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Semiootika on nagu meditsiin –
erialade konföderatsioon.
Umberto Eco, 2012

Eessõna

EESSÕNA
Tähendustemaailm on keskkond, milles me möödapääsmatult iga päev elame ja
osaleme. Tahes või tahtmata, oma tõlgenduste ja suhtlemisega mõjutame märgiprotsesside kooslust. Kas selle – semiosfääri – toimimise tundmine võiks anda
meile oskusi targemaid otsustusi teha? Väärib uurimist.
Semiootika on teadusharu, mis uurib ja kirjeldab märgisüsteemide toimimist: märke ja tähendusi sünnitavaid, kujundavaid ja teisendavaid mehhanisme.
Semiootika ülesanne pole mitte üksnes orienteeruda kõikvõimalikes tähendustasandites ja märgilisuse tüüpides, vaid ka tähendusloome praktikates, mis elu ja
kogu kultuuri kujundavad.
Käesolev õpik on esimesi eestikeelseid semiootika õpikuid.1 Semiootika õppijad
Eestis vajavad juba pikemat aega olemasolevast avaramat emakeelset teabevara.
Rea tõlgete ja erinevais väljaannetes ilmunud artiklite näol on seda tasapisi kogunenud, ent siin püüame pakkuda terviklikumat ülevaadet.
Meie esmane soov oli kirjutada mõistetepõhine süstemaatiline ülevaade
semiootika teooriast. See ülesanne on aga keerukam, kui paistab, sest sobiv ühtne
mõistetesüsteem, millega võiksime, vähemalt Tartu semiootikakoolkonna seisukohalt, enam-vähem rahul olla, nõuab veel üksjagu tööd. Ala kiire arengu ja metodoloogiliste aluste läbitöötamise tõttu ollakse praegu kogu maailmas üldsemiootika mõistestiku ümberkujunemise olukorras. Semiootika ei ole valmis – nii võiks
see raamat olla kutse kaasa lüüa tema tegemisele ühes või teises osas. Seepärast
valisime „ühtse“ esituse asemel seekord „harulise“, pöörates enim tähelepanu nendele semiootika tahkudele ja harudele, milles meil on suurem kogemus ja mis on
esindatud meie õppekavades. Lähtena semiootikasse on raamatul ositi ka käsiraamatu ülesanne, andes juhatust edasiseks.
Raamatu sissejuhatavale peatükile, milles esitatakse lühidalt semiootika määratlus ja tähtsamad allikad, järgnevad neli osa. Esimene neist annab ülevaate semiootika ajaloost ja peamistest koolkondadest. Teine osa on pühendatud semiootika
peamistele klassikutele ning nende esitatud teoreetilistele arusaamadele ja mõistetele. Selles sisalduvad ka olulised üldsemiootiliste mõistete määratlused: küll
1
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ilma päris üheks mõistesüsteemiks põimimata peegeldub siin praegune olukord
semiootikas, kus teoreetilisi käsitlusi on mitmeid. Kolmas osa on ülevaateks
kolmest olulisest semiootika valdkonnast: kultuuri-, sotsio- ja biosemiootikast.
Neljandas osas esitatakse sissejuhatused reasse semiootika harudesse ja rakendusaladesse. Et jääda oma asjatundmise raamidesse, on mitmed eriharud (näiteks
keele-, reklaami- ja kognitiivsemiootika) ses raamatus pikemalt käsitlemata ja iseloomustatud vaid lühidalt.
Õpiku lõpus on toodud peamiste mõistete lühiseletused, samuti indeksid
nimede ja terminite paremaks leidmiseks.
Raamatu koostajad on Tartu Ülikooli semiootika osakonna õppejõud ja teadlased koos mitme doktorandi ja kolleegiga mujalt. Peatükid on kirjutanud erinevad
inimesed ja vastavalt erineb veidi ka käsitluslaad.
Õpiku koostamisel osales 18 autorit: Kalevi Kull (sissejuhatus, Peirce, Sebeok,
Eco, biosemiootika, semiootika teisi rakendusalasid), Kati Lindström (maastikusemiootika), Mihhail Lotman (sekundaarsed modelleerivad süsteemid), Riin
Magnus (Uexküll), Kaire Maimets (muusikasemiootika), Timo Maran (zoosemiootika), Rauno Thomas Moss (Peirce), Ülle Pärli (kirjandussemiootika),
Katre Pärn (filmisemiootika), Anti Randviir (sotsiosemiootika), Tiit Remm
(linnasemiootika), Silvi Salupere (semiootika ajalugu, Tartu–Moskva koolkond,
Saussure, Morris, Greimas, Lotman), Virve Sarapik (kunstisemiootika), Elin Sütiste
(tõlkesemiootika, Jakobson), Peeter Torop (kultuurisemiootika, Tartu–Moskva
koolkond, Lotman), Andreas Ventsel (poliitikasemiootika), Vadim Verenitš (õigussemiootika), Katre Väli (etenduse- ja teatrisemiootika). Terviku kokkupanek ja töö
koordineerimine olid Silvi Salupere ja Kalevi Kulli õlul. Teksti viimistlemisel aitas
kaasa Tuuli Pern. Oma nägemuse klassikutest ja semiootika kujunemisest vormis
piltideks semiootikust kunstnik Rauno Thomas Moss.
Õpiku kirjutamisele eelnes enam kui aasta jooksul rida seminare Tartu Ülikooli
semiootika osakonnas, kus tegime ülevaate peamistest semiootika õpikutest maailmas. Seminaridel arutasime läbi ka käesoleva õpiku lähtekohad.
Raamatu valmimisele on kaasa aidanud palju kolleege ja üliõpilasi, kellele siinkohal siiras tänu.
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Semiootika on kõigepealt teaduslik distsipliin, [...] teadmiste valdkond, mille
objektiks on semiootilise kommunikatsiooni sfäär. [...] Teisalt, semiootika
on humanitaarteaduste meetod, mis on kohane erinevates valdkondades ja
mis on määratud mitte objekti loomuse, vaid selle analüüsi vahenditega. [...]
Semiootika kolmandat tahku võib kõige paremini defineerida kui uurija teadusliku psühholoogia erilist omadust, seda teed, millest tema tajuv teadvus
on tehtud. [...] Need kolm tahku koos moodustavadki semiootika valdkonna.
Juri Lotman (1990e: 4–5)

