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Historia on menetystä ja menestystä. Joskus tapahtumat ovat suuria tragedioita, 
toisinaan  muutos taas on hidasta ja heikosti havaittavaa. Menneisyyden 
tapahtumia voidaan seurata aina tähän päivään asti niiden muodostamaa 
stratigrafiaa eli kerroksellisuutta tutkimalla. Vanhat merkit hautautuvat uusien 
alle ja muodostavat tiedoston tai tekstin, jonka lukemiseen vaaditaan arkeologin 
taitoja.

Yksi merkittävä arkeologian asemaa tieteenä vakiinnuttanut läpimurto tapahtui 
1859 kun ihmisen historian voitiin osoittaa ulottuvan raamatussa kuvattua neljää 
tuhatta vuotta pidemmälle. Ranskasta löydettiin selvästi ihmisen valmistama 
kiviase samasta geologisesta kerroksesta sukupuuttoon kuolleen eläimen 
jäänteiden kanssa. Tästä lähtien, tai viimeistään 1950-luvulla keksityn 
radiohiiliajoituksen jälkeen arkeologia on vahvasti hakenut menetelmiä ja tieteen 
ihannetta luonnotieteistä. Kulttuurit nähtiin Humboldtilaisesti historiallisina 
jaksoina, joilla on syntymä, kasvukausi ja kuolema. Kulttuurin ilmentymän 
ajateltiin olevan tietty esineryhmä tietyssä ajassa ja paikassa.

Vasta 1980- ja -90-luvuilla alkoi arkeologiassa nousta uusi ajattelutapa, joka 
kyseenalaisti vahvasti luonnotieteiden kyvyn todella selittää kattavasti mistä 
ihmisen menneisyydessä on kyse. Arkeologian painopiste siirtyi esineitä 
luonnontieteiden avulla tutkivasta mennyttä yhteiskuntaa ja yksilöä tutkivaksi. 
Yksi tähän muutoksen liittyneistä huomioista oli se, että arkeologi ei koskaan tutki 
menneisyyttä todellisena ilmiönä vaan tekee sen aina jossakin kontekstissa. Tästä 
syystä 80-luvun uutta suuntausta alettiin kutsua kontekstuaaliseksi ja 
tulkinnalliseksi arkeologiaksi. Pahimmillaan se on nykyään johtanut sellaisiin 
toteamuksiin kuin “menneisyys ei ole olemassa” tai “menneisyys on olemassa vain 
nykyajassa”

Tällaiset toteamukset ovat raivanneet tietä uudenlaiselle arkeologian alalle. 
Sellaiselle alalle, joka ei niinkään perusta geologisesta superpositioperiaatteesta tai 
uniformitarianismista, vaan pyrkii tutkimaan nykyaikaa arkeologisin menetelmin. 
Arkeologian aineisto on vaihtunut kivityökaluista ja saviruukuista roskaan - tämän 
päivän vanitas-symboliin. Sorakuoppastratigrafia on korvattu mielen syövereiden 
stratigrafialla; metafora, jota Freudkin käytti psykoanalyysissään. 

Tämä uusi arkeologian ala on tieteen sisälläkin niin kiistanalainen, ettei sitä ole 
hyväksytty osaksi tieteen näkyvää julkisuuskuvaa. Tämä saattaa yllättää monia, 
mutta arkeologia todella tutkii ihmisen menneisyyttä aina tähän päivään asti!



Vuoden 1859 tapahtumien jälkeen voitiin osoittaa ihmisellä olevan merkittävän 
pitkä menneisyys. Vasta viimeaikoina arkeologia on havahtunut tajuamaan että 
ihmisellä on tämän lisäksi myös merkittävä nykyisyys, jonka kerrosten avaamiseksi 
ja tulkitsemiseksi tarvitaan arkeologian menetelmiä, tutkittiin sitten varsinaista 
maakerrosten stratigrafiaa tai mielen kerroksia.

Muinaisilla ja unohdetuilla menneisyyden merkeillä ja tässä ajassa tuotetulla 
aineistolla on tietenkin eroja. Menneiden ihmisten motiiveista ja tavoitteista on 
vaikea sanoa mitään varmaa. Muinaisuuden merkit ovat transsendentaaleja. 
Niiden tulkinnassa otetaan väärinymmärtämisen riski. 

Kaukomenneisyyden ja lähimenneisyyden välinen unohduksen synnyttämä kuilu 
ylitetään metaforan avulla. Tästä syystä esimerkiksi autenttisuuden kokeminen ei 
aina ole riippuvaista katkeamattomasta merkityksenmuodostumisen ketjusta, 
jonkinlaisesta eheästä semiosiksesta, vaan menneisyyden merkitys voidaan sitoa 
arkeologian metaforisuuden avulla nykyhetken merkityksiin. Ei siksi ole lainkaan 
sattumanvaraista tai konventionaalista, että keskiaikaan voidaan viitata 
tietynlaisella musiikilla tai menneisyyden taian voi kokea sekä Las Vegasissa että 
Luxorissa, ei niinkään kohteiden ikonisen yhtäläisyyden vuoksi, vaan niiden 
synnyttämien metaforisuuteen perustuvien mielikuvien takia. 


