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Kirjastoissa säilynyttä tietoa

“Niin kuningas Daarejaves antoi käskyn, että asi-
aa tutkittaisiin Baabelin arkistossa..."

LUKU 3
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on löytynyt jon kin verran Assyrian val-
takauden savi  tauluja. 
Kuningas virkamiehineen ta-
kasi yhteiskuntarauhan

Sumerilaisten oikeusasiakirjat kol-
mannelta vuosituhannelta käsittelevät 
pääasiassa liikeasioita, luotto- ja kä teis-

Niiniven kirjeen teksti: 
(ajoitus kuunpimennyksen avulla = tou-
kokuu 678 eKr.)

Raportti Munnabitulta
Minun ei ollut mahdollista esittää 
suullisesti selostusta pimennyksestä 
herral leni kuninkaalle. Nyt lähetän 
sen sijaan kirjallisen raportin herral-
leni kuninkaalle.
Pimennyksen paha koskee sitä jonka 
määrää kuukausi, päivä, vartio ja alku; 
se alue, josta pimennys alkaa ja johon 
kuu siirtää pimennyksensä ja pudottaa 
sen, nämä saavat sen pahan osakseen.
Sivan-kuu merkitsee Länsimaata ja 
ratkaisu annetaan Urille. 14. päivän 
paha: kuten sanotaan, 14. päivä on 
Elam. Alkua siitä missä pimennys 
alkoi, emme tiedä. Mitattu pimennys 
siirtyi etelään ja länteen;  se on paha 
Elamille ja Länsimaalle. Se että se 
kirkastui idästä ja pohjoisesta on hyvä 
Subar tulle ja Akkadille. Se että se peitti 
kuun kokonaan, on merkki kaikille 
maille. Kuun oikea puoli merkitsee 
Akkadia, kuun vasen puoli merkit-
see Elamia, kuun yläosa merkitsee 
Länsimaata, kuun alaosa merkitsee 

Subar tua.    (AUKKO) tehköön pää-
manaaja kuten parhaaksi katsoo (…) 
ja erottakoon kuningas jälleen viras-
taan yhden ruhti naan kaldea laisten, 
ara mealaisten  tai (…) ylimysten 
joukosta. He ottavat päälleen enteen 
seuraukset ja herrani kuningas voi olla 
tyytyväinen. Kuun pimennyksen aika-
na Jupiter oli näkyvissä; hyvinvointia 
kuninkaalle, merkittävä ylimys kuolee 
hänen sijastaan. Kuningas luot takoon 
suuresti tähän enteeseen. Kuinka ku-
ningas voi olla luottavainen, ennen 
kuin hänelle on ilmoitettu hyvinvointi? 
Maan ja taivaan jumalten kuningas 
on lähettänyt hyvinvoinnin her ral leni 
kuninkaalle.
Kenties kuningas sanoo: Jumalten 
kuningas lähetti minulle hyvinvoinnin, 
miksi siis kirjoitit minulle s^arra bu-
laisista ja ruh tinaista? Siihen minä 
vastaan: Kuningas huolehtikoon teh-
tävistään ja keskittyköön toimiinsa ja 
olkoon herrani kuningas tyytyväinen. 
Antakoot Bel ja Nabû kaikki maat 
korvaukseksi kuninkaasta. Kuningas 
antoi minulle määräyksen:”Pidä var-
tiota minun vuokseni ja kerro kaikki 
minkä tiedät.” Nyt olen kirjoittanut 
kuninkaalle sen, mikä minusta on 
oikein ja suotuisaa ja hyvää herral-
leni kuninkaalle. Lukekoot he tekstin 
kuninkaalle kaksi kolme kertaa, niin 
että kuningas voi perehtyä sanottuun, 
ja kuningas havaitkoon että olet kir-
joittanut tosia sanoja herralleni ku-
ninkaalle.                                                               

kauppaa, vaihtokauppoja, vuokria, lah-
joituksia, naimasopi muk sia, avioeroja 
jne. Muutamissa lakikir joissa on säädök-
siä adoptiosta, abor teista ja merioikeu-
desta. Perhelain puolella on lakikat-
kelmia mm. avio liiton perustamisesta 
ja naisenryös töstä sekä vuok rahärän 

Irakissa, Mosulin kaupungin lähei-
syydessä sijaitsevat Niiniven rauniot 
ovat vieläkin todisteena siitä, kuinka 
kirjaimellisesti profeetta Sefanjan en-
nustus toteutui.1Raama tussa kuvataan 
samassa yhteydessä Assyrian maail-
manvallan pää kaupungin valtakoneis-
ton henkistä tilaa ennen  romahdusta:

"Ja hän on ojentava kätensä poh-
joista kohden ja on hukuttava Assurin, 
tekevä Niiniven autioksi, kuivaksi kuin 
erämaa.  Sen keskellä makaa laumo-
ja, kaikkia villieläimiä joukoittain. Peli-
kaani ja tuonenkurki yöpyvät sen pat-
saanpäissä. Kuule, kuinka ne laulavat 
akkuna-au kossa! Kynnyksellä on tyhjyys. 
Seetri laudoituksen hän on paljastanut. 
Tämä oli se riemuisa kaupunki, joka asui 
turvallisena, joka sanoi sydämessään: 
“Minä, eikä ketään muuta!” Kuinka au-
tioksi se on tullut, villieläinten makuu-
sijaksi! Jokainen, joka käy siitä ohitse, 
viheltää ja huiskuttaa kättä. Voi uppi-
niskaista ja saastutettua, voi väkivaltais-
ta kaupunkia! Se ei ole totellut ääntä, ei 
huolinut kurituksesta, ei luottanut Her-
raan, ei lähestynyt Jumalaansa. Sen pää-
miehet sen keskellä ovat ärjyviä leijonia. 
Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla, jotka 
eivät säästä mitään aamuksi. Sen pro-
feetat ovat huikentelijoita, uskottomia 
miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja 
tekevät väkivaltaa laille."
(Sefanja 2:13-3:4)

Babylonialaiset ja meedialaiset tu-
hosivat asuinalueet (612 eKr.) ja kau-
pungit. Pääkaupungista Niinivestä ei 
jäänyt mitään jäljelle. Ennustettu tuho 
oli niin täydellinen, että myös as syrian 
kieli ja kult  tuuri katosivat. Sadan vuo-

den kuluttua hävityksestä entisen maa-
ilmanvallan kukoistuksen ajat olivat tie-
dossa vain perimätietona, kerto muk sina 
ja aika lais kir joituksina Raa ma tussa. 

1800-luvun puolivälistä tehdyissä 
Niiniven raunioiden kaivauksissa löy-
tyi palatsien ja temppeleiden arkistoja, 
joissa oli ollut papy rukselle, nahalle ja 
vaha tauluille laadittuja kirjeitä, asiakir-
joja ja kirjallisuutta yli 300 hyllymetrin 
verran. Niistä oli kuitenkin tuhon aikai-
sen palon jäljiltä jäänyt vain kehyk siä 
ja sinettejä.