Mis on semiootika
Semiootika on teadus, mis uurib tähendusloomet. Paljude definitsioonide seas,
mis semiootikat lühidalt määratleda püüavad, on see arvatavasti lühim, ent ühtlasi
üks täpsemaid. Semiootika uurib märke, märgisüsteeme, märgiprotsesse; millegi
teeb märgiks aga see, et sel on tähendused. Tähendused püsivad üksnes kasutuse
tõttu, seepärast on nende moodustamine või loomine vältimatu nii uute kui ka
vanade tähenduste puhul.
Mitmed teised semiootika määratlused näivad esmapilgul küll erinevad, kuid
langevad tooduga sisuliselt võrdlemisi hästi kokku. Nii võib samuti öelda, et
semiootika uurib:

•
•
•
•
•
•
•
•

märke ja tähendusi (kui objektide funktsionaalsust);
tähistamist ja tõlgendamist (kui märkide moodustamist ja tähenduste
muutumist);
märgisüsteeme (kui märkide suhestatud kogumeid);
orgaaniliste süsteemide, tekstide ja kultuuride struktuuri ja käitumist (kui
tähendusloomega seotud süsteemide vormi ja dünaamikat, kujunemist);
vastuolulisust (kui seda, mis märgiprotsesse käivitab ja käigus hoiab);
tähenduslikku kommunikatsiooni (kui märgilist interaktsiooni);
teadmiste ja fantaasia tüüpi nähtusi (kui oleva või kujutletava kirjeldamist);
semiosfääri (kui kogu märgiprotsesside sfääri).

Tähendusloome (meaning-making) esiletõstmine rõhutab, et semiootiliste nähtuste aluseks on tähenduste genereerimine, et semiootika objektid on enamasti
protsessid ning et neis protsessides võib sündida midagi uut. Kus iganes tähendust
luuakse, seal saab semiootikat rakendada ning võib tema mudeleist ja meetodeist
abi olla.

