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Eesti arheoloogide väärtused eetikakoodeksi alusel 
 

 
Väärtused on asjad, mida inimesed soovivad ja mille poole püüdlevad. Seega on väärtus midagi sellist, 
mis on aluseks inimese tegutsemisele. Valikud, mida inimene enne teo tegemist teeb sisaldavad endas 
moraaliotsuseid. Väärtuste väljeselgitamine ja hindamine on oluline selleks, et otsustada nende 
tähtsuse üle ja kujundada vastavalt sellele väärtushierarhiad. Artikkel selgitab välja Eesti arheoloogide 
põhiväärtused, mis tulevikus aitavad kogukonnal nende väärtuste hoidmise nimel paremini koos 
tegutseda ja väärtus/moraali-konfliktide kerkides kokkulepetele jõuda. Eesti arheoloogide 
põhiväärtusted selgitasin välja Eesti arheoloogia eetikakoodeksi põhjal tuginedes filosoof M. Bunge 
väärtushierarhiale. Selle tulemusena selgub, et Eesti arheoloogide olulisemad väärtused on 
kultuuripärandi säilimine, kaasinimestega arvestamine, austus ja ausus.  
 
Liis Livin – Tartu Ülikool, arheoloogia 1. aasta magistrant 
 
 

Sissejuhatus 
 
Väärtus on midagi, mida me soovime ja mille alusel me valime ka vahendid, mida kasutame 
soovitu saavutamiseks. Väärtused jagunevad positiivseteks ja negatiivseteks. Positiivsed 
väärtused on sellised, mida me soovime (nt õnn, tervis, vabadus). Negatiivsed aga on 
väärtused, mida väldime (nälg, sõda, häbi). Väärtused ja inimühiskond on vastastikuses seoses 
– ühte ei saaks eksisteerida teiseta. Nad iseloomustavad nähtuste ja objektide tähtsust nii 
inimesele, grupile kui kogu ühiskonnale. Inimesed teevad otsuseid ja tegutsevad tuginedes 
väljakujunenud väärtushinnangutele ja seetõttu on väärtused aluseks moraalireeglitele, mis 
erinevates kultuurides ja ühiskondades kehtivad. Just seesuguse väärtuste olulisuse tõttu 
peaksime endalt küsima, kust oma väärtused saanud oleme ja, kuidas need on välja 
kujunenud.  
 
Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada Eesti arheoloogide, kui kogukonna, mis tegeleb 
materiaalse kultuuri uurimise ja tõlgendamisega teaduslikel eesmärkidel, põhiväärtused. Eesti 
arheoloogid on jõudnud eetikakoodeksi väljatöötamiseni, kus on kirjas Eesti arheoloogide 
eetilised põhimõtted, mis põhinevad arheoloogide ühistel väärtustel. Käesoleva artikli autor 
on varem uurinud Eesti arheoloogia eetikakoodeksit (Livin 2008), võrreldes seda välismaiste 
arheoloogiaorganisatsioonide eetikakoodeksitega ja püüdes analüüsida Eesti arheoloogia 
eetikakoodeksis olevate printsiipide olemust ja tagamaid. Arheoloogide väärtuste 
väljaselgitamise eesmärgiks on väärtuste tunnustamine, mis paneb aluse kogu arheoloogide 
kogukonna eetilistele printsiipidele. See aitab kogukonnal nende väärtuste hoidmise nimel 
paremini koos tegutseda ja väärtus/moraali-konfliktide kerkides kokkulepetele jõuda. Selleks 
aga tuleb esmalt lahti seletada väärtuse mõiste, kui vajaduste väljund ja tegutsemine ajend. 
Samuti on oluline selgitada põhiliste filosoofiliste positsioonide arusaamasid 
moraaliprintsiipide kujunemise ja olemuse kohta. 
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Materjali ülevaade 
 
Uurimusse on hõlmatud teoreetilise tausta loomiseks Ameerika filosoofi Louis. P. Pojmani 
teos „Õiget ja väära avastamas”, mida Tartu ülikooli eetikakeskus kasutab edukalt aastaid 
õppe- ja abimaterjalina eetika õpetamisel. Teiseks olulisemaks ülevaatlikuks teoseks eetikast 
ja eelkõige väärtustest ja nende kujunemisest on Mario Bunge teos „ Treatise on Basic 
Philosophy”, mis esitab filosoofilisi teooriaid matemaatilise süsteemi kujul. Eesti 
arheoloogide väärtuste analüüsimisel on aluseks võetud „Arheoloogide eetilised põhimõtted”. 
See koosneb paarikümnest eetilisest põhimõttest, mille eesmärk on reguleerida ja 
standardiseerida arheoloogia kogukonna tööd ja tegevust. Koodeksi koostamisse on kaasatud 
enamik (et mitte öelda kõik) Eestis tegutsevad arheoloogid, mistõttu see peegeldab kõige 
paremini kõige suurema hulga arheoloogide kutse-alast eetilisi põhimõtteid. 
 