Vuonna 1850 englantilainen Aus-
ten Henry Layard löysi vuosina 704-
682 eKr. hallinneen suurkuningas San-
heribin ja tämän seuraajien savitaulu-
arkiston, joka toimi kunin kaallisena 
kirjastona. Savitaulujen sanoma on 
kirjoitettu nuo len päätekstillä. Valtaosa 
on kuninkaalle osoitettuja kirjeitä ja ra-
port teja tai suurkuninkaitten itsensä sa-
nelemia kirjeitä - osa merkittyinä muis-
tiin pikakirjoi tuk sena ja osa kir jurien 
laatimina teks teinä.

Joitakin savitauluista oli säilynyt 
ehjinä, mutta suurin osa oli murtunut 
pieniksi palasiksi. Kansainvälisenä 
yhteis projektina näitä palasia ryhdyttiin 
yhdistämään Helsingin yliopiston pro-
fessori Simo Parpolan johdolla. Hän on 
kansainvälisesti tunnettu assyrio logian 
tutkija.

Yli 80 vuotta jatkuneissa kaivauk-
sissa Niinivestä löytyi lähes 30 000 
nuolenpäätekstiä. Näistä noin 24 000 
(ns. Assur banipalin kirjasto) on erilaisia 
käsikirjoja ja kaunokirjallisia teoksia ja 
asiakirjoja. Myös muista Assyrian kau-
pungeista kuten Assurista ja Kalahista 

Niiniven kaupungin ja kirjaston tuho vuonna 
612 eKr. pelasti meille suunnattoman määrän 
tietoa ihmiskunnan alkutaipaleelta.
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Nimrudista on löytynyt reliefi , joka kuvaa Ashurnasirpal II:n  (883-859 eKr.) leijonan 
metsästystä. Usein kiveen veistetyt reliefi t maalattiin, joka lisäsi niiden loistokkuutta. 
Assyrialaisia  reliefi jä voidaan pitää "tai de teoksina" vaikka mestarillisen osaamisen 
tarkoitus oli Assyrian hallitsijoiden ylis täminen. Mesopotamian ajan käsityön jälkeä 
pidetään korkeatasoisena taiteena vaikka tekijöiden tehtävänä oli kuvata vain ajan-
kohtaisia tapahtumia hallitsijoiden tarpeisiin mutta myös kuvina käyt töesineisiin.
Eläinaiheet ankoista leijoniin kuvataan taidokkaasti sekä kiveen hakattuna että kodin 
käyttöesinesi neiden koristelussa. Keraa misten astioiden valmistuksessa käytettiin 
jo aivan historiamme alusta kestäviä polt to  värejä (posliiniväri) sekä lasitusta, jolla 
astiat saatiin pitkä ikäisiksi ja veden pitäviksi. Kuvassa suuren lasitetun astian osa. 

(Th e Glory and Fall of the Assyrian Empire - Ninive 612 eKr.)

Yleinen mielipide oli, että naisen tärkein tehtävä 
oli kodin hallitseminen ja lasten kasvattaminen. Naisten 
suojelemiseksi oli laki, joka määräsi, että aviomiehen 
lähisukulaisen tuli ottaa vastuu nai sesta (lapsineen) jos 
aviomies kuolee. Avio ri kok sesta seurasi kova rangais-
tus. Lapsettomuutta pidettiin rangaistuksena. Kaikessa 
tulee esille, että lapset olivat tärkeitä ja pidettyjä - sekä 
yhteiskunnassa että perheessä. 

Perheissä aterioinnin yhteydessä ruoka annos teltiin 
yhteisestä kulhosta, kuten nykyäänkin. Ylä luokka laiset 
käyttivät pöytäliinaa, kullakin oli omat ruokailuvälineet 
(astia, lusikka, haarukka ja lautas liina). Ennen ruokailua 
pestiin kädet ja lausuttiin ruokarukous. Ruoka-aineista 
tärkein oli vilja leivän muodossa. Juhlina syötiin rinke-
leitä, pullaa sekä kakkuja ja pikkuleipiä. Vihanneksina 
ja hedelminä käytettiin mm. sipulia, kynsilaukkaa, kurk-
kua, retiisiä, taateleita, omenia, viinirypäleitä, viikunoi-
ta, päärynöitä jne.

Urista, kuninkaallisista haudoista (noin 2900-2000 
eKr.) löytyi palve lijan korupäähine ja kaula riipuk set. 
Pääkoriste on tehty kultanauhasta ja -levyistä sekä 
helmistä. Naisen yllä oli runsaasti kullasta, hopeasta 
ja puolijalokivistä tehtyjä koruja.

1800-luvulla aloitettujen  arkeologisten 
kaivausten yhteydessä määriteltiin asu-
tus alueiden levinneisyys ja kau pungin 
pohja piir rokset. Meso pota mian alueella 
useiden jokiuomien paikat ovat tuhansien 
vuosien aikana muuttuneet. Näin oli myös 
Niiniven ja Nimrudin kohdalla. Oheiset 
piirrokset on tehty kaivausten aikana.
kuolemasta aiheutuvista kor vaus vel vol-
li suuksista jne. Lainsäätäjä on tehnyt 
eron tahattoman ja harkitun toiminnan 
välillä, joka osoittaa, että syyl lisyysasteet 
otettiin jo huomioon. Tutkijat ovat to-
denneet suoria yhteyksiä sekä Codes 
Ham mu rabin sekä israelilaisten lainsää-
dännön, Rooman kahdentoista taulun ja 
syyria lais-roomalaisen lain välillä.2

Lain laadinnan pohjalla on muinais-
seemiläinen oikeus taju sekä babylonia-
laiset lakisäädökset, jotka aikaa myöten 
levisivät ympäristövaltioihin.

Rangaistavia tekoja olivat rikokset 
jumalia, kuningasta, perhettä, omaisuut-
ta, henkeä, terveyttä ja kunniaa vastaan. 
Ankarin rangaistus oli kuolema, jonka 
saattoi saada nykykäsityksen mukaan 
suhteellisen pienestä rikoksesta. Esi-
merkiksi kapakoitsijalle, joka kiskoi 
liian korkeita hintoja, voitiin mää  rätä 
veteenhukuttamisrangaistus. 