20

Sissejuhatus

Oluline on taibata, et märk ega tähendus pole asjad, vaid omandatud suhted.
Märgid on õppimise kaudu moodustunud seosed. Märkide olemasoluks peab
olema keegi, kes neid tõlgendab ja loob.
Märgiprotsessid on omased kõigile elusolenditele, samuti on põhimõtteliselt
võimalik, et neid saab olema robotite tajus ja kommunikatsioonis. Semiootilised
nähtused ilmuvad aga kogu oma rikkuses inimkultuuris.
Kuna märgiloome sõltub tõlgendajast, tõlgendajaid on maailmas aga samapalju kui elusolendeid, siis võiks kahelda, kas on üldse midagi üldist, millest ses
teadusharus rääkida. Ent suhtlemise kaudu moodustavad tõlgendused ühiskonnas
kaunis püsivaid süsteeme, keeli, koode ja kombeid, mille kujunemisel on leitud palju
seaduspärasid.
Milliseid tähendusi just luuakse, on niisiis võimalik teaduslikult uurida. Üheltpoolt sõltub märgiloome neist struktuuridest, mida tõlgendatakse, teiseltpoolt tõlgendaja võimekusest ja võimalustest. Neid tundma õppides saab teha tähendusilma
kohta järeldusi ning seaduspärade olemasolul ka ennustusi.
Ent semiootika ei piirdu kirjeldamise, seletamise ja ennustamisega. Semiootikaalased teadmised ja oskused on rakendatavad semiootiliste süsteemide mõjustamisel ja loomisel. Nii on võimalik mõjustada tõlgendamist nii tõlgendatava kujundamise kui ka tõlgendaja suunamise kaudu, nagu seda tehakse kasvatamisel ja
õpetamisel, aga samuti näiteks filmis, teatris, kirjanduses, muusikas, kujutavas
kunstis, kõnekunstis, arhitektuuris, reklaamis, poliitikas, majanduses, maastikukujunduses jm. Veelgi enam – kuivõrd mitmesugused konfliktid on seotud kommunikatsiooni, tähistamise ja tõlgendamisega, on semiootilistest arusaamadest abi
ka konfliktide lahendamisel ja vältimisel.

Semiootika päritolu
Semiootika on välja kujunenud pika aja jooksul ja mitme allika koosmõjul. Need
peamised allikad on üldine keeleteadus, loogika, küberneetika ja kommunikatsiooniõpetus, samuti meditsiin.
Üldine keeleteadus, uurides erinevate keelte ehitust ja ühisjooni, jõudis arusaamale, et kõik keeled on märgisüsteemid. Selle järelduse sõnastas selgesti
keeleteadlane ja semiootika klassik Ferdinand de Saussure 20. sajandi alguses.
Loogika kui õpetus mõtlemise viisidest ja vormidest on – teise tähtsa semiootika klassiku, Charles Sanders Peirce’i järgi – suuresti kokkulangev semiootikaga. Just loogikaküsimustega tegelemine valmistas semiootika sündi ette tema
sajanditepikkuse eelloo jooksul.
Küberneetika on semiootikale lähedane niivõrd, kui see on õpetus teadmisest ehk modelleerimisest. Modelleerivad süsteemid võivad olla väga erinevad:
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matemaatilised, tavakeelelised, pildilised, kunstilised, ühiskondlikud ja individuaalsed. Võimalust neid teatavalt ühiselt aluselt uurida nähti teiste seas Tartu–
Moskva semiootikakoolkonnas. 1940. ja 1950. aastail välja arendatud informatsiooniteoorial oli samuti suur mõju semiootikale; semiootika võttis enda kanda
kommunikatsiooni- ja informatsiooniõpetuse kvalitatiivsed, tähenduslikud
aspektid.
Arstiteadus on semiootika kujunemise vanimaid osalisi. Meditsiini üks traditsioonilisi harusid on olnud juba mitmeid sajandeid sümptomite õpetus ehk
semiootika. Kehalisele ja mitteteadvuslikule tähendusloomele on 20. sajandil
pööranud tähelepanu ka näiteks Sigmund Freudi arendatud psühhoanalüüs.
Umberto Eco vaate järgi ongi semiootika paljus meditsiiniga sarnane – mõlema
sisuks on terve kogum teaduslikke ja praktilisi distsipliine, mis tegelevad tähenduslike ehk funktsionaalsete konfliktidega neid teadusena uurides ja praktikana
ravides.
Nende (ja veel mõnede teistegi) teadussuundade arengus jõuti 1960. aastate alguses
teatava ühisosani, mis viis semiootika kui iseseisva teaduse tekkeni – oma uurimisrühmade, ajakirjade, instituutide, seltside, koolkondade, õppekavade ja õpikutega.