Väärtuste olemus ja kujunemine 
 
Väärtus on midagi, mis paneb inimesi tegutsema. See, et miski on väärtuslik, tähendab, et 
seda tuleks omada, selle poole püüelda või selle väärtust austada. See tähendab, et kui me 
peame sõprust väärtuslikuks, siis tahame omada sõpru ja olla sõbrad ning püüdleme selle 
poole.Väärtuste puhul on küsimus selles, kas kõik inimesed peavad väärtuslikeks samu asju 
või on väärtused relatiivsed, st inimeseti ja kultuuriti erinevad (Eetikaveeb).  
 
Eetika kui distsipliin jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks. Teoreetilise eetika alla kuulub 
metaeetika ja normatiivne eetika. Konkreetsemate moraaliküsimustega, mis erinevatel 
elualadel võivad esile kerkida tegeleb praktiline eetika (ehk rakenduseetika), mille alla kuulub 
ka kutse-eetika. Eetika haru, mis uurib moraaliga seonduvaid semantilisi, loogilisi ning 
epistemoloogilisi küsimusi nimetatakse metaeetikaks. See uurib eetikaterminite tähendust, 
väärtusotsustuste loomust ning eetikateooriate ja -otsustuste õigustamist. Üheks keskseks 
metaeetika probleemiks on küsimus faktide ja väärtuste vahekorrast (EKK 2007, 12-13).  
 
Tõstatan siinkohal ühe olulisema metaeetilise küsimuse: kas väärtused on väärtused iseenesest 
või sellepärast, et me neid väärtustame? Arusaama, mis toetab põhimõtet, et väärtused on 
väärtused, kuna me neid väärtustame nimetatakse väärtuste relativismiks. Sel juhul on  
väärtused ja moraal midagi sellist, mis ei eksisteeri ilma väärtustaja organismita (antud 
kontekstis inimeseta). See tähendab et on olemas väärtuslikke ja mitteväärtuslikke objekte 
teatud organismile teatud olukorras olevalt organismi vajadustest. Selline lähenemine eeldab, 
et väärtused sõltuvad väärtustajatest, st väärtused on väärtustaja suhtes relatiivsed (Pojman 
2005, 121). Lisaks sellele on väärtused üksteisega seotud ning nad muutuvad koos väärtustaja 
sisemiste ja tema ümber valitsevate väliste olude muutusega. Oluline on ka see, et 
väärtussüsteemid on seotud kultuuriga ja seepärast on nad ajas muutuvad (Bunge 1989, 13). 
Teisalt väidavad aga väärtus  objektivistid, et väärtused eksisteerivad iseenesest või 
sisalduvad loomupäraselt  väärtustatud asjades. Näiteks Platon, kui klassikalise objektivistliku 
vaate esindaja usub, et väärtused väärivad soovimist, ükskõik kas neid keegi tegelikult soovib 
või ei. Nad on mingil moel meist sõltumatud (Pojman 2005, 121). See, kuidas need erinevad 
vaated ilmnevad moraaliprintsiipide filosoofilises lahtimõtestamises kajastab uurimuse 
järgmine peatükk.  
 
Rääkides väärtustajast ja väärtustamisest tekib küsimus, miks me teatud asju väärtustame ja 
teisi mitte? Väärtust omavad need asjad, millel on võime rahuldada meie vajadusi või 
tahtmisi, olenemata sellest, kui raskesti kättesaadav see asi on. Filosoof ja füüsik Mario 
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Bunge jagabki oma teoses „Treatise on basic philosophy” Volume 8 kolmele peamisele 
vajadusele põhinevaks – bioloogilistele, psühholoogilistele ja sotsiaalsetele (Bunge 1989, 16). 
Vajadusi hierarhiseerides jagab Bunge need esmasteks, teisejärgulisteks ja baasvajadusteks. 
Vajadused ellujäämiseks on esmased vajadused, vajadused tervise taastamiseks ja 
säilitamiseks on teisejärgulised. Nimetatud esmased ja teisejärgulised vajadused on inimeste 
baasvajadused.  
 
Väärtustest rääkides toob Bunge esile ka „õigustatud tahte” mõiste. Õigustatud tahe on selline 
tahe, mille soovimise ja täitmisega ei me riku kellegi teise baasvajadusi ja ei ohusta kesk- või 
ühiskonda. Bunge jagab väärtused järgnevalt: 

1) primaarsed väärtused ehk need mis rahuldavad vähemalt üht esmast vajadust, 
2) sekundaarsed väärtused ehk need mis rahuldavad vähemalt üht sekundaarset vajadust, 
3) kolmandajärgulised väärtused ehk need mis rahuldavad vähemalt üht õigustatud tahet, 
4) neljandajärgulised väärtused ehk need mis rahuldavad iha (st midagi, mis pole 

õigustatud tahe).  
Siinjuures tuleb märkida, et baasväärtuseks saab olla ainult kas primaarne või sekundaarne 
väärtus (ibid 12-40). 
 
