidjaid, ent samas toimub minevikus toimunud sündmuste 

mäletamine valikuliselt, sõltuvalt sellest, mida peetakse vajalikuks mäletada. 

Toimunu, kui see väärib juba iseenesest mainimist, on ikka seotud mingi 

paigaga, mille hilisem nägemine või meeldetuletamine võib omakorda tuletada 

meelde seal toimunud juhtunud. Seega mõjuvad teatud kohad otsekui sõlmed 

taskurätikus omapäraste memodena. Kuna inimese mõtlemine on juba 

iseloomult loov-seostav, pole ebatavaline, kui aja jooksul omandavad 

sündmused mälus teistmoodi ilme kui algselt. Sedasi, eriti põlvest põlve edasi 

levides võivad mälestused muutuda niivõrd, et viimaks on praktiliselt võimatu 

aru saada, missugune on olnud algallikas ja kuidas on see saanud hilisema ilme. 

Kunagi reaalselt toimunu puhul ei saa välistada, et mälestustes omandab see 

põlvest põlve edasi kandudes lausa ebaratsionaalse värvingu, muutudes 

müütiliseks ning saades inimeste jaoks osaks mitte konkreetsest ajaloomälust, 

mida ta seni olnud oli, vaid ajatust ennemuistsest ajast, mis on müütiliste (ent 

traditsiooniliselt mõtlevate inimeste jaoks mitte olematute) olendite pärusmaaks 

(Lang 1999, 69). Kirja tundmine ja kasutamine muudab sündmused 

fikseeritumaks ja staatilisemaks, kuid ka siin võib esineda muutumist, näiteks 

juhul, kui kirjutaja tõlgendab varasemat kirjatööd enda isiklikust kultuuri- ja 

isiklikust taustast lähtuvalt.  

 

Elades oma ajas ja ruumis puutub inimene ometi kokku ka minevikuga. Maastik 
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on väga mitmekihiline, sest sellesse on ladestunud kogu senine ajalugu. 

Kollektiivne mälu hoiab vähemalt kuigivõrd meeles paikadega kunagi seotut, ent 

samahästi võib kohapärimus muutuda ka täiesti omalaadsel, ehkki seletataval 

moel. Eredaks näiteks on kohanimede seletuskatsed, kui algupärane toponüüm 

on kõnes muutunud niivõrd, et hakkab inimeste teadvuses seostuma juba millegi 

muuga (Hiiemäe 2001, 90–92). Tegemist on suulises kultuuris loomuliku 

nähtusega; kohanimed arenevad koos keelega. Omandades teise tähenduse, 

hakkavad toponüümid edasi arenema vastavalt juba uue sõna 

mugandumisviisidele. Samamoodi võib endiselt kasutusele jääda tegelikult 

objekt ise, ehkki tema algne kasutusviis ja tähendus on minetatud. Näiteks jääb 

vana linnus, mida enam sellena ei kasutada, ikka inimeste tegevuspiirkonna sisse 

ning teda mäletatakse (ja sellega seoses mõtestatakse) endiselt. Ka 

matusepaigad, kuhu enam inimesi ei maeta, võivad säilida kogukonna teadvuses 

kui vanad kalmed. Leidub ka juhtumeid, kus aktiivsest kasutusest välja langenud 

paigad unustatakse täiesti, isegi kui neil võiks oma erakordsuse pärast olla 

potentsiaali kogukonna mälus edasipüsimiseks. Kohanimede ja muististe 

omavaheline teaduslik võrdlemine annaks võib-olla huvitavaid tulemusi 

paikkonna asustuse ja teadvustatud ümbruse muutumise ja dünaamika kohta: kas 

leidub muistiseid, mis on täiesti unustatud, kas mõned paigad on aktiivses 

kasutuses olnud järjepidevalt jne. Väga sageli unustatakse arheoloogias ära, et 

objektid, millel ei ole mingist ajahetkest enam materiaalseid jälgi näha, ei pruugi 

sugugi ära ununeda, vaid nad elavad inimeste jaoks edasi, ainult teistsugusena. 

See on arheoloogide töö teinud palju lihtsamaks – mitmed muistised polegi 

tegelikult ära unustatud, vaid elavad inimeste seas edasi. Muististe kasutusviis 

võib ka muutuda. Juhul, kui seda saab käegakatsutavate tõenditega jälgida, on 

tegemist ilmselt kihtmuistisega, ent inimtegevus ei jäta neid tõendeid maha alati. 

Mõnikord annavad vaid üksikud suulised teated mingisugustki aimu objekti 

hilisema kasutusviisi kohta, väga sageli aga pole sedagi võimalust.  

