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Sissejuhatus 
 
Kontekstuaalne arheoloogia on üks postprotsessuaalse arheoloogia osasid. Kohati on 

seda terminit ühildatud ka teise postprotsessuaalses arheoloogias kasutusel oleva 

sõnaga � tõlgendav arheoloogia. Tegelikult on nendel kolmel märksõnal � 

postprotsessuaalne, kontekstuaalne ja tõlgendav arheoloogia � üsna keeruline vahet 

teha.  

 

Postprotsessuaalses käsitluses on arheoloogia tõlgendav teadus või vähemalt peaks ta 

praeguste arusaamade kohaselt sinnapoole püüdlema. On loomulik, et vaid esemetele 

toetudes on interpreteerimine üsnagi keeruline. Kontekst on see, mis loob aluse 

vaatamaks materiaalsetest objektidest, nende klassifitseerimisest ja struktureerimisest 

kaugemale. Selles mõttes on iga arheoloogiline uurimus suuremal või vähemal määral 

omaette kontekstipõhine lähenemine. Järelikult on postprotsessuaalne arheoloogia 

tõlgendav ning sellest tulenevalt ka kontekstuaalne arheoloogia. 

 

Ometi ei kasutata neid sõnu ikkagi päris sünonüümidena. Kui tõlgendav ja 

kontekstuaalne arheoloogia on veel suures osas kattuvad, siis postprotsessualism on 

omalaadne katuseorganisatsioon, mis koondab väga erinevaid lähenemisi mineviku 

ühiskondade uurimisel, mõtestamisel ja interpreteerimisel. 

 

Mis vahe on aga kontekstuaalsel ja tõlgendaval arheoloogial? Võib-olla mõningatel 

juhtudel vahet polegi, kuid siinkirjutaja meelest on peamine erinevus selles, mis on 

see üks, mida peetakse teise eelduseks. Nagu eelnevast arutlusest selgus, on kontekst 

see, mis annab tõlgendamiseks võimaluse � järelikult on ta primaarse tähendusega 

interpretatsiooni ees. Sellelt lähtepunktilt on valminud ka käesolev kirjatöö, mille 

eesmärgiks on vaadelda erinevaid konteksti aspekte, konteksti tähenduse 

mitmetasandilisust ning mõjutusi tõlgendusele kui arheoloogilise uurimustöö 

lõpptulemile. Probleem, millele püütakse vastust vähemalt otsida, kui mitte leida, on 

küsimus: millistest kontekstidest sõltub arheoloogiline tõlgendus? 

 

Tulenevalt küsimuseasetusest on järgnev arutlus pigem probleemide lahtikirjutamise 

esmane katse, sest siinkirjutaja peab vajalikuks konkreetselt teadvustada, kas on 
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võimalik välja tuua erinevaid tõlgenduse mõjutegureid, ning leida, missugune on 

nende osa tõlgendusprotsessis. Tihti on interpretatsioon niivõrd loomulikuks peetav 

töö lõpptulem, et uurija ei selgita, kuidas ta selleni jõudis. Jah, loomulikult on olemas 

arheoloogilised andmed ja eelteadmised näiteks uuritavast perioodist või 

muistisetüübist, mille põhjal jõutakse vastava uurimisteema tõlgendamisele, kuid 

protsess, kuidas jõutakse üksikutest materiaalse kultuuri objektidest seletava 

narratiivini on veidi hägune. Niisugune tõlgenduseni jõudmine omamoodi loomulikul 

teel on tegelikult vägagi positiivne nähe, sest tegelikult peaks tööst olema võimalik 

välja lugeda, mis alustel uurija vastavale tulemusele jõudis. Selle protsessi 

üksikasjalik lahti harutamine olekski ilmselt lugejale koormav. Kuid pean vajalikuks, 

et kirjutaja ise teeks selle tulemini jõudmise teekonna endale veidi konkreetsemaks, 

mõistmaks, et tõlgenduseni ei jõuta iseenesest ja see pole ette antud, vaid et on suur 

hulk tegureid, mis on teadlikult või alateadlikult tema interpretatsiooni kätketud ja 

sellega tihedas seoses. 

 

Kuna kirjatükk ongi valminud pigem eesmärgiga teha vaikselt algust nendesse 

probleemidesse süvenemisega, siis kindlasti ei püüta siin anda mingit kõikehõlmavat 

ja lõplikku vastust antud probleemile. Seda kajastab ka kirjanduse valik, mis praegu 

on ehk pisut kaootiline. Pigem ongi loetu olnud rohkem küsimusi püstitav kui 

vastuseid andev. Seda enam, et vastuseni peaks ju tegelikult jõudma igaüks ise, ent 

siinkirjutajale näib, et selleks on vajalik laialdasem erinevate lähenemistega 

tutvumine. Antud tekstis on põhiliselt kasutatud üksikuid postprotsessuaalse 

arheoloogia ühe tähtisiku Ian Hodderi kirjutisi (1986, 1999, 2000), millest üks on 

valminud toimetajatena koostöös Robert Preuceliga (1996). Ideid on saadud 2000. 

aastal ilmunud artiklitekogumikust �Interpretive Archaeology : A Reader�, mille 

toimetajaks on Julian Thomas. Indiviidi teemadel arutletakse Frederik Fahlanderi 

kahe raamatu (2001, 3003) põhjal. Hermeneutika teemadega tutvusin põgusalt 

kogumiku �Filosoofilise hermeneutika klassikat � abil.  

 

Töö jaotub nelja suuremasse ossa. Neist esimeses püütakse anda mingi üldine 

ülevaade kontekstuaalsest arheoloogiast ja selle põhiseisukohtadest. Sellele järgnevad 

kaks suuremat alajaotust, mis käsitlevad erinevaid kontekstiaspekte nii mineviku 

objekti (kõige laiemas mõttes materiaalsete kultuuri) kui oleviku subjekti (materiaalse 

kultuuri tõlgendaja) lähtekohalt. Viimases on eraldi tähelepanu pööratud 
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hermeneutilisele probleemile. Viimane osa keskendub tõlgendusprotsessi 

lõpptulemuse objektiivsuse ja subjektiivsuse küsimusele. 