Bunge järgi tulenevad bioloogilised väärtused inimeste bioloogilistest vajadustest. Inimese 
organismi esmane bioloogiline vajadust on püsida elusa ja tervena. Seega kõik, mis aitab 
organismil seda vajadust saavutada on hea ja väärtuslik. Bioloogilised väärtused jagab Bunge 
keskkondlikeks, organlikeks ja mentaalseteks. Psühholoogilised väärtused on väärtused, mis 
viitavad vabale tahtele, võimele asju (ümber)hinnata ja omada teadmisi põhjuslike seaduste 
toimimisviisidest. Tänu sellele on inimesed võimelised enesemääramiseks ja oma heaolu 
parandamiseks. Sotsiaalsed väärtused on tugevalt seotud indiviidi bioloogiliste väärtustega. 
Sotsiaalsed süsteemid luuakse ja hoitakse alal just selleks, et rahuldada inimeste vajadusi (nt 
turvalisus, heaolu) ja need jagunevad kultuurilisteks, poliitilisteks ja majanduslikeks 
väärtusteks. Kui teatud sotsiaalne süsteem ei suuda enam inimeste vajadusi rahuldada, siis 
kaotab ta ka oma positiivse väärtuse. Kõiki gruppe võib veelgi kitsamalt lahti grupperida ning 
tuleb meeles pidada, et paljud väärtused kuuluvad korraga mitmesse gruppi (ibid 16-32). 
Näiteks klaas vett on nii bioloogiline kui majanduslik väärtus.  
 
Kõik need eri liiki erinevatest vajadustest tulenevat väärtust on moraaliteooria üks olulisemaid 
osasid. Nagu varem välja toodud, on väärtused meie tegude ajendid. Seega võiks lihtsustatult 
väärtuselt teo tegemiseni jõudmise skeem välja näha järmine: 
 
väärtus � väärtusele vastav moraaliprintsiip (neid on harilikult rohkem kui 1) � 
moraaliprintsiibi valik teo tegemiseks � otsus teo tegemiseks � reaalselt teo tegemine1 
 
Näide:  
sõnapidamine � sõnapidamise printsiip („Ma pean alati oma sõna”, „Ma pean oma 
vanematele antud sõna”, „Sõnapidamine on ebavajalik ja täielik lollus” jne) � valin printsiibi 
„Ma pean alati oma sõna” � ma olen otsustanud teha oma teo vastavalt valitud 
moraaliprintsiibile, nt otsustan minna raamatukokku, kuna olen oma sõbrale sõna andnud � 
ma lähen raamatukokku  
 
 
 

                                                 
1 Skeem põhineb Pojmani moraaliprotsessi skeemil, vt lähemalt L. P. Pojman „Õiget ja väära avastamas” lk 125. 
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Moraalirelativism ja -objektivism 
 
Moraaliprintsiibid, mille järgi inimene ja ühiskond tegutseb, põhinevad ühiskonnas 
väljakujunenud väärtustel. Metafooriliselt võib ka öelda, et moraalinormid on väärtuste 
kaitsjad. Kuigi moraalinormid tulenevad nii bioloogilistest vajadustest (väärtustest) kui ka 
sotsiaalsetest vajadustest (väärtustest) on nad siiski eelkõige sotsiaalse käitumise reeglid. 
Milline on aga see meie väärtusi kaitsev ja peegeldav moraal?  
 
Üldtuntud on kaks filosoofilist positsiooni – moraalirelativism ja moraaliobjektivism. 
Moraalirelativismi järgi ei eksisteeri moraaliprintsiipe, mis on üldkehtivad. Kõik 
moraaliprintsiibid (st ka väärtused) on suhtelised ja olenevad kultuurist ning individuaalsetest 
valikutest. Pole olemas universaalseid moraalistandardeid, mis oleksid siduvad kõigi inimeste 
jaoks kõikidel aegadel (Pojman 2005, 26). Objektivistid näevad aga moraaliprintsiipe, kui 
kultuuriliselt sõltumatuid, mida seletatakse nii jumaliku seaduse kui ka loomuseadusega. Nii 
moraaliobjektivismil kui ka –relativismil on äärmuslikemaid ja pehmemaid vorme. Nii näiteks 
on moraaliobjektivismi üks vormidest mõõdukas objektivism2 ja relativismi vormiks 
subjektivism3. 
 
Moraalirelativismi alusel ei saa inimene suures osas ise otsustada, mis on õige või väär, vaid 
see on paika pandud ühiskonna poolt, kuhu ta on sündinud või kus ta elab. Sellest tulenevalt 
võime ka järeldada, et väärtused, mida moraaliprintsiibid kaitsevad on kultuuri poolt ette 
määratud. Sellist tõdemust nimetatakse eetikamaastikult relativistliku eetika sõltuvuse teesiks 
(Pojman 2005, 60). Moraal ei eksisteeri vaakumis ja seetõttu tuleb seda, mis on õige ja väär 
vaadelda kontekstis. Olulised on religioon (sh uskumused), eesmärgid, ajalugu, keskkond jms 
(ibid). Oma artklis „Anthropology and the abnormal” (1934) nendib Ruth Benedict, et see 
milliste silmadega me probleeme näeme, on tingitud meie oma ühiskonna kauaaegsetest 
traditsioonilistest harjumustest. Seega see kuidas ja milliseid kultuuriaspekte me märkame ja 
kuidas neid tõlgendame oleneb suuresti sellest, millisest kultuurilisest kontekstist me ise 
pärinemine. See teeb ühtlasi keeruliseks nende tegude hindamise õigeteks või vääradeks, mis 
ei toimu meie kultuuris. Väärtused mõjutavad seda, kuidas me üht või teist asja/sündmust 
tajume. Sellest tulenevalt rõhutab meie vaatlusperspektiiv vaadeldava objekti teatud aspekte, 
jättes samas aga teised hoopis tähelepanuta (Benedict 1934).  
 