 

6. Maastiku arheoloogilise uurimise probleemid 
 

Arheoloogia püüab minevikust meie ajani säilinud andmete põhjal 

rekonstrueerida pilte, mis tunduksid võimalikult usutavad. Täiuslikud ei saa need 

pildid olla, sest andmestik pole enam täielik. Keskkonnas, milles mineviku 

inimesed elasid, on mingil määral uurijatele näha, ent ta on muutunud ja 

muudetud. Meil puuduvad otsesed andmed toonasest suulisest, sealhulgas 
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kohapärimusest, mis annaks mineviku maastikutajumise mõistmisele väga palju 

kaasa. Meil pole silme ees seda pilti, mis ta oli kunagi, ent teatud jäljed sellest 

on siiski säilinud. Arheoloogia puhul ongi iseenesest põnev püüda 

olemasolevatest valikulistest kildudest kokku panna tervikpilt, kusjuures osa 

sellest tuleb lihtsalt välja mõelda, ehkki teaduslik lähenemine nõuab, et 

väljamõeldis oleks mingilgi viisil põhjendatud.  

 

Üheks oluliseks probleemiks arheoloogia meetodite juures on enamasti võimetus 

tabada mingi paiga tegelikku tähendust. Meile võivad olla teada küll muistised, 

ent kuidas suhtusid inimesed konkreetselt mingisse objekti mingil kindlal 

ajahetkel, pole võimalik teada saada. Näiteks kaks lähestikku linnust võivad 

välisilme ja leiumaterjali poolest olla praktiliselt identsed, ent see ei tähenda 

veel, et nende roll kohalikus elus oli samaväärne. Kui ühes linnuses elas naabrite 

suhtes tolerantne inimene ning teises vaenulik, on ilmne, et esimene linnus oli ka 

paigana kogukonna jaoks paremas nimekirjas kui teine. Arheoloogilise materjali 

põhjal ei saa taolisi nähtusi enamasti jälgida, mistõttu tuleb pigem tähele panna 

pikemaajalisi protsesse kui lihtsalt kahe üksikisiku omavahelised suhted, mis 

pikemas perspektiivis võib olla üpris tühine asi. Laiemaulatuslikest protsessidest 

võib sageli suurema tõenäosusega representatiivset teavet olla säilinud, mistõttu 

ongi ühiskondi arheoloogias palju kergem uurida kui üksikindiviidi. Omistades 

aga kõik saavutused vaid ühiskonnale laiemalt, võime hõlpsalt mitte märgata 

inimest kui indiviidi ja tema rolli sündmuste arengus.  

 

Omaette raskuseks on mitmesugused paigad, mis võisid olla inimestele omal ajal 

väga tähtsad ja väärtustatud, kuid millest pole säilinud arheoloogiliselt 

käegakatsutavaid tõendeid. Eesti näiteks on hiied – tänu teadusesse sattunud 

kohapärimusteadetele tunneme neid kokku päris palju, samas ei ole veel välja 

mõeldud, kuidas saaks neid arheoloogiliselt uurida, sest hiites läbiviidud 

toimingud ei pruukinud endast maha jätta midagi niisugust, mis oleks 

ajahambale vastu pidanud meie ajani. Nii jääb õhku võimalus, et 19. sajandil 

polnud enam teada kõiki hiisi – osad neist võisid kaduda rahva teadvusest juba 

varem ning mitte sattuda uurijate teadvusse. Iseenesest on taoline protsess 

paratamatu. Maastiku muutumine mõttes toimub pidevalt niikuinii. Mida 

kaugemale ajas tagasi, seda vähem võime üldse oletada konkreetse ruumi 

kasutamisest ja mõtestatusest, ehkki mingeid üldistusi võib teha ka üpris kauge 

aja kohta, juhul kui meil on olemas teave mingist tolleaegsest ruumielemendist. 
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Sel puhul on võimalik oletada vähemalt seda, et nimetatud objekt oli mingil 

määral kohaliku elanikkonna jaoks oluline, seega mõtestatud.  

 

Kuna, nagu juba mainitud, pole arheoloogias võimalik kõike uurida – meetodid 

seavad omad piirid ning ma ei näe siin võimalusi nende tõhusaks muutmisel – 

peab leppima oma kaasaegse mõtlemisega tehtavate järelduste ja tõlgendustega. 

See ei hõlma mitte ainult mineviku maastikukäsitlust, vaid kogu minevikku 

tervikuna. Võib vaid tõdeda, et ,,õnneks” ei saa me tõenäoliselt kunagi teada, 

kuidas olukord minevikus tegelikult oli ning lõppkokkuvõttes polegi see ehk 

vähemalt praeguste võimaluste juures oluline. Tähtis on saavutada kõige 

tõenäolisem tulemus, mida pole võimalik kindlalt kontrollida, kuid mille puhul 

võiks jääda mulje, et kuigi olukord ei pruukinud minevikus selline olla, v õ i s  ta 

olla selline, sest olemasolevad andmed ei välista seda ega muuda seda oletust 

ebatõenäoliseks. Kas toonaste inimeste jaoks oli olemas maastikuelemente, mida 

nad eriliselt väärtustasid ning mis nende mõttemaailma tugevasti mõjutasid, ent 

millest meil uurijatena aimugi pole, ei ole kontrollitav, samas ei saa me ka selle 

üle eriti kurta, sest me lihtsalt ei tea, millest me ilma oleme jäetud (kui üldse).  