Yhteiskunnan rakenne oli myös ny-
kyisen kaltainen. Yläluokka (vapaat), 

työväen ja ammattilaisten luokka (puo-
li vapaat) ja köyhälistö (orjat). Eri sääty-
jen välisiä avioliittoja vältettiin ja vapaita 
suojeltiin myös lainsäädännöllä eri ta-
voin kuin muita. Puolivapaat saivat ostaa 
vaimon halvemmalla ja lääkäri mak sutkin 
olivat vapaitten maksamia kevyemmät. 
Orjista maksettiin usein eturaha ja myö-
hemmin, kun todettiin ettei mitään pii-
lossa olevia tauteja ollut, loput kauppa-
summasta.
Perhe ja yhteisöelämä

Jo uussumerilaiset naiset saivat kol-
mannen vuo situhannen lopulla harjoittaa 
liiketoimintaa ja toimia julkisissa virois-
sa, jopa tuomareina. Paljon naisia oli eri 
tehtävissä kaupan ja palveluyri tysten pii-
rissä sekä konttoritehtävissä - kuten ny-
kyäänkin. Seemiläisillä kan soi lla moni-
avioisuus oli tavallista. Siitä huolimatta 
yksi avi oi suus oli yleisin - jopa uskonnon ja 
lainsäädännön mää räämää.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Loewenjagd_-645-635_Niniveh.JPG

http://www.cultureofi ran.com
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Vesistöä ja kastelukanavia käytet-
tiin sekä henkilö- että tavarakuljetuksiin. 
Yksittäiset henkilöt käyttivät lampaan-
nahasta tehtyjä uimasäkkejä kuten ny-
kyäänkin. Veneiden ja laivojen käyttöä 
kuvataan runsaasti mm. sine teissä ja sei-
näpiirroksissa. Merenkulku on kuulunut 
alus ta lähtien myös sumeri laisten kulttuu-
riin. Kaupassa vaihdon välineenä käytettiin 
luonnontuotteita sekä metallirahaa - ylei-
sim mät olivat valmistettu kuparista ja ho-
peasta, joista hakattiin sopivia kappaleita. 
Sitten ne leimattiin niiden arvon mukaan.

Metalleja osattiin sekä jalostaa että 
yhdistää käyttötarpeen mukaan. Kovan 
pronssin valmistus työkaluihin ja asei-
siin hallittiin. Raudanvalmistusmene tel-
mä tunnettiin vaikka sen käyttö yleistyi 
hitaammin. Kullan laatu ilmoitettiin 7-
22 ka raa tin arvoilla. Yleisintä oli 18 ka-
raatin kulta. Kullan run      sas käyttö tulee 
esil le mm. egypti läisten koru- ja muis-

toesineiden teossa sekä hauta-arkuissa.
Hautalöytöjen perusteella jo esihis-
toriallisella ajalla ihmiset uskoivat, 
että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. 
Tämä tulee esille myös uskonnollisena 
hartau tena ja yhteisissä tapahtumissa, 
joissa kun nioitettiin jumalia. Suuri osa 
tässä tekstissä olevista asiatiedoista on 
saatu juuri hautalöytöjen kautta.

Henkilöllisyystodistus
Kuvanveistotaito on Kaksoisvirran-

maas sa ollut osa kulttuuria aivan alus-
ta lähtien. Näin voidaan päätellä sekä 
hauta löy töjen perusteella että yksit-
täisten kook kaiden reliefien ja patsai-
den kuvista. 

Kiven kaiverruksen taito oli korkea-
tasoista, joka näkyy myös sinettikaiver-
rusten muodossa. Sumeri lais-akkadi-
laisen aatemaailman kehitystä voidaan-
kin seurata lähes kolmen vuosituhannen 
ajalta sinettikuvien avulla. 

Assyrialainen guppu-alus Sanheribin ai-
kaisen reliefi n mukaan Niinivestä. Kuvas-
sa  nahasta valmistettujen uintisäkkien 
käyttöä - myös kalastuksessa.

Urin  kuninkaallisen kalmiston löytöihin 
sisältyy myös kuvaus voiton hetkestä, 
kun hävinneitä tuodaan sotapäällikön 
eteen. Kuvasta saa aavistuksen käytetystä 
sotakalus tosta.

Kansan lempiruoka oli piimästä, hu-
najasta ja jauhoista tehty talkku navelli, 
johon lisättiin myös ruokaöljyä.

Kala ja kana olivat tärkeä osa ra-
vintoa kuten myös maitotaloustuotteet 
ja juustot. Varakkaat käyttivät ruuan-
laittoon myös lampaan- ja naudanlihaa 
sekä riistaa, jota oli runsaasti saatavilla. 
Juo mina olivat vesi, maito ja piimä sekä 
erilaiset mehut, olut ja viini.

Kaksoisvirran maan asukas oli  vie-
raanvarainen, kohtelias ja kau pan käyn-
nissä viekas. Huvittelunhaluiset viettivät 
vapaa-aikansa nyaikaiseen tapaan; viinin, 
laulun ja yhdessäolon merkeissä - kuten 
sivulla olevassa aikalais ku vassa näkyy.
Ammatinharjoittamista

Vaatteita valmistettiin ensin kehrää-
mällä langat ja sitten kutomalla kankaat. 
Vaatteet kuvasivat kantajansa persoonaa, 
joka näkyy pie nois patsaissa sekä maalauk-
sissa. Muuten vaatteiden tarve ei ollut 
lämpimien olosuhteiden vuoksi kovin 
merkittävä.

Kotieläiminä olivat pikkukarjan lisäk-
si aasi, härkä ja lehmä. Hevonen, jota käy-
tettiin sotavaunujen vetä mi seen ja met-
säs tyksessä, tuli yleiseen käyttöön vasta 
3. ja 2. vuosituhannen vaihteessa.

Kaikilla ei ollut varaa omistaa pellon 
raivaamiseen ja muokkaamiseen tarvitta-
via työvälineitä eikä -väkeä. Siksi niitä 
oli vuokralla. Pellon kuokkija ansaitsi 
päivän työstä n. 4 litraa viljaa. Viljan kor-
juu työn aikana pidettiin suuria talkoita. 
Työvoimaa vuokrattiin sadonkorjuu seen 
myös naa pu rimaista.

Viereinen   
harp  pu on ajalta
n. 2500 eKr. Myös 
tavanomaiset rytmi-
soit timet, kaksoishuilu 
ja käy  rät torvet tunnet-
tiin. Soittimia käytettiin 
yh tei sissä tansseissa ja 
teat   teriesitysten taustalla.

Viininjuontia ja yhdessäoloa n. 2400 eKr.

Maanviljelyä kuvataan useissa sineteissä 
ja niissä esiintyy erilaisia työ- ja apuvä-
lineitä.

Alusten käyttöä kuvataan sinetissä ja 
egyp tiläisessä piirroksessa.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_of_Ur_front_view.jpg
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Niiniven kaivauksissa löytynyt reliefi 
kuvaa eri tasoissa olevaa puutarhaa sekä  
kaste lukanavia, joita pitkin johdettiin 
vesi alueelle ja edelleen puutarhan eri 
ker rok siin.(Tieteen Kuvalehti 9/2007) 
Aikaisemmin on oletettu, että histo ria-
tiedot riippuvista puu tarhois ta kuvasivat 
tilannetta Baby lo nian kaupungissa. Nyt 
tutkijat arvelevat, että myös Nii niven  
kaupungissa oli vastaavia rakenteita.

Diodoros (90-30 eKr.) kuvaa Babylonin 
riippuvia puutarhoja: "Puutarhat ko-
hosivat kaukaisuudessa kuin kukkula, 
ja niiden eri osat olivat rakennettu 
portaittaisesti ta santeille moneen 
kerrokseen. Niihin oli istutettu tiheään 
kaikenlaisia puita, joiden suuruus ja 
kauneus viehättivät suuresti katsojaa. 
Koneet nostivat joesta runsain määrin 
vettä, vaikka kukaan ulkopuolelta ei 
voinut nähdä miten se tapahtui."  

tensa perusteella, että näitä riippuvia 
puutarhoja oli  myös Niini vessä.3

 Sata vuotta ennen Babylonian  hal-
lin tokautta Assyrian hallitsija Sanherib 
rakennutti Niiniven kaupunkiin loisteli-
aita puu tarhoja. Niiniven raunioista löy-
tyi reliefi , jossa kuvataan sekä kanavia 
että muurien päällä olevaa puutarhaa.