Usun, et ühiskondlikud väärtused ja moraalinormid põhinevad suures osas selle ühiskonna 
aja-, religiooni- ja kultuurilool, st mingid tavad, kombed on aja jooksul välja kujunenud ja 
neid võetakse suures osas iseenesestmõistetavatena. Indiviidi väärtused kujunevad isikliku 
kogemuse põhjal, mida ta kogub ühiskonnast. Ja need väärtused hakkavad kujunema alates 
hetkest, mil inimene maailma sünnib. Ta sünnib koos vajadustega, milleks esmased on toit ja 
turvalisus, et tagada oma ellujäämine. Sellest tulenevalt väärtustab ta emapiima, ema lähedust 
jne. Inimese arenguga suureneb ka tema vajaduste, tahtmiste ja ihade hulk, mis omakorda 
täiendab ja muudab tema väärtuseid. 
 
Moraalirelativismi mõtte edasiandmiseks oleks sobilik esitada situatsiooniline näide, püüdes 
sellega näidata väärtuste sõltuvust kultuurist. Võtame vaatluse alla teise inimese ja tema vara 
austamise. Enamik ühiskondi taunib varastamist, mis tähendab, et see on negatiivne väärtus ja 
sellise teo sooritamist peetakse vääraks. Inimene ei sünni aga ilma teadmisega, et varastamine 
                                                 
2 Arusaam, et moraaliprintsiibid pole absoluutsed ning moraalikonflikti olukorras võib üks moraaliprintsiip teise 
üles kaaluda (Pojman 2005, 93). 
3 Arusaam, et moraali üle pole võimalik argumenteerida ega seda interpreteerida, kuna moraaliprintsiibi 
kehtivuse määrab ühiskondlik valik (Pojamn 2005, 62-64). 



 5 

on halb, vaid ta saab selle teadmise kas läbi õpetuse või isikliku kogemuse. Seega on nt 
kommi varastamise tegu väär seetõttu, et see õõnestab ühiskondlikku põhiprintsiipi, mille 
järgi omand on puutumatu või mille järgi asju ei tohi omastada nende eest tasumata. 
Võrdluseks võib tuua Cook’i poolt kirjeldatud Vaikse ookeani põlisrahvaste käitumise. 
Nimelt pärismaalaste jaoks oli läänelik varastamist tauniv moraal täiesti võõras: vahetust 
tehes haarasid nad tihti saadud eseme endale ning lahkusid kiiresti vastukaupa üle andmata. 
Samuti harrastasid nad pealtnäha nahhaalset vargust ning napsasid laevalt kaasa kõik, mis 
vähegi pihku mahtus (Hough 2005, 204). Kapitalistlikes ühiskondades on omand väärtus, mis 
tagab nii bioloogilise kui sellele baseeruva sotsiaalse heaolu ning seda harilikult ei jagata 
vabalt laiali selle eest tasu saamata. Seega on meie jaoks õndsal Õhtumaal varastamine raske 
rikkumine, lausa seaduse vastane, ebamoraalne ja väär käitumine. Aga on kultuure, kus ei 
väärtustata omandit ja seega ei saa olla asjade omastamine ilma nende eest tasumata väär. 
Nagu näha sõltuvad meie väärtused kultuurist, kus me elame ja meie vajadusest selles 
kultuuris eksisteerida, ellu jääda ja saavutada heaolu. Säärane tõdemus on tihedalt seotud ka 
kultuuride vahelise sallivusega. See tähendab seda, et meil puudub sõltumatu alus teiste 
kuultuuride hindamiseks. Kuna meil see alus puudub pole meil ka õigust teisi kultuure 
kritiseerida. Vaikse ookeani põliselanikke hukka mõistes peame endale aru andma, et teeme 
seda pimesilmi, arvestamata tolle kogukonna väärtuseid.  
 
Moraaliobjektivism seevastu esindab aga ideed, mille alusel inimloomus on läbi aja püsiv ja 
juhindub samadest moraaliprintsiipidest. Üheks põhiliseks argumendiks seejuures on 
loomuseaduse doktriin, mis usub, et inimesel on kindel loomus, otstarve ja funktsioon. 
Kusjuures inimese funktsiooniks on elada mõistuspärast elu (Pojman 2005, 85). Selle 
mõistuspärase loomuse on inimene saanud Jumalalt, kes on inimesed siia maailma 
eesmärgipäraselt elama loonud. Meie loomuse olemus on mõistus ja see võib avastada 
inimhüvanguks vajalikud seadused, mis on ühtlasi universaalsed ja muutumatud (ibid, 87). 
Igal mõistlikul lugejal võib siinkohal tekkida küsimus, kuidas me saame tunnistada midagi, 
mille on meile andnud võim/olend (st Jumal), kellest me suurt midagi ei tea. Kuna antud 
kirjatöö eesmärk pole arutleda Jumala olemasolu üle, siis tuginen kristliku eetika viljeleja dr 
Ian S. Markhami argumentidele, püüdmaks põhjendada moraaliobjektivismi.  
 