Vaatepunkt
Hoolimata oma pikast ajaloost ei ole semiootika valmis valdkond. Selles on koolkondi, traditsioone, mõistesüsteeme, mis omavahel päris kokku ei klapi. Semiootika
terminoloogia, kuigi rikas, pole veel ühtlustunud. Seetõttu on semiootikast ülevaadet andes oluline määratleda, millisest vaatekohast seda tehakse. Õigupoolest see
ongi ainus viljakas võimalus – vaatepunkti selge esiletoomine on iga semiootilise
uurimistöö tarvilik osa.
Olles Eestis, valdame tahes-tahtmata kõige paremini just siinses teaduskultuuris
kujunenud teoreetilisi vaateid ning püstitunud ülesandeid. Nende üks erijooni on,
et semiootikat käsitletakse kui teadust.2 Mitte kõik semiootikud maailmas pole
arvanud päris nii. Teiseks, võtame omaks, et semiootika on ulatuslik ja üldine
valdkond, kus uurimise all on mistahes märgisüsteemid. Selles on maailmas üksmeel suurem, kuigi praktilises töös pööratakse mõnedele neist märgisüsteemidest
semiootika raames võrdlemisi vähe tähelepanu. Kolmandaks, sedastame, et nähtused, mida semiootika uurib, on dünaamilised, tegevusega seotud (märk on olemas
tänu märkamisele, samuti nagu tegelikkus on tegemisest pärit).
Eesti semiootika on maailmas tänapäeval võrdlemisi laialdaselt tuntud ja tunnustatud ning tihti nimetatakse seda Tartu koolkonnaks. See toetub omakorda
2

Seda meelt on kindlalt ka praegune vene semiootika, samuti näiteks U. Eco koolkond. Eesti
teadustraditsiooni iseärade kohta vt ka Tamm, Kull 2015.
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Tartu–Moskva koolkonnale, mille kaudu siinne semiootika suuresti sündis, kuid
seda täiendavad kahe viimase aastakümne arengud ja töö. Näiteks praegune
semiootika lisab Juri Lotmani töödele ka Jakob von Uexkülli lähenemise.
Niisiis, meie vaatepunkt lähtub sellest semiootikatraditsioonist, kuhu me Eestis
kuulume, mis aga seob endasse valdkonna olulisimad tulemused maailmas.

Ulatuvus ja koht teiste teaduste seas
Semiootikal on teaduste seas veidi eriline koht. Esiteks on ta muidugi üks teadus
paljude teaduste reas – teadus, mille uurimisobjektiks on märgiprotsessid nii
kultuuris kui elusorganismide käitumises. Teiseks võib ta olla alusteadus tervele suurele valdkonnale, kus tegeldakse tähendusloomeliste objektide ja mehhanismidega (nii nagu füüsika on alusteadus kogu täppisteaduste valdkonnale).
Kolmandaks on semiootika teaduste töövahend, kuivõrd kõigi teaduste puhul on
tunnetusmeetodid märgilise loomusega; seda tuleb nende teaduste metodoloogias
arvestada.
Humanitaarteadused on kaua otsinud endale taolist aluspinda, nagu see on
loodusteadustel füüsika näol olemas. Selles otsingus on tehtud päris olulisi edusamme.3 Esmalt on humanitaarteaduste aluspinnana käsitletud hermeneutikat,
teisalt strukturalismi, samuti on sääraseks aluseks esitatud fenomenoloogiat. Ent
humanitaariat on defineeritud ka kui tähendusloome uurimist kultuuris.4 Viimase
määratluse kokkulangevus semiootika ülesandega viitab sellele, et semiootika saab
olla humanitaarteaduste jaoks alusteadus, mis töötab välja erinevate kultuurinähtuste uurimise metodoloogilised põhimõtted ja üldisemad mudelid ning
suudab avada ka sügavamaid mehhanisme kultuuris.
Ent märgikasutus ja tähendusloome ei piirdu vaid kultuuriga inimkultuuri
mõttes, sest pole kahtlust, et märgiprotsesse leidub ka muud liiki organismidel.
Märgikasutuse ulatus ja märgisuhete tüübid erinevates süsteemides on semiootika
tähtsad uurimisprobleemid. Märgiprotsessid on möödapääsmatult seotud interpreteerimis- ehk tõlgendusprotsessiga ja see eeldab neid, kelle tõttu see võimalik
on – elusorganisme. Niisiis, semiootika ulatuse piir pole mitte loodusteaduste ja
humanitaaria vahel, vaid täppisteaduste ehk füüsikalise lähenemise ja tähendusteaduste ehk semiootilise lähenemise vahel.
Sellisel semiootika piiritlemisel ja erinevusel täppisteadustest on veel vähemalt
kolm olulist aspekti: meetodis, objektide loomuses ja seaduspärade tüübis.
Esiteks – uurimismeetodid. Semiootika on kvalitatiivne teadus. See tähendab,
et tema peamine uurimisvahend on kvalitatiivsed meetodid. Peale kvalitatiivsete
meetodite on muidugi võimalik rakendada ja tegelikult kasutataksegi kvantitatiivseid andmeanalüüsi ja modelleerimise meetodeid, kuid need on semiootikas
3
4