Dalleyn tutkimusten perusteella us-
kotaan, että vesi nostettiin eri kerrok-

siin tehokkailla ruuvipumpuilla, joita 
käytettiin myös laivapumppuna. Päätte-
lynsä tutkija perustaa siihen korkeaan 
tekniikan tasoon, joka on ollut raken-
tajien käytössä jo vuosituhansia ennen 
kreikkalaisen Arkhimedeksen aikaa. 
Viimemainittua on pidetty pumpun 
keksijänä koska hän esitteli vesiruuvin 
asiakkailleen.

Kanavia ja riippuvia puutarhoja

Perimätiedon mukaan Babylonian 
kuningas Nebukadnessar II (604-563 
eKr.) rakensi kuuluisaksi tulleet riip-
puvat puutarhat, jotka luetaan vanhan 
maailman seitsemän ihmeen joukkoon. 
Näistä puu tarhoista kertoo mm. histori-
oitsija, kreikkalainen Diodoros (90-30 
eKr.). Vesi nostettiin kanavista eri ta-
soille pum puilla, jotka olivat  piilossa 
rakenteissa. 

Oxfordin yliopiston assyriologian 
tutkija Stepanie Dalley oletti tutkimus-

Sinettien käyttö yleistyi kirjoitus-
tai don ohessa. Ensimmäiset sinetit oli-
vat leimasimen muodossa. Alussa niitä 
käy  tet tiin mm. temppelien omaisuuden 
mer kintään. Sinettien käytön yleistyessä 
niiden teosta tuli massatuotantoa, joka nä-
kyy myöhemmin myös sinettien laadun 
heik ke ne misenä. 

Sylinteri- eli rullasinetti levisi eri 
kan  sojen keskuuteen. Egyptissä se oli 
käytössä esidynas tiselta ajalta alkaen. 
Pales tiinassa ja Syyriassa se tunnettiin. 
Assy ria laisen siirtolaisuuden kautta sine-
tin käyttö levisi Vähän-Aasian itäisiin 
osiin ja hurri laisten vaikutuksesta heet-
tiläisten keskuuteen. Syy ri alaisten mu-
kana sinetti levisi Kyp rok selle, Kreik-
kaan ja Mohenjo-daron-kulttuurin kau-
della Intiaan.

Jokainen vapaa henkilö saattoi to-
distaa henkilöllisyytensä joko sinet ti sor-
muksen tai henkilökohtaisen sylin teri-
sinetin avulla. Henkilökohtaisen sine tin 
merkitys tulee esille esimerkiksi seuraa-
vissa Raamatunkohdissa:

“Hän (Juuda) sanoi:  “Mitä on mi-
nun annettava sinulle pantiksi?” Hän 
(Tamara) vastasi:  “Sinettisi, nauhasi 
ja sauvasi, joka on kädessäsi.” Niin 
hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen, ja 
hän tuli hänestä raskaaksi.” (1 Moos. 
38:18)

“Niinkuin taidokkaasti hiotaan ki-
veä, kaiverretaan sinetti sormuksia, niin 
kai ver ra Israelin poikien nimet niihin 
kahteen kiveen." (2 Moos. 28:11)

"Ja farao otti sinettisormuksensa kä-
destään ja pani sen Joosefin käteen 
ja puetti hänen ylleen hienot pellava-

Rullasinetti ja sen muodostama jälki 
savi- tai vahalaatassa

vaatteet ja ripusti 
kulta käädyt hänen 
kaulaansa ."  (1 
Moos. 41:42)

“Juudan synti 
on kirjoitettu rauta-
piir timellä, timantti-
kärjel lä, kaiver-
rettu heidän sy-

dämensä tauluun ja teidän altta rienne 
sar viin," (Jer. 17:1)
Jeremian kirjeen koh     dassa tulee esil-
le myös kaivertajan  työ  kaluja: rauta-
piir rin ja timant ti kär ki nen kuu   lapora, 
jonka käyt    tö tapa esitetään  egyp ti  läi ses-
sä piirroksessa. Siinä po  rataan reikää 
sinet in akseliin. Pienimmät rulla si ne  tit 
olivat yhden sentin korkuisia. Si net  ti  ai -
nei na käy  tettiin hel posti kai ver ret ta vaa 
kalkki- ja kip sikiveä sekä mar moria ja 
lapsis-lazulia. Kun tekniikka edistyi, tuli-
vat mukaan puolijalokivet; jaspiks, vuori-
kris talli, safi iri jne.

Veden nostoon suunniteltu 
pumppu, joka sai nimek-
seen Arkhimeden ruuvi. 
Hänen tiedetään esitel-
leen asiakkailleen n. 
250  eKr. tätä ra-
kennetta mm. lai-
van poh ja veden 
poistamiseen.
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alun kuvaamisessa on samoja piirteitä 
myös antiikin ju mal taruissa.

Maakeskeisen maailmankuvan syn-
tyyn vaikutti se, että Maan kiertäessä 
ak selinsa ympäri muiden taivaan kappa-
leiden nähtiin kiertävän säännöllisesti 
taivaankannen poikki ja Maa näytti py-
syvän täysin paikallaan.
Tähdistä ja taivaasta

Tähtitaivaan havainnoinnilla määri-
teltiin aikoja, joita tarvittiin sekä maan-
viljelyssä että jumalanpalveluksissa. 
Auringon ja Kuun liikkeistä tehtiin mer-
kintöjä ja laskelmia. Niiden perusteella 
luotiin tarpeellisia kalentereita. Tältä 
ajalta on mm. käsite "taivaan kartano", 
joka tarkoittaa taivaan aluetta, jossa Kuu 
viipyy yhden päivän. Näitä mahtui kuu-
kauteen hieman yli 27. Kuun vaiheiden 
mukaan määräytyvä kuukauden pituus 
oli runsaat 29 ja puoli vuorokautta. Näitä 
mahtuu vuoteen hieman yli 354. Virhe 
todelliseen vuosikiertoon korjattiin si-
ten, että joka kolmanteen vuoteen li-
sättiin yksi kuukausi. Auringon ja Kuun 
pimennysjaksoista osattiin laskea nii-
den tois tuvuus saman kaltai sina. Jakson 
(Saros-jakso) pituus on hieman yli 18 
vuotta. 