Oma teoses „Do morals matter?” (2007), mis arutleb peamiselt religiooni ja eetika seoste üle, 
esitab Markham moraaliobjektivismi kaitseks kolm põhilist argumenti. Esiteks ütleb ta, et 
moraaliväites ei pruugi ilmneda inimese tahe, kuna tihti kasutatakse moraaliväidete puhul 
modaalverbi peaks (inglise k. should, ought) (Markham 2005, 21). Kui näiteks Mari ütleb, et 
ta peaks oma toa ära koristama, siis tähendab see seda, et tegelikult oleks tal muudki teha või 
et ta tegelikult ei taha seda teha. Mari aga siiski teeb seda, kuna puhtus ja selle hoidmine on 
väärtus iseenesest (st universaalne moraaliprintsiip). Erinevalt relativistidest, kes ütlevad, et 
väärtused tulenevad meie vajadustest, võime selle näite puhul mõista, et Maril küll pole 
vajadust tuba koristada, aga ta teeb seda, kuna see on õige tegu, hoolimata sellest, et see pole 
seotud tema tahtega. Teiseks õigustab Markham moraaliobjektivismi õigussüsteemi olemuse 
ja funktsiooniga. Õigussüsteem nimelt eeldab väärtuste objektiivsust. Kohut ei saaks mõista ja 
kuritegude eest ei saaks karistada, kui arvestatakse kohtualuse isiklikke moraaliprintsiipe. See 
tähendaks, et kui näiteks mõrvar väidab, et tema arust on tapmine moraalne, siis meil pole 
relativistlikust vaatepunktist õigust teda süüdi mõista. See aga õõnestaks kogu õigussüsteemi, 
kuna poleks võimalik kedagi ei õigeks ega süüdi mõista. Seega nagu väidab ka Markhaim, 
peavad olemas olema universaalsed, kõigile kehtivad moraalinormid, mis kaitsevad meie 
ühiseid väärtuseid. Kolmas argument moraaliobjektivismi poolt viitab ühisosale erinevate 
kultuuride moraalikoodeksites (ibid). Viimane väide tähendab seda, et näiteks väärtustatakse 
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enamikes kultuurides ausust, isetus, vabadust jne, mis tähendab, et kõikides kultuurides 
eksisteerib mingi osa ühiseid (kultuuriüleseid) väärtuseid.  
 
Ka kuulus filosoof John Locke on üks loomuseaduse toetajatest, olles oma ühiskonnakäsitluse 
sellele ülesehitanud. Locke väidab samuti, et moraalireeglistik on inimestele ette antud. Ta 
nendib, et kui säärane seadus puuduks, siis poleks riigi korrapärane ülesehitus võimalik. 
Nimelt peab valitseja üle kehtima loomuseadus, et ta ei saaks seadusi välja anda oma suva 
järgi. Samuti poleks kohustust pidada kinni lepingutest, kui puuduks loomuseadus (Locke 
2002, 118-119). 
 
Esitatud argumendid moraaliobjektivismi kasuks on moraalirelativistide poolt 
ümberlükatavad või vastuargumenteeritavad. Näiteks, kuidas peaksid inimesed loomuseadust 
tunnetama? Mis kohustab meid loomuseaduse reegleid järgima jne? Niisamuti nagu 
objektivistid leiavad, et moraaliprintsiibid, mida relativistid peavad kultuurist sõltuvaks 
kaitsevad siiski kokkuvõttes universaalseid väärtuseid. Kas poleks näiteks võimalik taandada 
kõik väärtused ellujäämise põhiväärtusele? Minu eesmärgiks pole kindlaks teha, milline 
väärtuste tõlgendamine või väärtuste mõistmise viis on õige, vaid soovin näidata, et väärtuste 
ning moraalikoodeksite olemust on võimalik erinevalt mõista. Väärtuste kujunemise ja 
olemuse mõistmise juures on aga igal indiviidil vaja endale selgeks teha, millise mätta otsast 
ta oma hinnanguid asjadele annab, et oleks võimalik moraalikonfliktide (dilemmade) üle 
arutlemine ja nende lahendamine. Ja seda selleks, et suurendada inimeste heaolu ja õnne, 
mida peetakse olulisemateks väärtusteks ja inimelu eesmärkideks. 
 
  

Eesti arheoloogide väärtused arheoloogia eetikakood eksi alusel 
 
Arheoloogia väärtus seisneb eelkõige mineviku uurimises ja tõlgendamises materiaalse 
kultuuri abil. Arheoloogia täidab neid ajaloo lünki, mille on jätnud ebatäielikud või puuduvad 
kirjalikud allikad aegadest, millest meile keegi enam rääkida ei tea. Kuidas on aga lood 
arheoloogia enda väärtustega? Mida väärtustavad Eesti arheoloogid?  
 