Lähemalt sellest vt raamatus Tamm 2011.
Small 2013: 23.
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siiski sekundaarsed. Füüsikalised teadused, vastupidi, on esmalt ja põhimõtteliselt
kvantitatiivsed teadused; kvalitatiivne aspekt ilmneb neis peamiselt mõõtmis- ja
vaatlustegevusega seoses.
Teiseks – objektid. Uuritava füüsikaline olemus erineb semioosilisest – semioosiga seotud ehk märgiprotsessilisest loomusest – muuhulgas põhimõtteliselt selle
poolest, et kui füüsikalised objektid on ainelised või väljalised asjad ja nähtused,
siis semiootilised objektid on alati suhtepõhised. Seega, kui füüsikalistel objektidel
saab leiduda invariantseid ehk muutumatuid omadusi, siis semiootilistel objektidel
ei pruugi neid rangelt võttes leiduda.
Kolmandaks – seaduspärad. Objektide ühisomadused ehk universaalid on füüsikas ja semiootikas põhimõtteliselt erinevad. Füüsikaliste teaduste kirjeldatavat
maailma seletatakse universaalsete loodusseaduste abil, mis kehtivad eranditeta.
Seevastu tähendussuhete puhul, mis on alati suuremal või vähemal määral lokaalsed, ei ole samalaadsed kõikjalkehtivad seadused võimalikud. Semiootilistes süsteemides esinevad küll reeglid, kuid need reeglid on semiootiliste süsteemide endi
toode ning nende puhul on alati võimalikud erandid.

Semiootika valdkonnad
Semiootikat võib jaotada alavaldkondadeks mitmel viisil. Me kasutame käesolevas raamatus jaotust kolmeks peamiseks osaliselt kattuvaks suunaks – nii, nagu
see on Tartu semiootikute seas praegusajal kasutusel. Need on kultuurisemiootika, sotsiosemiootika ja biosemiootika. Kõik kolm põhinevad üldsemiootikal.
Põhjalikumalt vaatleme neid raamatu kolmandas osas.
Kultuurisemiootika uurib kultuuri kui märgisüsteemide (kultuurikeelte) kooslust ning inimese sümbolilist tegevust selles. Olles tihedalt seotud kultuuriteadustega, on ta muutunud nende loomulikuks osaks. Nii on semiootikal
kindel koht kirjandus-, filmi-, teatri-, kunsti- ja tõlketeaduses. Semiootika on
neis meetod või mõtlemisviis, mis aitab parandada arusaamist oma uurimisobjektist ja arendada üldistusmeetodeid. Sellistes erialadevahelistes dialoogides
on tekkinud nii teaduste alldistsipliine (näiteks arheoloogiasemiootika, semiootiline antropoloogia jt) kui uusi distsipliine semiootikas (näiteks kirjandus-,
teatri-, filmi-, kunsti-, tõlke-, etnosemiootika jt).
Sotsiosemiootika uurib ühiskonda, sotsiaalseid suhteid, tähistamispraktikaid
ja kommunikatsiooniprotsesse ühiskonnas – kõiki neid kui semiootilisi nähtusi.
Sotsiosemiootika keskendub märgiprotsesside sotsiaalsele tahule (selles on tal
kattumisala nii kultuurisemiootika kui ka biosemiootikaga), tema harudeks
võib pidada võimusemiootikat, linnasemiootikat, aga ka reklaamisemiootikat,
õigussemiootikat jt. Kui kultuurisemiootika kasutab humanitaarteaduslikku,
siis sotsiosemiootika pigem sotsiaalteaduslikku lähenemisviisi.
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Biosemiootika uurib keele-eelseid tähendusloomeprotsesse. Siia kuuluvad
märgisüsteemid kõigil teistel liikidel peale inimese, aga samuti inimese vegetatiivsed ja animaalsed märgiprotsessid, mis keelevõimet ehk sümboliloomet ei
eelda. See on teisisõnu elusolendite ja nende koosluste kommunikatiivsete protsesside uurimine. Muuhulgas pöörab biosemiootika tähelepanu organismisisestele (endosemiootilistele) kommunikatsiooniprotsessidele. Biosemiootika tähtis
haru on zoosemiootika, samuti suures osas arengusemiootika, kognitiivsemiootika ning meditsiinisemiootika. Biosemiootikal on kokkupuude ka sisuliselt
kultuurisemiootikasse kuuluvate ökosemiootika ning maastikusemiootikaga.