 

Järgnevalt püüakski asuda otsima vastust küsimusele, missugused on tõlgendust 

mõjutava konteksti eri aspektid ja kuidas need siis ikkagi määravad seda, missuguseks 

kujuneb arheoloogiline interpretatsioon. Alustuseks olgu aga pisut seletatud, mida 

peetakse üldiselt kontekstuaalseks arheoloogiaks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

1. Kontekstuaalne arheoloogia  
 

Mis üleüldse on kontekst? Sõna �kontekst� tuleneb ladinakeelest sõnast �contextus�, 

mis tähistab ühendust või seost. Arheoloogid kasutavad terminit �kontekst� eri viisidel, 

mille peamiseks ühisosaks peetakse seisukohta, et objektide vaatlusel tuleb nad viia 

ühte konkreetsesse situatsiooni või situatsioonide kogumisse (Hodder 1986, 120). 

Arheoloogilist konteksti on I. Hodder ise defineerinud kui vaadeldava objekti suhtes 

tähendust omavate keskkondade hulka ehk seoseid, mis on vajalikud objekti tähenduse 

selgitamiseks (Hodder  1986, 139).  

 

Nagu ilmneb, pole kontekst n.ö üks ja kindel, puhtal kujul ette antud, vaid need suhted, 

milles esemed asuvad on heterogeensed (Thomas 2000, 9), sest iga objekt esineb 

korraga mitmes eri seoses ning olemasolevad andmed  asuvad tohutus seoste ja 

kontratside võrgustikus (Hodder 1986, 139). Üks aspekt on vaadeldava objekti füüsiline 

olemus, mille järgi on tal kindel kasutaja, valmistaja, funktsioon, leiukeskkond jne, 

teine asi on aga selle objekti tähendus tema ajaloolises traditsioonis ja struktuuris 

(sotsiaalne, majanduslik ja usundiline taust). Neid kahte ei tohiks eraldada, vaid 

vaadelda tuleb neid koos (Hodder 1986, 171). Sarnast konteksti eristamist� füüsiline ja 

ajaloolis-kultuuriline kontekst � ja seostamise vajadust on tähtsustanud ka Julian 

Thomas (2000, 9).  

 

Kuid lisaks eelpool mainitule on üha enam hakatud tähelepanu pöörama uurija/ 

tõlgendaja ehk antud juhul arheoloogi kontekstile. Ikka ja jälle tõdetakse, et kuigi 

konkreetne vaadeldav objekt ja see, mida temas nähakse ning millega seostatakse, on 

ühest küljest küll tulenev tema füüsilisest ja ajaloolis-kultuurilisest kontekstist, on 

vastava objekti tõlgenduses väga suur roll tänapäeva uurijal. Mineviku tõlgendus ja 

tähendus, mis uurimisobjektile antakse, aga ka näiteks see, kuidas uurija või lugejad 

seda tulemust vastu võtavad, ei saa olla isoleeritud kaasaja maailmast (Johnsen, Olsen 

2000, 117). Ühest küljest on mõjutajaks eelteadmised antud teemast ning varasemad 

kogemused ehk siis laias laastus haridusega seonduv taust. Teine mõjutegur on hoopis 

sotsiaalsemat laadi. Nimelt see, mis on kaasaja uurija jaoks oluline, küsimist ja vastuse 

leidmist väärt, ning selle vastuse leidmisel oluliseks ja arvestatavaks peetavad mõjurid. 

Konkreetsemalt on uurijast sõltuvad ju kas või kasutatud uurimismetoodikad ja teooriad 
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ning oleks vist veidi naiivne arvata, et need lõpptulemusele mõju ei avalda. 

Kolmandana tasub mainimist, et minevikku uurides projitseeritakse sinna lõpuks ikkagi 

iseend (Hodder 1986, 101-102) ning seetõttu kaastakse sinna oma väärtushinnangud ja 

arusaamad. Ometi ei saa mitte miski kinnitada, et need väärtused ja maailmavaated 

peaksid olema minevikus ja olevikus ühtelangevad. Õigemini, oleks rumal eeldada, et 

nad seda on.  

 

Siit tulenevadki kontekstuaalse arheoloogia keerdpunktid, sest tähendust omavaid ja 

arvestamist vajavaid aspekte on väga palju. Laias laastus võiks neid kokku võtta kui 

mineviku ja oleviku füüsilisi ning ajaloolis-kultuurilisi kontekste. Tekkib küsimus, kas 

üldse on võimalik nende kõigiga arvestada, ja kui, siis mil määral ning kas vastav 

tulemus võimaldab üldse teha mingeid üldistusi jõudmaks tõlgenduseni.  

 

I. Hodderi meelest on kontekstuaalse lähenemise puhul uurimisprotsessis pidevalt vaja 

küsida, kas vaadeldavad andmed, eeldused, üldistused jmt on määravad või olulised 

antud konteksti ja sellest tuleneva tõlgenduse raames. Niisugune küsimine peaks viima 

konteksti jätkuva kirjeldamiseni ning omamoodi on tegemist igikestva protsessiga 

(Hodder 1986, 143).  

 

Ometi tundub, et niisugune küsimisel põhinev lähenemine muudab olukorra ehk pisut 

lootusetuks. Ühest küljest kaasab I. Hodderi lahendus endas teatavat kaootilisust, sest 

kunagi ei ole võimalik arvesse võtta ja teadvustada kõiki mõjutegureid eraldi, kuid just 

iga mõjutaja teadvustamine on aluseks küsimisele. Teisalt, ja eelmisest tulenevalt on iga 

küsimus niikuinii esitaja kontekstist tulenev ning mida rohkem on üksikuid küsimusi ja 

nendele antavaid vastuseid, seda suuremaks läheb vastuste summa, millede andmisel on 

tegelikult arvesse võetud pigem siiski erinevaid kontekste iga konkreetse juhu puhul ja 

mingit üldist vastust nende põhjal pakkuda on veel keerulisem.  

 

Seetõttu peab siinkirjutaja vajalikuks eristada teatud laiemaid kontekstiaspekte, pidades 

tõlgendusprotsessis vajalikuks vastata laiematele kategooriatele mitte üksikutele 

küsimustele. Muidugi võib niisugusele seisukohale ette heita, et igasugune üldistus ei 

väljenda lõpuks selle konkreetset üksikaspekti ja selgi juhul pole võimalik arvestada 

kõikide mõjuritega. Ometi on just üldistused vajalikud, et liikuda edasi 

fragmentaalsusest laiema arusaamani sellest, mis siis on need valdkonnad, millest 
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tõlgendus sõltub. Igat üksikut mõjurit pole võimalik niikuinii arvesse võtta ja igal juhul 

jääb mõjutavate kontekstide määratlemine ebatäielikuks.  