Parimaks võimaluseks otsida vastuseid eelnevale küsimusele on analüüsida Eesti 
arheoloogide eetikakoodeksit „Arheoloogi eetilised põhimõtted”. See on dokument, mille on 
koostanud arheoloogia kogukond ühisel jõul ja meelel. „Arheoloogi eetilised põhimõtteid” on 
koostatud alates 2007. aasta kevadest (Livin 2008, 5) ja see on kahe aasta jooksul jõudnud 
arengujärku, mil seda võib kasutada kui dokumenti, mis standardiseerib arheoloogide tööd ja 
peegeldab Eesti arheoloogide eetilisi põhimõtteid4. Üks tähtsaimaid aspekte eetikakoodeksi 
koostamisel on olnud asjaolu, et see on hästi teeninud üht oma olulist eesmärki – panna 
arheoloogide kogukond eetilisi probleeme märkama ja nende üle arutlema. Arheoloogid on 
hakanud küsima, mida nad saavad teha või  kuidas nad peavad käituma, et soodustada 
arheoloogia arengut ja suurendada inimeste huvi arheoloogia vastu, seejuures kaitstes ja 
järgides arheoloogias väljakujunenud väärtusi. On jõutud järeldusele, et tuleb enam suunata 
energiat selgitus- ja koostööle, et tagada arheoloogiapärandi kaitse aga samas rahuldada ka 
huviliste teadmishimu.  
 

                                                 
4 „Arheoloogi eetiliste põhimõtete” esimese, 2007. aasta versiooniga saab tutvuda TÜ arheoloogia kodulehel 
http://www.arheo.ut.ee/eetikaVer1.htm. Täiendatud, 2009 eetikakoodeksi versioon ootab veel internetis 
avalikustamist. 
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Arheoloogide kogukonna väärtuste väljaselgitamiseks „Arheoloogi eetiliste põhimõtete” 
alusel kõrvutasin koodeksi printsiipe ükshaaval Bunge vajaduste ja väärtuste hierarhiaga. 
Sealjuures üritasin välja selgitada selle väärtuse, mida üks või teine printsiip „kaitseb”. Selle 
tulemusena selgitasin välja kolm kõige põhilisemat ja kõige rohkem esinevat väärtust. Need 
kolm väärtust on: kultuuripärandi säilimine, teistega arvestamine ning käsikäes käivad astus ja 
ausus. Nimetatud väärtuste olemuse ja kujunemise analüüsimiseks tuleb otsustada, millisest 
perspektiivist vaatleme „Arheoloogide eetilisi põhimõtteid” – kas objektivistlikust või 
relativistlikust.  
 
Moraaliobjektivismi seisukohalt käsitlevad arheoloogid ülalnimetatud tegevusi/omadusi 
väärtustena, kuna neile Jumala poolt antud mõistuspärasuse järgi on need vajalikud 
inimhüvanguks. Seega kaitseksid Eesti arheoloogid kultuuripärandid, teeksid koostööd teiste 
teadusalade esindajatega ja austaksid teisi ning oleksid ausad, kuna see on mõistuspärane ja 
universaalne, kõigile kõigis aegades ja kultuurides kehtiv.  
 
Teiselt võttes ette mis tahes mingi kindla rühma eetikakoodeksi, mis kajastab seejuures selle 
rühma moraalipõhimõtteid, siis viitab see ju iseenesest, et sel rühmal on reguleerida midagi, 
mis pole iseenesest mõistetav, universaalne. Seda, et Eesti arheoloogia eetikakoodeks on 
koostatud moraalirelativistlikust perspektiivist lähtuvalt näitab asjaolu, et koodeksit pole üle 
võetud mingilt teiselt organisatsioonilt. See illustreerib hästi seda, et arheoloogia-alane 
tegevus ja ka metoodika erineb kultuuriti ja seega võivad erineda ka eetilised põhimõtted, 
millele toetudes arheoloogid tegutsevad. Lisaks sellele pole koodeksi printsiipides kasutatud 
Markhami esitatud (Markham 2005, 21) nn. universaalsetele väärtustele viitavaid 
moraaliväiteid, kus esineksid sõnad nagu: peaks, tohiks. Seega ei viita koodeksi printsiibid 
mingil määral asjaolule, et arheoloog peab tegema asju, milleks tal tegelikult vajadus puudub. 
Kõik eetilised põhimõtted, mis on Eesti arheoloogia eetikakoodeksisse kirja pandud tulenevad 
otseselt või kaudselt arheoloogide vajadustest ja on sõltuvad Eesti arheoloogiateaduse 
olemusest ja eemärkidest. 
 