Semiootika eriharud
Kuna tähendusloomel on oma osa kõigis teadmisvaldkondades, siis on võimalik
ka kõigis neis kasutada semiootilisi mudeleid. Kui valdkond on ulatuslik ja temas
esinevad märgiprotsessid piisavalt eripärased, aga ka mitmekesised, võib välja
kujuneda vastav erisemiootika. Olulisemad neist leiavad tutvustamist raamatu
neljandas osas.
Iga teadusharu võib muidugi hakkama saada ilma eksplitsiitse seoseta semiootikaga. Märgiprotsesside teadvustamine ja semiootika rakendamine mingis valdkonnas võib osutuda ometi kasulikuks, kui esilekerkivad probleemid on seotud
kommunikatsioonis loodavate üksustega, tähistamisega, tõlgendamiserinevustega,
mitme märgisüsteemi kokkupuutega. Kuna semiootika on tegelenud niisuguste
nähtuste uurimisega paljudes süsteemides, siis on väljatöötatud mudeleid võimalik rakendada uutel esilekerkivail juhtudel, aga ka kasutada semiootilise analüüsi
meetodeid unikaalsetes olukordades orienteerumiseks.
Selles, et semiootika harusid on palju ning rakendused puudutavad hulka erialasid, on semiootikal sarnasust füüsikaga – mõlemad on transdistsiplinaarsed teadused. Nii nagu füüsikat on kohane rakendada kõikjal, kus on tegu füüsiliste objektidega, saab semiootikat rakendada igal pool, kus objektid on teadmise või fantaasia
tüüpi (oskus, harjumus, komme, mälu, vajadus, oletus, uskumus, unistus, vastandus,
mulje, tõlgendus jms) või neil põhinevad (kultuur, tekst, artefakt, käitumine).

Semiootiline analüüs
Semiootika kui teadusdistsipliini ülesanne on ühelt poolt tähendusloome mehhanismide väljaselgitamine ja nende modelleerimine, teiselt poolt konkreetsete
nähtuste ja sündmuste analüüsimisel neis genereeruvate võimalike tähenduste
kindlakstegemine.
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Tähendusloome mehhanisme kirjeldatakse kui semioosi või kommunikatsiooni
mudeleid. Neid on semiootika ajaloo jooksul välja töötatud terve rida. Tuntud
on näiteks Saussure’i, Peirce’i, Uexkülli, Morrise, Greimase, Jakobsoni, Lotmani jt
tähendusloome mudelid. Neist igaühe puhul kasutatakse veidi erinevaid mõisteid,
samuti on nende rakendusalad mõnevõrra erinevad (tutvustame neid õpiku teises
osas). Ühte universaalset tähendusloome mudelit praegusajal semiootikas kasutusel ei ole, kuigi seda on püütud konstrueerida.
Semiootilistes süsteemides esinevate nähtuste või konkreetsete sündmuste
semiootiline analüüs seisneb tavaliselt selles, et süstematiseeritakse (mõne tähendusloome mudeli rakendamise abil) analüüsitavas süsteemis moodustuvaid võimalikke
tähendusi. Näiteks teksti uurimisel saab kindlaks teha selles leiduvaid tähendusloomelisi struktuure ning selle põhjal järeldada teksti tõlgendamisel ilmuvaid võimalikke tähendusi. Väga põnev on aga ka vastupidine käik – ilmnevate nähtuste
põhjal neid põhjustavate semiootiliste mehhanismide väljaselgitamine.
Semiootilise analüüsi üks olulisi võimalusi on semiootiline rekonstrueerimine:
antud osade järgi puuduva terviku või puuduvate osade leidmine. See on tüüpiline ülesanne näiteks arheoloogias, kus väheste leitud esemete või muude märkide
alusel tuleb konstrueerida mitte ainult konkreetse eseme, vaid ka terve kultuuri
kirjeldus. Sedasama võib teha tekstiga, milles midagi puudub või mille tähendust
me ei tea. Semiootiliste terviklike süsteemide omaduste tundmaõppimise kaudu
on see tõepoolest võimalik.