Taivaan merkkejä käytettiin myös 
ennustamiseen ja näin syntyi astro logia. 
Se ei ollut varsinaisesti uskonnon har-
joit  tamista vaikka tunnetut taivaan kap-

paleet oli omistettu jumalille. Täh tien 
tarkkailu ja niistä ennustaminen edelsi 
tarkempien tähtitaivaan havaintojen te-
kemistä ja astro no misen tutkimuksen 
alkua. Babyloni a laisen tähtitieteen mer-
kinnät Kuun ja planeettojen liikkeistä 
taltioitiin savitauluina arkistoihin. Ne 
löydettiin Urukin kaivausten yhteydes-
sä. Näiden taulujen perusteella on voitu 
päätellä, että babylonialaiset käyttivät 
numeerista algebraa ja pystyivät ratkai-
semaan mm. toisen asteen yhtälöitä.4

Babylonialaiset kehittivät 60-kan-
taisen lukujärjestelmän, josta on vielä 
käytössä ympyrän jako 360 asteeseen 
sekä minuuttien ja sekuntien jako kuu-
teenkymmeneen. Nollaa ei ollut alkuai-
koina käytössä. Se tuli myöhemmin tu-
tuksi intialaisen tähtitieteen kautta.

Kun Raamatun tekstejä ja Niinivestä 
löytynyttä historiantietoa rinnastetaan, 
saadaan aikaan suhteellisen selkeä ko-
konaiskuva ajasta, joka koskee sekä As-
syrian valtakuntaa että tapahtumia, joista 
kerrotaan Raa ma tussa.

Pulmia muodostui 1800-luvun lopun 
sekä nykyisten ajoitusmene telmien anta-
mien aikajaksojen että Raa ma tussa ole-
van ajoituksen (mm. suku luet telot) kes-
ken. Tiedon lisääntyessä ja arkeologisten 
kaivausten edetessä Raamatun luotetta-
vuus myös esihistoriallisten tapahtumien 
ajoituksen suhteen on kasvanut.

Maailman ja ihmisen 
luomisesta

Sumerilaisessa luomiskerto-
muksessa tai vaan ja maan luoja 
oli Enlil. Hänet syrjäytti Baby-
lonian valtakaudella Mar duk, 
joka joutui väistymään Ashs hur-
jumalan tieltä. Näin sama luoja-
jumala vaihtoi nimensä hallitus-
kau  pun gin vaihtuessa. 

Babylonialaisessa versiossa 
juma la Apsü ja synnyttäjä Tiä-
mat loivat muita  jumalolen toja, 
jotka sitten kilpailutilanteessa 
tuhoavat Apsün. Jumalat valit-
sevat Mardukin pää  juma lak-
seen, joka tuhoaa Tiämatin sota-
joukon ja halkaisee tämän pään.

Luomistarua edeltää jumal-
ten taistelu ja pahan rankaisemi-
nen, jonka jälkeen Marduk ryh-
tyy varsinaiseen luomistyöhön. 
Ensin luodaan taivas eri osi neen 
ja sitten tär ke ät taivaankap-
paleet ja Maa. Myöhemmin 
Mar   duk ehdottaa isälleen (Eal) 
ihmisen luomista, joiden tarkoi-
tus on palvella jumalia niiden 
levätessä. 

Raamatun luomiskertomuksen kanssa 
samankaltaisuutta löytyy voimallisen yli-
enkelin lankeamisessa ja häntä seuraavi-
en enkelten rankaisemisessa. Taivaan 

© KIMMO PÄLIKKÖ

ja Maan ja kaiken muun, myös ihmisen 
luojana on Jeesus, joka ennen ihmisen 
luomista neuvottelee tästä Isänsä ja Pyhän 
Hengen kanssa. Monivaihei sessa elämän 
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Seremoniahatussa olevat kuviot sisältävät jo noin 1000 
eKr. kahdenlaista kalenteritietoa aurinkoa palveleville papeil-
le.  Hatun yhtenä kappaleena taottu metallirunko on pronssia. 
Valmiiksi taotun pinnan päälle on "hakattu" kultapinnoi-
te. Kahden metallin käyttö edellytti, että hatun ajoittainen 
"pehmennys" onnistui ilman, että ohut kultainen pinnoitus 
vahingoittui. Tämän taidon omaksuminen on hyvä todiste 
siitä, että osaamisen taso on ollut korkealla jo aivan ihmisen 
historian alkuaikoina.

Kuviot seremoniahatun pinnassa muodostavat kahdessa 
tasossa kulkevat kalenterit. Alla olevat kalenterit on laa-
dittu hatun kuvioita tulkiten. "Koodimerkit" muodostavat 
ornamentit, joiden tulkinta on vaatinut runsaasti tutkijoi-
den aivotyötä. Hatun lieriosaa on myös käytetty kalenterina. 
Koodiston tulkitseminen edellytti aikanaan myös käyttäjiltä 
hyvää laskupäätä sekä muistia.

Eri kalenterit
Babylonialaisten osaaminen arkistoitiin - kuten Urukin kaivauksissakin tuli esil-

le. Käytössä olleen laskennan perusteet olivat ainakin toisen asteen yhtälön tasolla.
Kuukiertojen tarkkailun perusteella laaditun kuukalenterin kuukausi alkaa aina 

uudenkuun aikana. Koska Maan ja Auringon seurannassa päästiin erilaiseen tulok-
seen päivien määrässä, jouduttiin myöhemmin laatimaan myös aurinkokalenteri, 
jossa perusyksikkönä on Maan Auringon ympäri tekemä kierrosaika. Koska 12 
synodista kuukautta ei ole tasan vuosi, piti jo babylonialaisten lisäillä ’karkauskuu-
kausia’ vuoden loppuun noin joka kolmas vuosi.

Eri kieliryhmien muodostamien kansojen ja kaupankäynnin laajetessa, levisi 
myös "taivaallisiin" asioihin liittyviä tietoja. Ei siis ihme, että nykyisen Ranskan ja 
Saksan alueelta on löydetty useita auringonpalvonnassa käytettyjä "serenomiahat-
tuja". Kuvan hattu on näytteillä museossa Berliinissä.

Niiniven kaivausten yhteydessä 1850 
-luvulla löydettiin savilaattoja, joihin oli 
kirjoitettu runoja Urukin Gilga meš san-
karikuninkaasta. Gilgameš -eepos heijas-
taa Raama tussa kerrottuja tapahtumia. 
Se on syntynyt kansan keskuudessa to-
dennäköisesti 500 vuotta vedenpaisu-
muksen jälkeen. Oletetaan, että tarinan 
kokosi kirjoitettuun muotoon papistoon 
kuulunut Sin-leqi-un ninni.

Tarinan päähenkilönä on Urukin kau-
punkivaltion hallitsija, joka sai jumalilta 
erityisominai suuksia. Paikalliset papit 
korottivat ku nin  kaansa ju mal olennoksi 
hänen viisautensa ja oikea mieli syytensä 
vuoksi.  Henkilön urotöiden ja mennei-
syyden tapahtumien ympärille koottiin 
jo silloin osittain myytiksi muut tuneet 
tapahtumat, jotka Nooan perhe koki 
veden pai sumuksen aikana. 

 Koska tu hout uneen Niiniven rau-
nioista ei löytynyt kertomuksia Nooa s-
ta, on oletettu, että Raamatun Nooaa ja 
veden pai sumusta koskevat tiedot olisi-
vat kopioitu Gilgameš-runoista.

Tutkimusten mukaan kertomus ve-
den paisumuksesta ja kahdeksan ihmisen 
pelastumisesta arkin/aluksen avulla, on 
siirtynyt yli 250 kansan perinnetietona 
nykypäivään. 