Kultuuripärandi säilimine kui väärtus 
 
Kultuuripärandi säilimine on arheoloogide jaoks kõige olulisem väärtus. Kultuuripärand on 
kõik see, mis iseloomustab meie kultuuri ja meid rahvusena. Kuna kultuuripärand on 
arheoloogide uurimisobjekt, siis nad väärtustavad selle ainese olemasolu ja heaolu. Kui poleks 
materiaalset kultuuri poleks ka arheoloogidel uurimisobjekti. Seega materiaalse kultuuri 
olemasolu on nende ameti eeldus ja ka iga arheoloogi vajadus. Arheoloogid võtavad oma 
kohuseks aidata kaasa kultuuripärandi säilimisele, kuna nad vajavad materiaalsed kultuuri, et 
omada võimalust selle abil minevikku tõlgendada. Ilmselt on tekkinud kultuuripärandi 
säilimise printsiip koodeksisse ka seepärast, et selgitada avalikkusele pärandi olemasolu ja 
säilimise olulisust. 
 
Usun, et kui paigutada kultuuripärandi säilimine kui väärtus Bunge väärtuste hierarhiasse, siis 
võime öelda, et arheoloogi jaoks on see sekundaarse tähtsusega. See küll ei taga talle elu, kuid 
see tagab talle tervise. Seda sel moel, et oma olemasoluga annab kultuuripärandi arheoloogile 
tööd ja leiba ja seega ka võimaluse tagada organismi jätkusuutlikus. Lisaks sellele tagab 
kultuuripärandi olemasolu arheoloogile eneseteostuse vajaduse rahuldamise, mis on iga 
ratsionaalse inimese eesmärk ja tahe. Selliselt võiks kultuuripärandi säilimise kategoriseerida 
ka  kolmandajärguliste väärtuste alla, kus see käituks kui eneseteostusvahend, mis oleks 
inimese psühholoogilistest vajadustest tulenev õigustatud tahe.   
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Arheoloogide põhiline meetod materiaalse kultuuri uurimiseks on väljakaevamised, mis 
toovad kaasa muistise (st pärandi) vähemalt osalise hävimise. Nagu näha kasvab siin välja nii 
vajaduste, väärtuste kui moraaliprinstiipide konflik. Dilemma ühel pool on arheoloogi vajadus 
uurida ja tõlgendada materiaalset kultuuri, mis baseerub inimlikul eneseteostuse vajadusel ja 
millest on kujunenud eneseteostuse võimaluse väärtustamine.  Sellele vastu seisab aga 
kultuuripärandi hoidmise vajadus, millest tulenevad väärtused nagu rahvuse ja identiteedi 
omamine ja säilitamine. On ilmselge, et valikut nende kahe konflikti osapoole vahel teha 
oleks laus mõttetus. Kuna hoolimata sellest, et nad teineteisele vastanduvad on nad ka 
teineteise eelduseks. Arheoloogid on endale seda dilemmat teadvustanud. Seetõttu üritatakse 
üha enam kasutata muististe uurimisel meetodeid, mis ei lõhu muistist (nt georadardamine, 
vaatlus, mõõdistamine) ning see kajastub ka koodeksi printsiibis, mis ütleb, et võimalusel 
kasutab arheoloog oma töös mittlõhkuvaid meetodeid. 
 

Teistega arvestamine kui väärtus 
 
Teistega arvestamine on tihedalt seotud koostöö väärtustamisega. Väga suur osa arheoloogia 
eetikakoodeksi printsiipidest viitab teiste teadusalade uurijate vajadustega arvestamisele. 
Ühtlasi rõhutatakse koostööd ka nende inimeste vahel kelle igapäevane töö puutub otseselt 
kokku arheoloogiaga. Koostöö vajadus ja teiste inimestega arvestamine on Bunge järgi üks 
selgemaid sotsiaalseid vajadusi, mille juured peituvad meie bioloogilistest vajadustes. 
Ühiskondlikkus ja kogukondlikkus on juba väärtus iseenesest, kuna üksi ellujäämine oleks 
liigraske (kaitsetu vastsündinu ilma toitja ja kaitsjata ei jää elama). Inimesed vajavad üksteist 
ka täiskasvanueas ja see vajadus on kõigi sotsiaalsete väärtuste (nt rahu) alus. Me teeme 
teistega koostööd, sest see loob meile parimad võimalused kõiksugu hüvede omamiseks või 
suurendamiseks. Koos tegutsemise lahutamatuks osaks on aga asjaolu, et on olemas seadused, 
mis suhteid ühiskonnas reguleerivad. Ka seadus kui õiglase elukorralduse ja heaolu pakkuja 
on väärtus. See on sotsiaalne väärtus, mille juured on baasvajadustes (nt vajadus turvalisuse 
järele). Ka „Arheoloogi eetilised põhimõtted” sisaldavad printsiipe, mis viitavad vajadusele 
lähtuda muinsuskaitse seadusest ja teistest Eestis kehtivatest seadustest ning arheoloogi 
erialaga seotud rahvusvahelistest konventsioonidest. 
 