Semiootika võlu
See, mis teeb semiootika atraktiivseks, ja mis 1960.–1970. aastail kerkinud entusiasmi ka seletab, on semiootika võime mõista füüsikalisest seisukohast äärmiselt keerukaid süsteeme: elusorganismid, mõistus, loomulikud keeled, kultuurid.
Niisuguste süsteemide füüsikalised mudelid, kui nad on vähegi täpsed, osutuvad
väga keerulisteks ja mõistmisel on neist vähe abi, ka on nad kohmakad kasutada.
Ent õnneks on semiootiliste süsteemide puhul avastatavad mõned printsiibid, mis
suudavad suhteliselt lihtsate mudelite kaudu nende käitumise ja olemuse paljusid tahke seletada. Nimelt võivad tähendussuhete alusel organiseeritud süsteemid omada olulisi ühisjooni, ja seda suuresti sõltumatult nende ehituse paljudest
detailidest.
Näiteks küsimus sellest, kuidas moodustuvad (orgaanilised) tervikud. Võib
märgata, et selleks on kaks võimalust või mehhanismi, mida võib nimetada vastavalt imperiaalseks ja strukturaalseks terviku moodustumise viisiks. Esimese aluseks on keskne (absoluutsusele pürgiv) võim, mis terviku organiseerib ja võib selle
säilitamiseks ohverdada süsteemi osi. Teine on aga parvetaoline, kus terviklikkus
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ja kooskõla moodustuvad alaosade käitumise sünkroniseerumise ja ümberstruktureerumise alusel. Esimene on seotud võitluse, teine läbirääkimistega.5
Semiootika väljakujunemisel 20. sajandil oli suur osa strukturalistlikul traditsioonil. 1960. ja 1970. aastate entusiasm põhines programmil, mis tugines
semiootika formaliseerimise püüul ja usul selle võimalikkusse. Kultuurikoodide
avastamine tõi nähtavale mehhanismide kihi, mille mõistmine pani vaimustuma
nii tudengeid kui teadlasi. Poststrukturalistlikud analüüsid hakkasid seda usku aga
kõigutama, kirjeldus muutus küll tundlikumaks (seejuures kirjanduslikumaks),
kuid asemelepakutu oli teaduslikult väheviljakas. Semiootika jäi alles, kuid vaimustus vähenes mõnevõrra. Semiootika peamised saavutused on tänini seotud
kommunikatiivsete süsteemide üldiste strukturaalsete (tähendussuhete kaudu
loodud) seaduspärade avastamisega. Samm-sammult arenevad semiootilise analüüsi meetodid, samuti eksperimentaalne semiootika.
Siiski on selge, et semiootika matematiseerimise programm, millesse uskusid
ka mitmed Tartu–Moskva koolkonna eestvedajad, sellisena ei töötanud. See oli
ootamatu, kuid ühtaegu viljakas ja lootusrikas ebaõnnestumine – sest ta on andnud
praeguseks arusaamise, kuivõrd teistmoodi tuleb kogu valdkonda põhjendada (ja
kuidas see ka matemaatika enda alustesse puutub). Seega meil on, mida avastada.
Semiootikale tervikuna tähendab see aga suuremat sügavust ja fundamentaalsust, kui neli aastakümmet tagasi arvata osati (või ehk siiski usuti) – seega ka
iseseisvust ja olulist kohta teaduste seas. Ning muidugi, kui Hermann Keyserling
juba 1910. aastal Raikkülas kirjutas, et „iga filosoof peaks lugema J. von Uexkülli
tööd „Innenwelt und Umwelt der Tiere“,6 siis nüüd sada aastat hiljem tuleb lisada
Tartust, et kõik loeksid ka J. Lotmani „Kultuuri ja plahvatust“.
Niisiis, semiootika on lähenemisviis ja uurimiskogemuste kogu, mis võimaldab
leida ja mõista selliste süsteemide toimimise reegleid, kus süsteemil on võime oma
reegleid ise kujundada. See on tee avastada (ja mõista) elu ennast.
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