 

Kokkuvõte 
 

Maastik on inimloomuse üks lahutamatuid komponente, tekkides looduse ja 

kultuuri omavahelisest tihedast sümbioosist. Inimene tegutseb ruumis, mille ta 

,,kodustab”: ta annab ruumile ja selle elementidele oma hinnangud kas isiklike 

või teistelt saadud kogemuse põhjal. Tavaline looduslik keskkond saab selle 

kaudu inimese silmis väärtust juurde. Maastik on inimese tajutud maailm, tema 

isiklik kosmos, mida ta teab ning milles tunneb ennast rohkemal või vähemal 

määral koduselt. Antud käsitluses pole inimese jaoks tundmatu maailm maastik, 

kuna tal puudub isegi teoreetiline mõtestatus. Samas võivad maastiku osaks olla 

väljamõeldud kohad, mida inimene arvab ennast teadvat, kusjuures tema jaoks 

võivad nii kujuteldav kui reaalne ümbruskond olla võrdse tähtsusega ning 

üksteist mõjutada.  Maastik võib mõjutada inimese käitumist. Inimene ei ole 

oma elupaiga valikul täiesti vaba: teatud määral suunavad tema tegusid 

kasutatav elatusviis ning ühiskonnas õpitud väärtushinnangud. Ent siiski saab 

inimene võimaluse korral valida elukohta talle meelepärases keskkonnas, kus 

oma osa mängivad esteetilised ja mõttemaailmast tingitud (nt religioossed) 

eelistused.  
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Üheks paremaks maastiku väärtuse näitajaks on kohtadele antavad nimed ja 

nendega seotud jutud. Need määravad paljus ära ka edasise inimeste 

meelestatuse nende suhtes. Aja jooksul võivad nii kohanimed kui kohapärimus 

suulise traditsiooni iseärasuste tõttu muutuda ning koos sellega muutub ka nende 

tähendus neid tundvate inimeste jaoks.  

 

Maastiku ruumis pole kõik elemendid võrdse kvaliteediga. Erineva nurga alt 

saab maastikku jagada erinevat moodi – sakraalseks ja profaanseks, ,,omaks” ja 

,,võõraks”. Sakraalsete paikade puhul on tegemist erilise kvaliteediga aladega, 

mis eristuvad ümbritsevast tavalisest ruumist ning mida väärtustatakse eraldi. 

Sageli seostuvad pühad paigad samalaadsete nähtustega ajas, mil saavad kokku 

pühitsetud aeg ja ruum. Enamasti on nii aeg kui ruum kindlaks määratud ja 

avanev ,,ajaeelne” aeg omandab inimeste jaoks eriliselt tähtsa väärtuse.  

 

Erinevad objektid võivad jääda maastiku komponentideks ka juhul, kui nende 

algne kasutusviis on kadunud. Just toponüümid ja kohapärimus, mis on otsekui 

omalaadne maastiku lugemise õpetus, aitavad hoida neid kohti inimeste mälus. 

Kohati, eriti kui tegemist on meenutamisväärsete paikadega, võib (kuigi alati ei 

pruugi) mälestus mingist paigast püsida väga kaua aega. Inimeste elu 

muutumisega muutub ka maastik nende ümber: ühed seni tagasihoidlikul 

positsioonil olevad paigad võivad omandada suurema tähenduse, teised, seni 

olulised paigad jäävad tähelepanu alt välja. Teaduse käsutuses olev 

rahvapärimus, sealhulgas kohapärimus, võimaldab uurida, kuidas on mõne 

piirkonna maastik aja jooksul muutunud – kuidas kattuvad pärimuslikult olulised 

paigad mineviku muististega.  

 

Arheoloogias on maastiku uurimine võrdlemisi tavaline, kuid siin võivad 

esineda ületamatud probleemid, millega tuleb arvestada. Maastiku tajumine ei 

pruugi jätta alati endast maha materiaalseid jälgi, mistõttu meil pole aimugi 

detailidest. See probleem ei ole seotud ainult üksikute võrdlemisi väheoluliste 

paikadega, vaid ka mõnede sakraalsete kohatüüpidega (näiteks hiied Eestis). See 

aga ei tähenda, et maastiku uurimisest peaks üldse loobuma. Ruumitaju ja                  

-mõtestamine on inimese üks kultuurilisi põhiomadusi, mille tundmaõppimine 

aitab meil mõista tolleaegset inimest ennast, isegi kui meie tulemused on mingil 

määral moonutatud.  
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