Raamatun antamat yksityiskohtaiset 
tiedot tapahtumista ennen vedenpai-
sumusta sekä arkin valmistamiseen liit-
tyvät mitat ja tiedot ovat niin tarkkoja, 
että ne eivät todennäköisesti siirtyneet 
Moosekselle muistitietoina vaan kirjal-
lisina aineistoina. Raamatun viittaukset 
vedenpaisumukseen on kirjoitettu siten, 
että sekä Jeesus itse, että muut asiasta 
maininneet pitivät tapahtumia todellisi-
na. Mm. Luuk. 17: 26-27: "Ja niinkuin 
kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin 
Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, 
naivat ja menivät miehelle, aina siihen 

päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; 
ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät 
kaikki." 

Mesopotamian alueella tehdyt eri 
alueita koskeneet tutkimukset ja niis-
tä löydetyt kirjallisessa muodossa ole-
vat alkuperäiset dokumentit osoittavat 
Raamatun ilmoittamien yksityiskohtien 
olevan historiallisesti päteviä. (Enem-
män: Taustaa 1, sivut 132-147)

Merkittävä todistusvoima Raama-
tun ilmoituksen pätevyydestä sisältyy 
mm. Jumalan antamiin tarkkoihin oh-
jeisiin arkin rakentamiseksi. Laivanra-
kennuksen ja merenkäynnin asiantun-
tijat (mm. Furthermore/Etelä-Korean 
merivoimi en arkkitehti) ovat laskeneet, 
että vielä yli 30 m:n korkuisessa aal-
lokossa arkki olisi ollut vakaa. Arkin 
suuri koko ja mittasuhteet takasivat sen, 
että se ei voinut käytännössä missään 
myrskyolo suhteissa kaatua. 

Gilgameš-eepoksen antamat tiedot 
sekä arkista että tapahtumista ovat sel-
västi runoilijoiden näkemyksiä, joiden 
taustalla oli kirjoittamisen aikana ollut 
epämääräinen perimätieto vedenpaisu-
muk sesta ja tarve nostaa pienen kau-
punki valtion kuningas lähes jumalan 
asemaan.

Gilgameš-eepos vai Raamattu? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gilgamesh.jpg
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Historiamme alkuvaiheista lähtien hallitsijat 
kirjasivat oman aikansa tapahtumia tulevia 
sukupolvia varten. Papisto, koululaitos ja kir-
jastot ovat olleet mukana varmistamassa tiedon 
ja osaamisen siirtymisen sekä valtaa pitävien 
että tavallisen kansalaisen käyttöön. Seemin 
sukuhaaran mukana siirtyi tietoa maailman al-
kuvaiheista, historian tapahtumista ja Jumalan 
ihmistä koskevista suunnitelmista.

Tiedon hankintaa
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Aleksanterin jälkeen Egyp tin alueen 
hallinnon otti hoitaakseen hänen sotilas-
johtajansa Ptolemaios I Soter, jonka joh-
dolla uuden pääkaupungin rakennukset 
alkoivat nousta. Hallintopa latsin osaksi 
hän rakennutti pyhäkön, jonka yhteyteen 
muodostuivat tulevan yliopiston alueet, 
sekä merkittävä tut kimuksen ja opetuksen 
keskus. Sinne sijoitettiin opetustilat, käy-
tännölliset tutkimustilat, kas vi tie teel liset 
puutarhat eläinpuistoineen sekä kirjasto.

Ptolemaios kääntyi Aristoteleen fi -
lo  sofikoulun johtajan Theo fras tok sen 
puo leen saadakseen kirjastoa koskeville 
ajatuksilleen tarkastajan ja tuleville Mu-
seionin kokoelmille pe rus  suun nitel man. 
Theo frastos suositteli tulevan kirjaston 
suun nit telijoiksi oppilastaan Stratoista 
ja Deme tri os Fale ronilaista, joka saapui 
Alek san  driaan vuonna 317 eKr. Viime-
maini ttu lisäsi myös kirjaston resursseja 
sillä hän hoiti samaan aikaan Ma ke-

donian kuninkaan Kas san droksen sijai-
suutta. 
Kirjaston materiaali ja opet-
tajat

Kun Museionin ulkoiset puitteet saa-
tiin valmiiksi, lähetti Ptolemaios tarjouk-
sia eri puolille sen aikaista maailmaa. 
Hän tarjosi tuleville opettajille ja tut-
kijoille harvinaisen hyvät taloudelliset 
edut, otollisen ja turvallisen ympäristön 
– myös heidän perheilleen – sekä nope-
asti kasvavan kirjas tonsa tuen.

Samaan aikaan Ptolemaios lähetti 
kut sun jälkeen kirjojen hankkijat, jot-
ka ostivat kaiken mahdollisen kirjalli-
suuden hintaa kysymättä. Ne kirjat tai 
arkistot, joita ei onnistuttu ostamaan, 
tuotiin lai na tavarana Aleksa ndriaan, jossa 
am mattikopioijat tekivät niistä näköis-
kopiot kirjastoon tai sopimuksesta ot-
tivat vanhat aineistot kirjastoon ja luo-

Aleksandria si jait si  Välimeren rannalla, aivan Niilin suistossa, kannaksella, joka erot -
taa Välimeren ma kea veti sestä (Mareotis) Maryut-järvestä. Aleksanteri Suuri perusti 
kaupungin vuonna 332 eKr. Sen pääarkkitehtina  toimi  kreikkalainen Deinokrates.

Makedonian alueen historiallisia ta-
pahtumia on taltioitu sekä tarinoihin että 
runoihin. Makedonian kuningas Filip-
pos II (359 - 336 eKr.) teki hallinta-alu-
eestaan suurvallan. Hän oli Aleksanteri 
Suuren isä. Hän palkkasi Aristoteleen 
opettajaksi pojalleen Aleksan terille.

Hyvä esimerkki tapahtumia muis-
tiin taltioivasta sotapäällikön ja hallit-
sijan kirjurista on Eumenes Kardialainen 
(362 – 316 eKr.), joka sai sotakirjurin 
tehtävän kun Aleksanteri Suuri tapat-
ti veh kei lystä syytetyn veljenpoikansa, 
Aris to teleen hyvän ystävän ja sota ret ken 
historioitsijan, Kallisthenes Olynt hoslai-
sen. Kun Aleksanteri jatkoi valloitus-
matkaansa, seurasi Eumenes häntä muis-
tiin mer kit sijänä ja osallistui samalla val-
loitukseen soti las joh ta jana.