 

Teadmine pole kunagi absoluutne ja kindel, vaid see tuleb kontekstualiseerida, sõltuvalt 

konkreetsest ajast ja ruumist (Kohl 1993, 13) ning seda tuleks teha nii mineviku kui 

oleviku ajas ja ruumis. Laiemad kontekstide kategooriad loodetavasti lihtsustavad 

protsessi jõudmaks arusaamiseni, mis mõjutab tõlgendust. Antud kaalutlusel on üles 

ehitatud ka järgnevad peatükid, millest esimeses juureldakse mineviku konteksti 

aspektide ja mõjutuste üle, teises vaadeldakse oleviku ehk uurija konteksti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

2. Objekti kontekst 
 

Nagu juba eespool mainitud on mineviku konteksti all eristatavad kaks peamist 

valdkonda: füüsiline kontekst ja ajaloolis-kultuuriline kontekst. Nende ühisosaks on 

asjaolu, et nende kontekstide loomine on üldjuhul toimunud teatud mineviku ajas ja 

ruumis, mis on tänapäeva jõudnud suuremal või rohkemal määral fragmentaalsemalt 

või terviklikumalt. Teisalt on need kontekstid kõige otsesemas seoses materiaalsete 

esemetega, mis on arheoloogilise tõlgenduse eelduseks. 

 

2.1. Objekti füüsiline kontekst 

Kõige esmasem kontekstiaspekt, mida tõlgendamisel arvestada, on vaadeldava objekti 

füüsiline kontekst. Tõlgendamisel väärivad arvestamist ese ise, nii füüsika kui keemia 

valdkonda kuuluvad asjaolud, alates eseme materjalist, töötlusest ja 

paiknemiskeskkonnast, lõpetades tema säilimise ja konserveerimisega. Teisalt võiks  

objekti suhestumine teiste ird- ja kinnismuististega anda vihjeid objekti kasutusest ja 

ehk tähendusestki. Kindlasti on neid seostatavaid asjaolusid nimetatutest oluliselt 

rohkem ja vastavad tähelepanekud sõltuvad uuritavast teemast, ehk siis laiemalt uurija 

enda kontekstist, millest pikemalt juttu all pool. 

 

I. Hodder tunnistab, et arheoloogiline uurimus on andmetest sõltuv ja andmetelt saab 

küsida vaid neid küsimusi, millele nad on võimelised vastama (Hodder 1999, 51). 

Kõige lihtsam esemete analüüs, olgu siis tegemist tervete esemete või fragmentidega,  

tugineb enamasti erinevuste ja sarnasuste vaatlusel ja võrdlusel � seda peaksid 

võimaldama kõik materiaalsed objektid. Nende eristamised põhinevad neljal aspektil: 

objekti aeg, ruum, deponeerimisüksus ja tüpoloogiline dimensioon (Hodder 1986, 

128jj). Aja ja ruumi puhul vaadeldakse vastavalt, millal ja kus ning missuguses 

varieeruvuses objektid esinevad. Deponeerimisüksuse analüüs võimaldab eristada 

samaaegseid esemeid või teatud esemete kooslusi ning sellest tulenevalt tõlgendada 

nende esemekoosluste tähendust. Tüpoloogiad annavad alust arengu ja funktsiooni 

vaatluseks. Kõik need neli on otseselt eseme kui objektiga seostuvad konteksti osad, 

mille eristamine on üks tõlgendamiseks vajalikke kontekstiaspekte, ent kui aeg ja 

ruum on veel pigem n.ö ette antavad, siis suletud leiukompleksidele või 
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üksikleidudele ja tüpoloogiatele toetuv analüüs on juba hoopis enam sõltuv eelnevast 

tõlgendusest.  

 

Seega kätkeb niisugune lihtne kontekstuaalne lähenemine ikkagi mõningaid 

probleeme. Seda osalt just sel põhjusel, et arheoloogiline andmestik on juba esmasel 

tasandil ehk eseme tasandil nii looduslike kui käitumuslike protsesside tulemus 

(Patrik 2000, 124). Kui looduslikud protsessid määravad selle, kas ja kuidas ese säilib 

ning kuidas ta jaotub aeg-ruumis ja need protsessid on osalt vähemasti 

loodusteadulike meetoditega seletatavad, siis käitumuslikud protsessid on palju 

keerulisemad. Ometi on just viimased (kas või juba mainitud deponeerimisüksuste ja 

tüpoloogiate eristamised) need olulisemad tähelepanekud, mis esialgu annavad 

vaadeldavale objektile laiema tähenduse, kas või näiteks läbi selle, kuhu või millega 

koos teatud ese maha jäi.  

 

Kuna tõlgendajal puuduvad kindlad teadmised mineviku käitumuslikest protsessidest, 

ja kui aus olla, peaks ta ehk just uurimuse käigus püüdma nendeni jõuda, siis juba 

esmatasandi konteksti mõjurite leidmisel on oht takerduda hermeneutilisse ringi, kus 

eelteadmised on aluseks konkreetse objekti tõlgendamisele, kuid tõlgendus saab 

tegelikult tuleneda selle sama objekti analüüsist. Selle keerdkäigu lahenduseks võiks 

olla F. Fahlnaderi tõdemus, et materiaalne kultuur on ühest küljest küll inimtegevuse 

tulem, kuid teisalt ka selle tegevuse määraja, mõjutaja ja konserveerija (2001, 62-63). 

Seega on suhe artefaktide ja nende looduslike ning mineviku käitumuslike protsesside 

vahel vastastikune. 

 

2.2. Objekti ajaloolis-kultuuriline kontekst 

Nagu juba füüsilise konteksti arutlusest selgus on ka kõige esmasem tõlgendamist 

mõjutav kontekstiaspekt � ese ise ja tema füüsiline aeg-ruum � vähem või rohkem 

seotud selle sama eseme taga oleva mineviku ühiskonnaga. Teisisõnu on juba 

füüsilise konteksti eri tahkude puhul vajalik teatavate eelteadmiste olemasolu, et neid 

samu füüsilise konteksti aspekte lahti mõtestada ja tähenduslikuks teha.  