Igasugune koostöö eeldab vastastikkust ja on ilmselge, et oodates teistelt koostöövalmidust, 
on ka arheoloogid ise altid koostööle ja arvestavad seejuures teiste teadusharude vajadustega. 
See tähendab seda, et näiteks kaevamisi läbi viies mõtleb arheoloog ka näiteks bio- ja 
geoloogide peale ja küsib nende hinnangut ja arvamust. Arvan, et teiste teadusvaldkondade, 
aga ka üksikisiku huvidega arvestamine on üks vastastikuse koostöö aluseid. See on väärtus, 
mille tunnustamine ja mille kaitsmine moraaliprintsiipidega aitab tublisti kaasa 
arheoloogiateaduse jõudsale arengule.  
 

Ausus ja austus kui väärtused 
 
Ausus on tavaliselt selline loomuomadus, mida inimesed ootavad teistelt ja hindavad teistes. 
Samas on millegipärast meil endal raske jääda ausaks iseenda ja kaasinimeste vastu. Ausus on 
väärtus, mille hindamine on oluline inimeste omavahelises suhtlemises ja tegutsemises. Sama 
käib ka austuse kohta. Austus ja ausus on ka need kaks väärtust, mis vastavad meie 
sotsiaalsele turvalisuse vajadusele. Seega võib aususe ja austuse kui väärtused paigutada 
Bunge süsteemi järgi baasväärtuste alla. Oma baasväärtuslikus olemuses panevad nad aluse 
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paljudele teistele väärtustele, mis panustavad kõigele heale indiviidi elus ja ühiskonnas. 
Näiteks on austus ja ausus oluline koostöö ja teistega arvestamise väärtuse juures. Austus 
kätkeb endas nii austust iseenda, kaasinimese, asjade, looduse vastu. Olulisim on siinjuures 
kaasinimeste soovide, eesmärkide, uskumuste, õiguste ja vabaduste jms hindamine ja 
austamine. See tähendab ka teiste kohtlemist väärikalt ja lugupidavalt. Austus on vajalik, et 
inimesed saaksid teha koostööd ja elada rahus. Eesti arheoloogia eetikakoodeksi printsiibid 
väljendavad austust kollegiaalsetes suhetes, kus peetakse lugu autoriõiguse seadusest 
kinnipidamist ja uurimustulemuste esmaavaldamisõigusest. Lisaks sellele on oluline, et 
arheoloog ei varjaks uurimustulemustes esinevaid eksimusi vaid julgeks neid tunnistada. Siit 
peegeldub ka aususe austamine.  
 
 

Kokkuvõte 
 
Väärtused on soovide objektid ja nad juhivad meie tegutsemist. Nad on mingid tingimused, 
mida inimesed igatsevad ja hindavad ja mida neil on soov hoida. Väärtuste allikad on inimeste 
(organismide) vajadused, millest olulisemaks on ellujäämise ja tervise säilitamise vajadus. 
Väärtuseid on mitut liiki. Kõige üldisemalt jagunevad need positiivseteks ja negatiivseteks 
ehk tingimusteks või omadusteks, mida me, kas soovime või väldime. Väärtuseid võib ka 
hierarhiseerida, seades baasväärtusteks need väärtused, mis vastavad baasvajadustele. 
Ülejäänud väärtuste alaliigid rahuldavad kas õigustatud tahet või inimese ihasid.  
 
Üldiselt peetakse väärtusi, kas väärtusteks iseenesest või väärtusteks seetõttu, et organism 
neid väärtustab. Esimest vaadet nimetakse väärtuste objektivismiks ja teist relativismiks. 
Neist kahest erinevast arusaamast kasvavad välja ka metaeetilised teesid moraaliotsuste 
kehtivuse kohta – moraaliobjektivism ja moraalirelativism. Moraaliobjektivismi järgi on 
moraaliprintsiibid objektiivselt kehtivad, seejuures pole oluline kas inimesed neid tunnistavad 
või mitte. Sellise arusaama kohaselt ei olene moraaliprintsiipid ühiskonna või kultuuri 
heakskiidust. Moraalirelativism aga just rõhutabki, et moraaliprintsiibid on kultuurist ja 
ühiskonnas sõltuvad ning on seetõttu suhtelised. 
 
Eesti arheoloogide väärtusi peegeldab „Arheoloogi eetilised põhimõtted”. See on 
eetikakoodeks, mille eesmärgiks on reguleerida kutsealast tööd ja luua rühmasisene 
ühtsustunne. Koodeks on koostatud vastavalt Eesti arheoloogide vajadustele ja arheoloogia 
eripäradele. Seetõttu võib juba koodeksit ennast nimetada moraali/kulutuuri-relativistlikuks, 
mis näitab moraaliuskumiste varieeruvust kultuuriti. Eetikakoodeksite printsiipide 
analüüsimisel selgus, et arheoloogide põhilisteks ühisteks väärtusteks on kultuuripärandi 
säilimine, teistega arvestamine ning austus ja ausus. Selgus, et need põhilised väärtused 
tulenevad arheoloogide kui indiviidide baasvajadustest nagu turvalisus ja tervis. Kui 
arheoloogid tunnustavad neid põhiväärtusi ja soovivad neid hoida, siis siis soodustab see ka 
õigete moraaliprintsiipide valikut kutse-alase töö tegemiseks. Suures plaanis aitab see kaasa 
eetilisele mõtlemisele ja käitumisele Eesti arheoloogia kogukonnas. 
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