Aristoteles (384-322 eKr.) keräsi ai-
neistoa omaa kirjakokoelmaansa varten. 
Hän oli todennäköisesti tutustunut opet-
tajansa Platonin kirjakokoelmiin ennen 
kuin ryhtyi keräämään itselleen aineis-
toa. Hyvät yhteydet kuninkaan hoviin 
Aleksanterin opettajana antoivat hänel-
le tilaisuuden tutustua hovissa oleviin 
arkistoihin, sotasaaliiksi saatuun mate-
riaaliin sekä mahdollisesti myös siihen 
kirjeenvaihtoon, jota käytiin valloitus-
matkalla olevan Aleksanterin ja kunin-
gashuoneen välillä - aikaisemmin mai-
nitusta Kallistheneksen taposta aiheutu-
neesta välirikosta huolimatta.5

Aristoteles oli tiedon kerääjä ja tark-
ka huomioitsija. Hän todennäköisesti 
hankki ja kopioi kaiken mahdollisen 
perimätiedon itselleen ja pian hänellä 
oli aikansa merkittävimpiin kuuluva kir-

jasto, joka oli hänen perustamansa fi lo-
sofi koulun käytössä. Aristoteles kehitti 
kir jastonsa arkistointi- ja säily tys tavan 
sellaiseksi, että hänen oppilaittensa ja 
tutki joit tensa oli mahdollista käyttää 
sitä jous tavasti. Arkistointijärjestel män 
avul  la kirjasto pys  tyttiin myös pitämään 
koossa niin, et teivät ulkopuoliset pääs-
seet käyttämään tai kopioimaan tätä jo 
silloin eri maiden hallitsijoiden kin ka-
dehtimaa omai suutta. 

Aristoteleen oma kirjallinen tuotanto 
käsitti yli 150 teosta, joista muodostui 
laaja käärökokoelma. Niiden lisäksi kir-
jastoon kuuluivat Lykeionin oppilaiden 
tuotanto sekä sinne eri kanavia pitkin 
hankitut teokset.

Aristoteleen kuoleman jälkeen hänen 
fi lo sofi koulun käyttöön antamansa kirjasto 
siirtyi testamentin määräyksen mukaan hä-
nen oppi laalleen Neleukselle, joka siirsi sen 
myöhemmin kotipaikkakunnalleen Vä hän-
Aasian Skep sikselle. Seuraavan kerran 
Aristoteleen arkisto tulee esille Roomassa 
vuonna 86 eKr., Sullan ryös tö saaliina.6
Uusi kulttuurin keskus

Aleksanteri Suuri aloitti egyptiläisen 
nimikkokau punkinsa rakentamisen Nii-
lin suistoon Tyroksen valtauksen jälkeen 
saavuttuaan Egyptiin "vapauttajana". 
Alueen kaavoitus- ja raken tamissuun ni-
tel masta vastasi arkkitehti Dei no kra tes. 
Hänellä oli tiedossa perusvaatimukset 
siitä, mitä kaikkea kaupungin keskustan 
ja sataman tulisi sisältää. Egyptistä Alek-
santerin valloi tusmatka jatkui Persian yli 
Keski-Aasiaan. Matkan aikana koottua 
tietoa todennäköisesti välittyi myös Aris-
toteleen käyttöön.

Tiedon hankinta ja arkistointi on ollut tärkeä osa 
vallan ylläpitoa. Kirjakääröjen ja arvoesineiden 
omistaminen on ollut merkki vallasta, vaurau-
desta ja sivistyksestä. 
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kääröä, joiden joukossa oli vielä Vanhan 
testamentin ensimmäinen krei kan  kie li-
nen laitos, antiikin kirjallisuuden klassi-
kot, Septuaginta, itämaista viisautta, eri 
tieteen alojen tärkeimmät tutkimukset ja 
aiempien sivis tyskielten merkkiteokset 
siirrettyinä papyruksille. 

Kirjaston kirjakääröt ja niiden ha ke -
mistot oli järjestetty “Aris  toteleen mallin 
mukaan” niin, että teoksen kirjoittajan 
alkukir jaimen mukaan teos löytyi sille 
varatulta paikalta. Pääkir jastolla oli eri 
puolilla kaupunkia sivukirjastoja. Niissä 
oli aikalais lyriikkaa ja muuta kevyempää ja 
käsityötaitoihin liittyvää tietokirjallisuutta 
kansalaisia varten. Esimerkiksi yleiseen 
käyttöön tarkoitettu temp peli kirjasto kä-
sitti yli 40 000 kirja kääröä. 

Palatsialueella sijainnut pääkirjasto 
on ollut nähtävyys useine lukusaleineen 
ja pitkine pyl väs käy tävineen. Kirjakää-
röjen säilytys huo nei den on pitänyt olla 
myös valoisia ja ilmas toituja.

Raamatun ohella vanhimpiin histo-
rian tietolähteisiin ja arkistoihin luetaan 
varhaisten kiinalaisten hallitsijoiden ar-
kistot. Kiinassa on vielä säilytetty noin 
140 eKr. löydettyjä kirjeitä, jotka liitty-
vät hallitsijoiden arkistoihin “Keltaisen 
Keisarin”, Huang-din ajoista lähtien.  
Tämä kiinalaisten esi-isä hallitsi noin 
2200 eKr. alkaen. Arkistot ovat yhte-
näiset aina  noin vuoteen 70 eKr. 

Kuviokirjoitusten tulkinnan mukaan 
ar kis tossa on tietoa myös vedenpaisu-
muk sesta, Baabelin tornin tapahtumista, 
ajasta jolloin eri kieliryhmiä edustavat 
kansanosat erka ni vat toisistaan. Kirjoi-
tusten ja käsitekuvi oi den rakenteen tul-
kinnan perusteella näihin arkistotietoihin 
sisältyy tietoa myös luomisesta ja paratii-
sin tapahtumista. Aiheesta lisää Taustaa 
2 -kirjassa, luvussa 35.

Ihmisen varhaishistoriaan liit-
tyvä kiinalainen kirjakokoelma

Papyrus kehitettiin Egyptissä 2400 lu-
vulla  eKr.  ja arkistoissa sitä käytettiin 
nahkasta tehdyn pergamentin ohella. 
Musteen valmistuksessa käytettiin mm. 
pihkan nokea, jota sekoitettiin öljyyn.7 

vuttivat lai naajille hyväkuntoiset kopiot. 
Jo vuonna 280 eKr. kirjasto käsitti lähes 
300 000 kir jakääröä. Molemmat sekä 
Ptolemaios II että III jatkoivat kirjaston 
laajentamista ja kaupungin kehittämistä 
suureksi kult tuuri kes kukseksi

Tiedemiehet, tutkijat, fi losofi t, astro-
nomit ja kasvi- ja eläintieteilijät alkoi-
vat saapua kirjallisuuden kanssa uuteen 
Mu se io niin. Alek sandriasta kehittyi seu-
raavan sadan vuoden aikana merkittävä 
kulttuuri- ja tiedekeskus – kilpailija Roo-
man kaupungille. 

Yliopiston opettajiksi ja työnteki-
jöik si palkattiin yli sata alansa taitajaa, 
joiden joukossa olivat mm. matemaatik-
ko Euk leides, fyysikko Stra ton, maan-

tieteilijä Eratosthenes (maa pallon ympä-
rysmitan laskija) ja aurin kokes keisen 
avaruuden löytäjä Aris tarkhos sekä Hip-
po krateen oppilas Herofilos, fyysikko 
ja matemaatikko Ark himedes ja krei kan 
kieliopin isä Dio nysios. Näille aikansa 
tun netuimmille asiantuntijoille valtio 
maksoi hyvän palkan ja ylel liset luon-
taisedut. 