 

Vaadeldava ühiskonna ajaloolis-kultuuriline kontekst kätkeb endas väga palju eri 

tahke. Nende hulka võiksid kuuluda ühiskondlikud struktuurid, sotsiaalsed suhted ja 
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võimujaotus, majandustegevus, usundiline maailmapilt, väliskontaktid jpm. Kõik nad 

mõjutavad vähemal või rohkemal määral nende materiaalsete esemete loomist, 

kasutamist ja hülgamist, mis osalt tervikliku ja osalt katketena on jõudnud tänapäeva 

ning mille põhjal püütakse taasluua mineviku narratiivi arheoloogias. Seetõttu on 

äärmiselt oluline teada või vähemalt omada eelaimdust, kust asjad tulevad ehk 

missugune on nende ajaloolis-kultuuriline kontekst.  

 

Ajaloolis-kultuurilise konteksti rõhutamise vajadus suureneb seda enam, kui eeldada, 

et samas ajas, kuid erinevas ruumis, või samas ruumis, kuid erinevas ajas, võib ühe 

eseme tähendus olla varieeruv (Hodder 1986, 10-11). Mis veelgi enam, selle 

tähenduse erinevustest arusaamise juured võiksid peituda eelnenud aja või 

kõrvalseisva ruumi raames. 

 

Materiaalsete elementide kujundamine oma tunnuste ning ajalise ja ruumilise 

jaotusega tuleneb kolmest omavahel seotud aspektist. Nendeks on kultuurisisene 

käitumuslik norm, indiviidide strateegiad nende normide raames toimimiseks ja 

põhjuslikult määratud või vältimatud käitumuslikud ning looduslikud protsessid 

(Patrik 2000, 133). Need kolm asjaolu, mille alla võivad kuuluda väga erinevad 

ühiskonna toimimise valdkonnad, määravad kõige laiemalt, kuidas, miks, millal ja kus 

on teatud materiaalne ese loodud, kasutatud ja hävinud/unarusse jäänud. Kusjuures 

vastused antud küsimustele võivad kombineeruda arvestades elemente ka eri ajast ja 

ruumist. 

 

Kui ühiskonna ajaloolis-kultuurilise aspekti mõistmine ja vähemalt mingisuguseks 

tõlgendamise eelduseks pidamine on arusaadavatel põhjustel hädavajalik, tekib 

paratamatult küsimus, kes või mis selle ühiskonna moodustavad või teisisõnu, 

missugune on mineviku indiviidi roll selle ajaloolis-kultuurilise aspekti kujunemisel. 

 

Üksikisiku ja tema eristamise võimalikkuse teemadel on postprotsessuaalses 

arheoloogias räägitud varemgi. Ühest küljest on selge, et ühiskond on oma üksikute 

elementide, neis elavate inimeste üheaegne summa, miks mitte ka looming. Teisalt 

saab küsida, kas üksikisiku tegevus siiski on tema enda individuaalne valik ja otsus 

või on siiski ühiskonnas teatud reeglistikud, mille järgimisest pole lihtsalt võimalik 

keelduda või mille järgimine on üksikisiku toimimiseks möödapääsmatu. Veelgi enam 
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rõhutatakse, et indiviid kui selline on valgustusajal loodud termin ja seega kasutatav 

vaid selles samas talle järgnenud ajalooperioodides. Antud seisukoha järgi pole just 

sel põhjusel võimalik seda vaba tahte ja otsusega indiviidi mõistet kaugesse 

minevikku viia, sest sellist arusaama lihtsalt enne 17.-18. sajandit ei eksisteerinud. 

 

Ehk aitaks siin olukorras välja kõige üldisem eeldus, et inimene on sotsiaalne ja tema 

olemasolu eelduseks on toimimine ühiskonnas. Indiviidid võivad küll käituda ja 

mõelda teataval määral erandlikult, kuid ometi taasloovad nad pigem üldkehtivaid 

toimimismustreid vastavalt üldistele sotsiaalsetele ja materiaalsetele tingimustele 

(Fahlander 2003, 39). Sotsiaalse käitumise konkreetsed vormid ei saa olla üksnes 

unikaalsed ja indiviidist lähtuvad, seda enam, et nad eeldavad  teatud traditsioonide, 

institutsionaliseerunud võimusuhete ja muude välismaailma aspektidega arvestamist 

(Fahlander 2003, 41). Tänapäeva kontekstis tundub ehk võõrastav, et üksikindiviid on 

küll oluline osa ühiskonnast, olles selle üks komponente, ent tema tegevust määrab 

siiski eelkõige seesama ühiskond, mille osaks ta on. Olgu selle näiteks toodud kas või 

võrdlus tänapäevast � kuivõrd sõltub inimese igahommikune äratuskella helina peale 

ärkamine tema enda tahtest ja kuivõrd ühiskonnas toimivatest reeglitest, sotsiaalsetest 

ja materiaalsetest tingimustest? 

 

Teisalt tuleb tõdeda, et ometi pole ühiskond püsinud muutumatuna ning (taas kord 

tänapäeva arusaamadest lähtuvalt) näib eeldatav, et muutuse saavad põhjustada just 

pigem inimesed, mitte ühiskond iseenesest. Kuigi sotsiaalsed tegevused kipuvad 

järgima ajas ja ruumis teatavaid mustreid, on nad siiski mainitud indiviidi mõjutanud 

materiaalsete tegurite kaudu kooskõlas materiaalse maailmaga (Fahlander 2003, 40). 

