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Miksi olen täällä tänään?

• oman akateemisen biografian tausta (menneisyyden 
tutkimuksen eriytyneisyys, kysymysten herääminen 
aineistosidonnaisuudesta)

• Esinetutkimuksen ja historianfilosofian kysymysten 
oppialakohtaisen rajautuneisuuden aiheuttama 
hämmennys

• Tekstuaalisen ja aineellisen kulttuurin käsitteet

• Aineistojen ontologia, tekstin ja esineen olemus?

• Menneisyyden jälkien representatiivisuus ja suhde 
todellisuuteen



Tekstien ja aineellisen kulttuurin 
tutkimuksen hajaannus

• Humanistinen ja antikvarianistisen 
menneisyydentutkimus

• Uuden ajan alun kulttuurin tekstualisoituminen

• Historismi (käsite: Schlegel, 1790-l.) ja 
universaalihistoria

• Historian eriytyminen (Justus Möserin Osnabrückin 
historia, Leopold von Ranken ja Bartold Niebuhrin 
lähdekriittinen positivismi, 1700-luvun loppu ja 
1800-luvun alku)



"The task of archaeology is to present 
not just a selection of art monuments, 

but the entirety of the monumental material, 
both for its own sake and its 

consequenses for literary, religious, 
and individual relics; 

the entirety of all philological research and 
the total world view of ancient life."

Eduard Gerhard 1850 
(Lucasin 2012, 42 siteeraamana)





Tekstien ja aineellisen kulttuurin 
tutkimuksen hajaannus

• Esihistoriallisen arkeologian eriytyminen 
(Teksteistä riippumaton kronologia, mm. 
antiikintutkimuksesta ja luonnonhistoriasta 
sovelletut teoriat 

• Taidehistoria, klassillinen arkeologia 
(Altertumswissenschaft)

• Totaaliaineistot (1800-l. loppu)

• Aineellisen kulttuurin käsitteen synty (1800-luvun 
loppu)

• Gustav Droysenin erottelu jäänteisiin, lähteisiin 
ja monumentteihin (1890-l.)

• Erottelu aineellisiin ja psykologisiin jälkiin 
(Langlois & Seignobos, 1920-l.)



Menneisyyden aineistojen luokitus

Intentionaaliset 
jäljet (lähteet)

Satunnaiset jäljet 
(jäänteet)

psykologiset jäljet 
(teksti)

Aineelliset jäljet 
(esineet)

Droysen, Bloch Langlois, Seignobos ...

hybridit
(monumentit)



Aineellinen kulttuuri

Teksti, kieli
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KANSATIEDE



Menneisyyden aineistojen luokitus

Intentionaaliset 
jäljet (lähteet)

ei-intentionaaliset 
jäljet 
(johtolangat)

esim. Ginzburg



Aineellinen kulttuuri tekstinä, 
kielellinen käänne

• Aineellisen kulttuurin "lukeminen"

• Arkeologinen aineisto tekstinä

• Arkeologinen tutkimusprosessi tekstinä

• "Everything is to be disentagled, nothing 
deciphered" (Barthes)



"Archaeology exists only as text. 
Every analysis, 

teaching, observation, classification, and description 
is formulated, transmitted and stored 

in language"

Bjornar Olsen 1990, 192



"Many of us inspired by poststructuralism all too easily came
to ignore the differences between things and text,

to ignore that material culture is in the world in a
fundamentally different way from texts and language."

Bjornar Olsen 2010, 59



Aineellinen, käytännöllinen ja 
toiminnallinen käänne

• Vapautuminen tekstin (ja kielen) "tyranniasta"

• Pyrkimys eroon transsendentaalisesta idealismista

• Esineiden toimijuus

• Toisaalta: aineellisen kulttuurin käsite jää yhä 
useimmissa esityksissä jokseenkin hämäräksi.



Aineiston muodostuksen tutkimus

• Sekä historiassa että arkeologiassa kasvava 
kiinnostus aineiston muotoutumisen ymmärtämiseksi

• Enää ei ole syytä ajatella, että arkeologi joutuisi 
"luomaan" arkistonsa, kun taas historiantutkijalle se 
tulisi "annettuna" 

• Historiantutkimuksessa postmoderni arkistoteoria 
(Derrida: Mal d'archive 1995-)

• Arkeologiassa mahdollisuus havaita koko tietyllä 
hetkellä tuhoutuva aineisto, kun historiantutkija saa 
sen valmiiksi lähes kokonaan tuhottuna



Aineiston todellisuus, 
representatiivisuus ja 

komplementaarisuus

• Aineisto todellisuutena

• Aineisto representaationa

• Aineisto komplementaarisena todellisuutena (Bohr): 
kaksi ristiriidataista, mutta yhtäikaista 
todellisuuden olomuotoa, jotka eroavat siitä 
syystä, että havaitsemisen instrumentit ovat osa 
ilmiön todellisuutta

• Tekstien ja esineiden komplementaarisuus



"Et saata uskoa, miten hauskaa linnan vanhoilla 
kunniallisilla tontuilla ja minulla oli,

 kun tapasimme siellä alhaalla holveissa ja nauroimme 
keskenämme aikamme oppineille tutkijoille, 

jotka etsivät ja uskovat löytävänsä 
Turun linnan historian valtionarkiston hyllyiltä 

eivätkä ole selvillä, 
että linnan jokaisella kivellä 

on historia kerrottavanaan elävämpänä, 
todempana kuin kaikki musteella präntätty perimätieto." 