Ptolemaios II hankki Museioniin lai -
naksi Ateenan kirjastosta riittäviä takuita 
vastaan kuuluisat Homeroksen eepok set, 
sekä Aiskhy loksen, Sofokleen ja Euri-
pideen tuotannon. Ateenalaisille palautet-
tiin kuitenkin vain teosten kopiot.

Kun Aleksandrian kirjasto alkoi olla 
valmis, se sisälsi arviolta 700 000 kir ja-

Pääkirjaston suuret lukusalit, suuret kirjakäärövarastot ja valoiset pylväskäytävät 
tekivät Aleksandrian kirjastosta aikansa tiedekeskuksen. Osa kirjastosta tuhoutui 
kaupungin valtauksen yhteydessä vuosina 47-48 eKr. Korjaustöiden jälkeen kir-
jastoon siirrettiin Pergamonissa sijainneen antiikin toiseksi suurimman kirjaston 
aineistoa – arviolta noin 200 000 kirjakääröä. Roomalaiskauden jälkeen, vuonna  
642 jKr.  Aleksandrian kaupunki luovutettiin arabeille, jotka olivat jo valloittaneet 
muun osan Egyptiä.  (Tiedelehti 6/2002).
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Celsuksen kirjas-
ton muistomerkiksi 
raken nettiin uudel-
leen 1970-luvulla 
jKr. rakennuksen 
julkisivu. Se sijaitsee 
nykyisen Efe soksen 
ulkopuolella kun toi-
miva kau  pun ki keskus 
siirrettiin sopi vam-
paan paikkaan.

tä laajimmillaan kirjasto käsitti noin 12 
000 kirjakääröä.

Efesos muistetaan myös apostoli 
Paa valin perustamasta kristillisestä seu-
rakunnasta sekä vuoden 431 kirkol lis ko -
kous paikkana. 

Kaupungin satama-altaan täyttyessä  
kaupungin toimiva osa siirrettiin Ayas-
uluk-kukkulalle ja kirjasto rapistui jää-
tyään kauas toiminta-alueesta. Kirjaston 
julkisivu rakennettiin 1970-luvulla uu-
delleen alkuperäisistä kivistä. Rakennel-
ma on nykyään turistinähtä vyys.

Ateenan kolme kirjastoa
Keisari Hadrianus (76-138 jKr.) 

tuli tunnetuksi rakentajana ja Ateenan 
kaupungin uudistajana. Aikansa kulttuu-
ri- ja koulutuskeskukseksi hän rakensi 
Atee  naan toiminta-alueen, jossa oli sekä 
yliopisto, aikuiskoulutuslaitos, taidetta 
sekä viihtyisä ympäristö avarine oles-
kelu- ja keskustelutiloineen että puistot 
puutarhoineen. Alueesta kehittyi malli 
kansalaisten avoimesta kokoon tumis- ja 
oleskelupaikasta.8

Samaan aikaan Ateenassa toimi tun-
nettu Platonin Akatemia, joka oli ollut 
siellä jo vuo desta 385 eKr. Toinen arvos-

tettu oppilaitos ja kirjasto oli Aris to -
teleen 330-luvulla eKr. perustama "pe-
ri pateet tinen koulu" Lykeion. Siellä ly-
seon oppilailla oli ollut käytössään laaja 
tietokirjasto. Osa siitä jäi koulun käyt-
töön kun Aristoteles joutui lähtemään 
maanpakoon vuonna 322 eKr. Suuri osa 
hänen teksteistään siirtyi myöhemmin 
hänen oppilaalleen Nele uk selle, joka 
puolestaan otti papyrus kääröt mukaansa 
siirtyessään Ateenasta kotiseudulleen.

Sekä Platonin Akatemia että Aris-
toteleen Lykeion olivat roomalaisen 
yli mystön suosiossa. Perheet lähettivät 
lapsiaan Ateenaan oppimaan sivistystä 
ja saamaan kosketusta vapaaseen kan-
salais toimin taan. Akatemian toiminta 
hiljeni 80-lu vulla eKr. mutta herätet-
tiin jälleen henkiin n. 250 jKr. Kas sios 
Longi nok s opiskeli Aleksandriassa, jon-
ka jälkeen hän ryhtyi uudelleen opetta-
maan Ateenassa platonilaista fi losofi aa. 
Noin kolmenkymmenen vuoden opet ta-
ja toi minnan seurauksena Platonin Aka-
te mia syntyi uudelleen ja  Ateenasta tuli 
ns. uusplato nis min keskus. Akatemia 
lakkautettiin vuonna 529 jKr. koska se 
edusti silloisen hallitsevan eliitin mie-
lestä pakanallisia arvoja.

Kirjasto oli arvokas roomalaisille
Uuden temppelialueen raivaustyöt Roo-

massa aloitettiin keisari Domiti anuksen ai-
kana 90-luvulla jKr. Alueelle rakennettiin 
keisari Trajanuksen toimesta ja arkkitehti 
Apollodoros Damas kolaisen suunnitte-
lemana Trajanuksen foorumi. Alue val-
mistui vuonna 112 ja käsitti pylväikön 
reunustaman, lähes 120 metriä pitkän ja 
95 metriä leveän aukion, jonka toisessa 
päässä olivat Basilica Ulpia, kreikkalai-
nen ja roomalainen kir jasto sekä temp-
peli. Kirjastojen väliin pystytettiin 38 
metriä korkea Traja nuk sen muistopatsas.

Kirjastoissa säilytettiin todennäköi-
sesti myös valtakunnallista arkistoa. Siel-
tä saatiin asiakirjoja nopeasti käyttöön 
kun viereisessä basilikassa järjestettiin 
oikeudenkäyntejä ja muita virallisia ta-
pahtumia.

Varsinainen kirjastomateriaali koos-
tui tavan mukaan sotaretkien saaliista se-
kä  kopioimalla ylimystön hallussa olevia 
kirjakääröjä.

Papyrusrullien kopiointi oli alan 
am mattilaisten työtä. Näiden joukossa 
oli oppineita ulkomaalaisia, jotka olivat 
joutuneet roomalaisten orjiksi.

Trajanuksen kirjastojen tiedetään 
säilyneen aina 400-luvulle jKr. Todennä-
köisesti 450-luvulla vandaalien hävit-
täessä Roomaa, kirjastossa vielä ollut 
aineisto siirrettiin muualle.

Viihtymiskeskuksia myös 
Rooman ulkopuolelle

Lyhyen ajan sisällä roomalaiset päät-
täjät rakennuttivat kirjastoja myös Roo-
man ulkopuolelle. Aasian pro vins sin pää-
kaupunkiin, aikansa tärkeään sata ma kau-
pun kiin Efesokseen Galius Julius Aquila 
rakensi vv. 110-135 jKr. isälleen haudaksi 
ja samalla muistomerkiksi kirjaston, jo-
ka sai nimekseen Celsuksen kirjasto. 
Sinne hankittiin eri puolilta valtakuntaa 
tieto- ja aikalais kirjal li suut ta niin, et-
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