Järelikult võiks ühiskonnamuutuse esile kutsuda muutus materiaalses maailmas, mis 

omakorda mõjutab sotsiaalset käitumist. Ometi peaks siia lisama, et peale 

materiaalsete muutuste ei tohiks ehk alahinnata ühiskonna sisest arengut � teatud 

mentaliteetide levikut ja muutumist, millega alati materiaalset muutust koheselt ei 

kaasne. Järelikult on ühiskonnas levinud arusaamade ja maailmapildi toimimine ja 

muutus sõltuvuses indiviidist samavõrd, kui indiviidid arusaamad ühiskonnast ja 

toimimine ühiskonnas. Üheta oleks raske selgitada teist. Erinevus on vaid, mida mille 

eelduseks peetakse.  
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Kokkuvõttes tuleb ajaloolis-kultuurilise konteksti puhul tunnistada selle ülisuurt 

tähtsust materiaalsete esemete tõlgendamisprotsessis. Kuid ometi tuleb suuremal või 

vähemal määral tunnistada hermeneutilises ringis liikumist. Mineviku materiaalse 

kultuuri tähendus on see, mida selle looja või kasutaja (olgu kas või inimese või 

ühiskonna tasandil) kavatses või mõtles. Ainus viis viimaseid aspekte tabada on teada 

materiaalsete esemete tähenduslikke kontekste nii põhjalikult kui võimalik, seostades 

omavahel tervikut ja osi (Johnsen, Olsen 2000, 106), eset ennast, tema füüsilist ja 

ajaloolis-kultuurilist konteksti, ühiskonda ja seda mõjutanud osi. 
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3. Subjekti kontekst ja hermeneutika 
 

Subjekti all on järgnevas arutluses mõistetud arheoloogi kui tõlgendajat. Subjekti 

konteksti võiks käsitleda kui oleviku konteksti, mis peaks hõlmama kõike seda, mis 

tõlgendusprotsessi oma samaajalise esinemise või edasikandumise tõttu mõjutab. 

Tegelikult võiks ka siin jagada konteksti kaheks � füüsiline ja ajaloolis-kultuuriline 

kontekst �, ent kuna füüsilise konteksti (füüsilise uurimiskeskkonna) mõju 

tõlgendusele on subjekti puhul pisut väiksema määrava tähendusega (siinkirjutaja 

subjektiivne hinnang), kui objekti puhul, ning tibatillukesi aspekte, mis tõlgendust 

mõjutada võivad on tegelikult mõõtmatu hulk, siis järgnevalt on käsitletud pigem just 

ajaloolis-kultuurilise temaatikaga seonduvat. Hermeneutikat on esitatud kui ühte 

võimalikku tõlgendaja subjektiivselt valitud teooriat, mille abil püütakse 

uurimismaterjalile läheneda. Viimase alla kuulub ka hermeneutilise probleemi 

teadvustamine ning hermeneutilisele probleemile lahenduse otsimine.  

3.1. Arheoloog kui subjekt 

Arheoloog kui tõlgendaja on interpreteerimisprotsessi subjekt. Üldiselt valib tema, 

missugused on küsimused, millele vastust leitakse, kuidas nende vastusteni jõutakse 

(missugused on teooriad ja meetodid) ning kuidas neid formuleeritakse. Ilmselt ei 

kahtle keegi, et tõlgendusprotsessis on arheoloogil mängida väga oluline roll. Just 

seetõttu võikski olla oluline vähemasti püüda välja tuua mõningaid aspekte, mis 

arheoloogi kui tõlgendaja tööd ja seega lõpptulemust mõjutavad. 

 

Kõige laiemas mõttes väljendub subjekti kontekst selles, et andmed, teooria ja 

kontekstid ning nende omavahelised seosed saavad hinnangu subjektiivse kogemuse 

põhjal (Hodder 1986, 155). See, mille alusel neid hinnanguid antakse, sõltub 

omakorda väga erinevatest aspektidest. 

 

Esiteks võiks välja tuua pigem praktilisi uurimust ja tõlgendust mõjutavad asjaolusid. 

Arheoloogi osalus algab juba uuritava objekti defineerimisega ning uurimuse 

eesmärgi püstitamisega. Arheoloog on see, kes hindab fakte oluliseks või vähem 

oluliseks ning otsustab, missugusel juhul on probleem leidnud vastuse. Kindlasti pole 

ebaoluline uurimismeetodite valiku, oskusteadmiste ning miks mitte ka kõige laiemas 
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mõttes kasutatavate tööriistade roll (Hodder 1999, 49-50). Kõik need mõjutavad 

otsesemalt või kaudsemalt kogutavat infot ning selle töötlemist ja seeläbi omakorda 

tõlgendust. 

 

Teiseks on kahtlemata vajalik arvestada arheoloogia kui distsipliini arenguga (Trigger 

2006, 25). On ilmselge, et arheoloog kui tõlgendaja on paratamatult oma teadusharu 

ajastu laps ning igas oma töös kehtivatest paradigmadest vähem või rohkem 

mõjutatud. Lisaks arheoloogiateaduse arengule on interdistsiplinaarsete uurimuste 

korral oma osa kanda teistel teadusharudel, olgu selleks näiteks kultuuri-, sotsiaal- või 

täppisteadused (Trigger 2006, 530). 

  

Kolmandaks on arheoloog alati kas suuremal või vähemal määral, teadlikult või 

alateadlikult mõjutatud oma kaasaja sotsiaal-kultuurilisest miljööst (Trigger 2006, 

529-530). Määravateks teguriteks on nii sotsiaalsed, majanduslikud kui poliitilised 

faktorid, mis mõjutavad nii uurimisteemade valikut/etteantust, kasutatavaid 

meetodeid-teooriaid kui tulemuste avalikustamist.  

 

Selliste mõjutegurite kogusumma arvestamine võib osade uurijate arvates viia 

ainukese tõdemuseni, et tõlgendaja kontekst mõjutab mineviku interpretatsiooni 

negatiivsel moel, sest ta on kantud eelarvamustest ning andmete paratamatust 

moonutamisest (Johnsen, Olsen 2000, 110). H. Johnsen ja B. Olsen peavad mineviku 

tõlgendusel hädavajalikuks mõjutavate kontekstiliste suhete määratlemist, et seejärel 

püüda end vabastada nimetatud eelarvamustest ja moonutamist tingivatest teguritest 

(2000, 109-110). Siinkirjutaja meelest on aga selline vabastamise püüdlus kaheldav, 

sest see peaks toimuma siiski sellelt samalt enda konteksti tasandilt, selgitades, mis on 

eelarvamisi ja moonutusi tekitavad tegurid, ning kuidas nendest tõlgenduses 

vabaneda. H. Johnsen ja B. Olsen näevad antud probleemi lahendusena seisukohta, et 

ideaalset kaasaja kontekstist sõltumatut minevikutõlgendust pole võimalik luua ja 

arheoloogia saab olla vaid lõppematu protsess, kus pidevalt luuakse uusi tähendusi 

uute subjekti kui tõlgendaja kontekstide kaudu. Seetõttu on arheoloogia teadus sellest, 

kuidas minevikku mõista, mitte mida minevikust aru saadakse (Johnsen, Olsen 115-

116). 