Gustaf Nyström 1900
(Aarnipuun 2005 siteeraamana)



Mikä on esine?

• Tähän vastataan harvoin!

• Esine kokonaisena kappaleena (Aristoteles)

• Esine maailmaan redusoituna (positivismi, realismi)

• Esine transsendentaalisena luomuksena (kant. idealismi)

• Esine sosiaalisena konstruktiona (poststrukt.)

• Esine tapahtumana (Davidson, Lucas...)

• Esine toimijana (Latour... Olsen...)



 Mitä on teksti (menneisyyden 
jälkenä)?

• Texere (lat.), mask. partis. perf. textus. 

suom. punottu, kudottu, laadittu vrt. kirjoa ja 
kirjoittaa

• Representatiivinen teksti

• Aineellinen teksti

• Tekijä ja lukija

• Hermeneuttinen teksti

• Posttekstuaalinen teksti?



"However, it is important here to distinguish the historian's
interest in material culture (archaeological or otherwise)

from the use of material culture as sources;
historians can study material culture through texts - 

they do not need to go to the things themselves.

Gavin Lucas 2012, 22
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Beskrifning

Öfwer min i Åbo Stad ägande Gård, belägen i Klösterqwarteret wid 
Stora Konungsgatan, under N: 116 och 117.
Tomten, som mot mämnde gata sträcker sig i bredd 44 al.[1] samt i 
längd up mot dett å andra sidan tilståtande Wårdberget, 50 al. är 
belägen emellan Herr Assessor Loffmans gård på ena samt den så 
kallade Lekanderska, efter sista branden är obebyggda tomten, å andra 
sidan.[2]
Till wänster om Porten[3] är därå i sommar en ny åbyggnad af 
furutimmer upförd på hög stenfot, samt täckt med takpannor af tegel; 
endast näst kring 4 windskappor, samt 3 skorstenar, är betackningen 
af järnplåtar. – Rummen i besagde byggning äro följande: (Se belagde 
ritning[4])
A. Förstugan, 19 al. lång och 4 al. bred, hwars ena wägg mot gården 
är af bräder, innefattar 2ne contoir, samt upgången till winden. 
Trappan utanför är med sina tilbehör af stockar och bräder 
förfärdigad, samt dörren mot gården af furuplanckor.[5]
B. Salen 12 lång, 9 ½ bred, samt 5 ¾ al. hög, taket paneladt med 
furuplanckor, och gålfwet lagit af granplanckor, har 3 fönstrar, 4 
dörrar och en porcellaine kakelugn[6] med tillbehör. Ifrån salen är 
dör till ett af de i förstugan nämnde contoir, försedt med nödiga 
brädhyllor.
C. Kammar til wänster om salen, 8 al i fyrkant, 5 ½ al. hög, med tak 
och gålf lika som i salen, har 2 fönstrar, 2 dörrar och 1 grön 
krukmakare kakelugn.
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Teksti aineellisena kulttuurina

• Erilaiset maailmassa olemisen muodot?

• Jos ei:

• Perinteinen käsitys: Tekstin (kirjoittamisen) 
aineellisuus

• Ennemminkin: tekstin ja kielen ilmaisema 
aineellisuus

• Millä tavoin teksti ja kielellinen kuvaus 
järjestyy kielenulkoisin ja tekstin sisäisistä 
suhteista riippmattomin tavoin?



Arkeologian jäähyväiset tekstille 
(toistaiseksi)?

• Posttekstuaalinen antiteesi aineellisen kulttuurin 
tutkimuksessa on muotoiltu ennen kaikkea 
aineellisen kulttuurin omaehtoisuudesta lähtien

• Mikä on esine, asia (thing)?

• Posttekstuaalinen arkeologia on hylännyt tekstin, 
mutta paradoksaalisesti hyväksyy sen olemassaolon



Dikotomian mieli?

• teksti ja esine: realistisia vai historiallisesti 
muotoutuneita instrumentaalisia käsitteitä?

• Esine ja teksti symmetrisiä: paitsi että molemmat 
ovat olemassa aineellisena todellisuutena, ne 
toimivat ihmisen ja aineellisen ympäristön 
toimijuuksien välittävinä tekijöinä

• Oppialojen rajat eivät heijasta aineistojen 
ontologiaa, vaan todellisuuden luokituksen 
sopimuksia, epistemologiaa. Vrt. esine ja tapahtuma

• Arkeologinen tutkimus, jonka lähteenä on vain 
"tekstiä"...