 



 

 16

Teine seisukoht, mis annab arheoloogiale kui mineviku tõlgendust püüdlevale 

teadusel veidi rohkem lootust, tunnistab, et arheoloogia on küll subjektiivne, ent ometi 

teatud määral kaasab see objektiivsustki. Seletus seisneb selles, et ühest küljest on 

arheoloogia mõjutatud subjekti eelarvamustest, ent teisalt ette antud objektiivsematest 

andmetest, mis võiksid viia uute arusaamadeni minevikust (Hodder 1999, 52). Seega 

ei pea arheoloogiateadus piirduma vaid arutlusega sellest, missugustel eri viisidel on 

võimalik minevikust aru saada, vaid ta peaks siiski suutma anda vähemasti 

mingisuguseid vastuseid selle sama tõlgendatava minevikust kohta.  

 

Loomulikult on tõlgendaja mõjutatud oma kaasaja taustast ja traditsioonist, ent see ei 

tähenda üldist relatiivsust, kus igaüks loob oma isikliku mineviku. Pigem tuleb 

töötada enda kui tõlgendaja subjektiivsusega, mõistmaks endast väljapoole jäävat 

ühiskonda ja selle toimimist. Mõistmise algpunktiks peaks olema arusaamine 

dialoogist, kus arheoloog, tõlgendades minevikku, peab sellelt küsima mineviku 

küsimusi � neid, millele mineviku andmed vastata saavad, ning sellelt samalt aluselt 

pidevalt hindama enda poolt pakutavaid vastuseid (Tilley 2000, 425). Arheoloogia on 

küll varieeruv ja mitmekülgne, sest eri inimesed loovad minevikku eri moodi nende 

samade valitavate meetodite, küsimuste, kasutatud teooriate jne tõttu (Hodder 1999, 

57), ent kuigi pakutavad vastused võivad olla erinevad, ei tähenda see, et neid küsida 

oleks mõttetu ja neile vastust leida võimatu. Lihtsalt, nagu on palju küsimusi, võib 

olla ka vastuseid väga suur hulk.  

 

3.2. Hermeneutika ja hermeneutiline probleem 

Hermeneutikat puudutav osa on antud kirjatüki teise poolde jäätud teadlikult, sest juba 

eespool mitmel korral esile kerkinud ja otseselt hermeneutika valdkonda puudutavad 

probleemid, peaksid siin saama vähemalt mingisugusegi lahenduse või vähemalt on 

püütud nendele küsimustele kuidagi vastata. 

 

Termin �hermeneutika� tuleneb kreekakeelsest sõnast �hermēneutikē�, mis tähistab 

seletust või tõlgendust ning filosoofilise terminina tähendab ta kõige laiemas mõttes 

seletamise või tõlgendamise õpetust. Hermeneutika tegeleb tõlgendamise teooriaga ja 

kuigi tavaliselt peetakse teda tekstide interpreteerimise üheks teooriaks, siis laiemalt 

võib hermeneutikat vaadelda kui märgi süsteemide de�ifreerimist (Hodder 1999, 32). 
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Juba antiikajast pärineb hermeneutika põhiarusaam: tervikut peaks mõistma 

üksikosade kaudu ning üksikosi terviku kaudu, mistõttu on osade ja terviku vahel 

ringpärane suhe ja osad, mis end tervikust määratlevad, omalt poolt määravad selle 

sama terviku (Gadamer 1997a, 183). Sellest mõttekäigust tuleneb hermeneutiline 

probleem, mis seisneb asjaolus, et enne kui saab hakata tõlgendama üksikosi, on vaja 

teada tervikut, ent seda tervikut saab teada vaid mõistes üksikosi (Preucel, Hodder 

1996, 306).  

 

Enne kui asuda hermeneutilise probleemi lahendamise juurde võiks arvesse võtta 

kolme olulist hermeneutika aluskomponenti, mis kõik mõjutavad tõlgendust. Lisaks 

juba nimetatud hermeneutilisele ringile (üksikosa tähendus tuleneb tema seosest 

tervikuga ning tervikut mõistetakse üksikosade vaheliste suhete põhjal), kuuluvad siia 

eelarusaamad (pre-understandings) ning teadmiste ajalooline loomus (Hodder 1999, 

32). Eelarusaamade põhjal valitakse andmeid, küsides küsimusi, millele andmed 

vastata saavad. Siia alla käivad lisaks terminite definitsioonid, faktide tähtsuse 

hindamine, ootuspäraste vastuste formuleerimine, uurimismeetodid, uurija sotsiaal-

poliitiline struktuur jpm. Teadmiste ajalooline loomus on tihedalt seotud 

eelarusaamadega ning seisukohaga, et eelhinnangutel on mis tahes teema suhtes 

kestev efekt. Teadmiste ajalooline loomus on kui alguspunkt, mis alati mõjutab 

tulemust (Hodder 1999, 32-33). 

 

Nagu mainitud on hermeneutika kui teooria seostatud pigem tekstide tõlgendamisega. 

Sellelt arusaamalt põhinevad materiaalse kultuuri uurimisse edasi viidud 

tõlgendamisalused. Näiteks asjaolu, et tekst on mõistetav vaid tema loomiskontekstis 

� osana kogu elust, kuhu ta kuulub, ja tunnetatav selle looja elumomendina kõigi tema 

elumomentide tingimustes (Schleiermacher 1997, 13).  

 

Teksti mõistmiseks peab laskma sellel endale midagi lausuda ning peab olema 

vastuvõtlik teksti teistsugususele � tema mitteootuspärastele andmetele. Tõlgendaja 

olgu teadlik enda erapoolikusest, et tekst saaks ennast esitada oma teistsugususes. 

Vaid nõnda on võimalik teksti asjakohast tõde oma eelarusaamade/-arvamuste vastu 

välja mängida (Gadamer 1997a, 188). Järelikult, selleks et vaadeldav objekt (olgu 

selleks siis tekst või materiaalne objekt) oleks mõistetav peab tunnistama juba ette 
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oma eelarusaamu, et selle põhjalt näha objekti võimalikku teistsugusust ja mõista teda 

omas kontekstis. Eelarvamuste teadvustamine mitte ei vabasta neist, sest alati jäävad 

tõlgendaja eelarvamused tulemusse sisse, kuid nende selgem väljatoomine võimaldab 

neid paremini tõlgendusest eristada (Gadamer 1997a, 193-194). Oluline on tõkestada 

mineviku kohandamist enese mõtteootustega ja universaliseerida oma maailma 

minevikku (Gadamer 1997b, 203).  

 

Lisaks eelarusaamade teadvustamisele on vajalik tõlgendusprotsessi kestev 

fikseerimine, mis võimaldaks selle protsessi juurde vajadusel ikka ja jälle tagasi tulla. 

Tõlgendamine peaks olema objektiivselt kontrollitav, kusjuures fikseeritud olgu kõik 

tõlgendusprotsessi mõjutavad tegurid (Dilthey 1997, 44). Seetõttu ongi vajalik 

vähemalt uurijal endal oma tõlgendusprotsess n.ö teadlikult läbi käia.  

 

On arutluse teema, kuivõrd on tekst ja materiaalse kultuuri objektid ühtselt 

vaadeldavad. Teksti ja artefakte saab käsitleda kui oma aja sümboleid, mis annavad 

informatsiooni nende loojatest, kasutajatest, eesmärkidest ja funktsioonidest (Patrik 

2000, 131). Teisalt on väidetud, et materiaalne kultuur on tekstist palju 

mitmetähenduslikum. Materiaalsed objektid ja nende tähendused on enam praktilised 

ja otsesed/vahetud, palju rohkem seotud kasutusega. Tekst on abstraktsem ja 

ühetähenduslikum (Preucel, Hodder 1996, 300).  

 

Materiaalse objekti mitmetähenduslikkus tuleneb tema loomusest, mille järgi on 

artefaktidel korraga hoomatavaid kontekste rohkem kui tekstil ning seetõttu on 

esemest saadav informatsioon ühest küljest laialdasem, teisest küljest palju vabamat 

tõlgendust lubav. Kui üksik materiaalne objekt lubab tõlgendusi teha mitmel tasandil, 

alates loodusteaduslikest meetoditest, tüpoloogiatest ja klassifikatsioonidest, 

levikukaartide, kultuuride analüüsi ja ühiskonna tõlgenduseni, siis näiteks teksti katke 

tõlgendusalused on kitsamad. Eelkõige on tekstikatke mõistmiseks vajalik tema laiem 

esinemiskontekst � see annab kõige olulisema mõistmise aluse. Tekst on alati 

tihedamalt seotud autori isiku, teksti terviklikkuse ja fragmentaalsusega � ta on oma 

loomise akti tõttu subjektiivsem ja konkreetsem temast tuletatav otsene teave on 

tekstist endast palju rohkem määratud ja vähem üldistusi lubav ning just seetõttu on 

tema tõlgendamine piiratum.  
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Siit tuleneb, et kuigi teksti ja materiaalset kultuuri ei saa võrdsustada, on kontekst 

oluline ja peamine tõlgendusalus mõlema puhul. Materiaalsete objektide 

tõlgendamisel piirid on lihtsalt laiemad ning seetõttu võib teksti kui kitsama ja 

komplitseerituma valdkonna tõlgendusmeetmeid, millega tegeleb hermeneutika, 

vähemalt mingis osas üle viia materiaalsete objektide uurimisele. Küll aga oleks vale 

toimetada vastupidi. 

 

Hermeneutika käsitluse lõpetuseks tuleks vähemasti proovida anda lahendus 

hermeneutilisele probleemile. I. Hodderi ja R. Preuceli arutluse järgi võiks probleemi, 

kus üksikosa tõlgendus tuleneb tervikust ja terviku mõistmine põhineb omakorda 

üksikosadel, lahendada järgmiselt: tervik tuleks võtta tõlgenduse aluseks kui skeem 

ning seejärel sobitatakse see tervik üksikosade andmetesse või testitakse nende 

andmete vastu. Samal ajal peavad andmed olema prioriteetsed terviku ees ning terviku 

moodustavad andmetel põhinevad eeldused (Preucel, Hodder 1996, 306-307). 

Lihtsamalt on tervik kui hüpotees, mida andmete abil tõestatakse või ümber lükatakse. 

 

Siinkirjutaja meelest võiks selles muidu üsna põhjendatud ja arusaadavad 

lahendusprotsessis olla veel kasu, kui eristada erinevaid terviku ja osade tasandeid. 

Terviku ja osade puhul võiks liikuda kitsamalt tasandilt laiemale ja nii saaks üks 

tasand olla järgmise eelduseks. Näiteks võiks liikuda ühelt esemelt (üksikosa) → 

esemekooslustele (tervik), esemekooslustelt (üksikosa) → muistisetüüpidele/ koosluse 

iseloomulikele tunnustele (tervik), muistisetüüpidelt/ koosluse iseloomulikelt 

tunnustelt (üksikosa) → aja ja ruumiga piiritletud ühiskonna laiemale tõlgendusele 

(tervik). Niisuguste vaheetappide kaudu on loodud seosed selgemad ja paremini 

taaskontrollitavad. 
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4. Tõlgendusprotsessi subjektiivsus  ja objektiivsus 
 
Lõpetuseks tuleks arutleda, mis siis ikkagi on see tõlgendus kui uurimistöö 

lõppeesmärk, mida mõjutavatest aspektidest � kontekstidest � on siiani nii pikalt juttu 

olnud. 

 

Ühest küljest on tõlgendus materiaalsete objektide ja nende kontekstide suhetest välja 

kujunenud seoste kogum. Tema põhikomponendid on materiaalsed esemed,  nende 

esemete füüsiline ja ajaloolis-kultuuriline kontekst ning tõlgendaja kui subjekti 

kontekst. Kõik need aspektid seostuvad hermeneutiliseks ringiks, mida võiks laias 

laastus kokku võtta tõdemusega, et kõigel on kõigega seos. Kasutatud andemete ja 

üldistuste objektiivsuse kasuks peaks töötama just nimelt erinevate kontekstide teadlik 

väljatoomine kogu tõlgendusprotsessi jooksul. 

 

Ühest küljest peaks tõlgendus olema kõiki neid nimetatud asjaolusid arvesse võttev, 

ent ometi on ta  alati midagi rohkemat kui konkreetselt välja toodud andemete (olgu 

siis objekti ja tema kontekstide ning subjekti kontekstide) kirjelduste summa. Nende 

selgitatud kontekstide ja esemete lihtne summa ei loo tõlgendavat narratiivi, vaid 

lisaks läheb vaja n.ö loovust, mis seoks kogu analüüsitud andmestiku ja üldistaks selle 

narratiiviks � lõplikuks tervikuks (Hodder 1999, 72). Loovus on aga alati seotud 

tõlgendajaga � tema kui subjektiga, kui isikuga � ning loovust kui pigem tugevalt 

vaimset valdkonda on palju keerulisem kontekstualiseerida. Isegi kui kontekstide 

selge eristamisega püüeldakse tõlgenduse objektiivsuse poole on lõplik tõlgendus alati 

ikkagi tõlgendajast sõltuv � just selle loovuse osaluse tõttu.  

 

Teisest küljest on loodud tervik alati ühtaegu lõplik ja poolik (Hodder 1999, 43). 

Tema lõplikkus seisneb selles, et formuleerituna on ideaalis arvestatud teadaolevaid 

teooriaid ja andmeid. Poolikuks jääb ta aga alati, sest tõenäoliselt muutuks tõlgendus 

suuremal või vähemal määral kui lisandub uusi andmeid või võetaks arvesse uusi 

teooriaid.  

 

Seega, kuigi kontekstide teadliku eristamise ja hermeneutilise ringi järgimisega võiks 

taotleda tõlgenduse suuremat kehtivust ning subjektiivsuse aspekti minimaliseerimist 
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tõlgenduses, jääb igas interpretatsioonis alati alles raskesti defineeritav subjekti 

loovuse ning andmete ja teooriate lõpmatuse küsimus. 

 

Pealegi ei saa mis tahes objektiivsuse püüdlusega tõlgenduses olla lõplikku 

positsiooni juba kas või sel lihtsal põhjusel, et pole võimalik hinnata, kas jõutud on 

mineviku suhtes õige/tõese lõpptulemuseni. Siiski, üha paremaid ja paremaid 

kohandusi ja vaatenurki on võimalik saavutada üksnes pidevas ja jätkuvas 

tõlgendusprotsessis (Hodder 1986, 155). Mida enam on üksik tõlgendusprotsess 

teadvustatud erinevatest tõlgendust määravatest aspektidest, seda parem saab olla 

(vähemasti ideaalis) taotletav terviklik minevikupilt.  
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Kokkuvõte 
 

Postprotsessuaalne arheoloogia on eelkõige tõlgendav arheoloogia ning minevikust 

tänapäeva jõudnud materiaalsete esemete tõlgendus peab toetuma nende esemete 

erinevatele kontekstidele. Arheoloogias on konteksti defineeritud kui seoseid, mis on 

vajalikud objekti tähenduse selgitamiseks. Seega saab konteksti käsitleda kui 

tõlgendust mitmetasandiliselt mõjutavat aspekti. 

 

Eseme kui objekti ja otseselt uuritava minevikuga seonduvaid kontekstitasandeid on 

kaks � füüsiline ja ajaloolis-kultuuriline kontekst. Esmaseks kontekstitasandiks on 

füüsiline kontekst. See seondub otseselt eseme ja tema iseloomu ning 

paiknemiskeskkonnaga. Teine eseme kui objektiga seonduv kontekstitasand on 

ajaloolis-kultuuriline kontekst. See annab esemele laiema tähenduse tema aeg-ruumis 

nii eseme võimalike funktsioonide kui tähenduste osas. 

 

Hoopis teise kontekstivaldkonda läheb arheoloogi ehk tõlgendaja kui subjekti 

kontekst, mis mõjutab tõlgendust samavõrd, kui objekti endaga otseselt seostuvad 

kontekstitasandid. Subjektist ja tema oleviku kontekstist tulenevad ühelt poolt 

distsipliini sisesed valikud (mida, kuidas, miks uuritakse), teisalt tõlgendaja enda 

ajaloolis-kultuurilisest olustikust mõjutatud arusaamad, mis omakorda kanduvad edasi 

tõlgendusprotsessi ja selle lõpptulemusse. 

 

Kõiki neid kontekstitasandeid on ühe variandina võimalik vaadelda andmestiku 

tõlgendamise hermeneutilises ringis, kus iga üksikosa saab mõista läbi terviku, kuid 

terviku enda määravad needsamad üksikosad. Üksikosa ja tervikuna võivad käsitletud 

saada kõik eespool mainitud kontekstide tasandid, mida kokkuvõtvalt võiks nimetada 

kui objekti ja subjekti füüsilisi ja ajaloolis-kultuurilisi kontekste. Mida tahes võetakse 

hermeneutilise ringi osadeks, peaks tõlgenduseni jõudmine lähtuma üksikosadelt, 

mida testitakse hüpoteetilise terviku suhtes või püütakse sellega ühte viia. Selles 

protsessis on abiks erinevate üksikosade ja tervikute tasandite eristamine ja liikumine 

vastavalt väiksemalt suuremale. 

 



 

 23

Lõppkokkuvõttes on aga tõlgendus alati rohkemat kui üksikosade (olgu selleks siis 

andemete ja nende tõlgendust mõjutavate kontekstide) kirjeldav summa. Tõlgenduses 

on alati oma osa tõlgendaja loovusel, mida kontekstualiseerida ja seeläbi teadvustada 

on äärmiselt keeruline. Peale selle on tõlgendus alati sõltuv tõlgendushetkeks teada 

olevatest andmetest ja arvesse võetud teooriatest. Seega jääb igasse tõlgendusesse, kui 

mis tahes ulatusega objektiivust ta ka ei taotleks, sisse tema üldkehtivuse taotluse 

võimetus. Seda enam, et puuduvad kriteeriumid, mis lubaksid tema tõesust või väärust 

hinnata. 

 

Lõpuks tuleb ometi tõdeda, et erinevatest kontekstidest kui tõlgendust määravatest 

mõjuteguritest teadvustatud tõlgendusprotsess on siiski abiks üha paremate ja 

paremate vaatenurkade ja materjali seletuste saavutamiseks. Just see võiks uurijaid 

viia lähemale püüeldavale, ent ilmselt saavutamatule ideaalile � luua võimalikult 

objektiivne ja reaalselt kehtinud mineviku tõlgendus. Niisugune peaks olema 

igasuguse tõlgenduse peaeesmärk � just nimelt kõigi nimetatud lahendamatute 

probleemide kiuste. 
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