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LUKU 4
Osaamisesta
Haudat ja rauniokummut ovat säilyttäneet käyttöömme tietoa taidokkaista, osaavista, luovista
ja älykkäistä ihmisistä.
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Arkeologien haudoista ja maakerrostumista tekemät löydöt
antavat todistuksen siitä, että ihmiset ovat alusta lähtien olleet taitavia käsityöntekijöitä. Heillä on ollut hyvä muodon
taju, materiaalien tuntemus sekä kyky hallita suuria kokonaisuuksia. Osaamisensa pohjalta perheet, heimot ja kansat
ovat rakentaneet hyvinvointiaan. Näitä taitoja ja taipumuksia on käytetty voiman ja sotataidonkin ylläpitoon. Viha,
kateus, ylpeys ja voitonhalu ovat vaikuttaneet ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Paljon kauniita ja taidokkaasti
tehtyjä töitä on tuhottu ja vain vähäinen osa on jäänyt jälkipolville todisteeksi ihmisen ihmeellisestä luomisvoimasta.
Muodon tajua ja käsityötaitoa ennen vedenpaisumusta
Scientific American kertoi Bostonin alueella, vuonna
1851 suoritettujen Dorchesterin kallioräjäytysten aikana
löytyneestä metallisesta maljasta. Se löytyi kiven sisältä,
kun kallionkappaleita halkaistiin. Hopeoidun sinkkimaljakon koko on noin 11 cm x 17 cm. Kalliolle määriteltiin
iäksi 100 000 vuotta.

Arkea ensimmäisissä kaupunkiyhteisöissä
Urin kaupunkiraunioiden kaivaukset aloitettiin L.Woolleyn johdolla vuonna
1925. Alueen kuningashaudoista (ajalta n. 2300-1300 eKr.) löydettiin taitavasti tehtyjä esineitä. Mukana mm. alla olevan arkun muotoinen standaari. Kuvassa arkun
toinen sivu. Siinä on kuvattu yhteiskunnallista arvojärjestystä sekä maatalouteen,
käsityöhön ja kaupankäyntiin liittyviä asioita. Alimmassa rivissä viedään tuotteita
kaupunkiin, keskellä on paikallista väestöä kotieläimineen. Ylimmässä tasossa on
ylhäisöä nauttimassa asemansa tuomista edusta.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Standard_of_Ur_-_War.jpg

Alkuaikojen osaamisen tasosta
Egyptissä
Matalimman kolmen Khefrenin pyramidin ryhmästä rakennutti farao Menkaura 2300-luvun alussa eKr. Se oli
raken nuksena heikko ensimmäiseen
farao Djoser Sak ka ran rakentamaan
porraspyramidiin verrattuna.
Johtuiko pyramidirakentamisen taantuminen rahasta vai tietotaidon taantumisesta? Kiven käsittelytaito oli kuitenkin
2500 luvulla eKr. hyvin tasokasta.
Mustasta graniitista tehty patsas on
säilynyt hyvin noin 4500 vuotta. Se on
edustava näyte taidosta työstää kovaa
materiaalia. Patsaan hahmojen pelkistetyt ja kauniit muodot osoittavat, että
sen aikaiset kuvanveistäjät todella osasivat ammattinsa.1
Faraon mahdin säilymisen ulkoisena
ilmentymänä voidaan pitää loistokkaita
hautamonumentteja kuten sivun 29 Farao
Hatshepsutin rakennelmaa 1500-luvulta
eKr. ja muutama sata vuotta myöhemmin
rakennettua farao Ramses II:n Abu Simbeliin rakentamia temppeleitä, jotka on
hakattu kallioon.
Mesopotamian alueen ja Egyptin
kuvakulttuuri tuo kuvaamansa ihmiset
eteemme kaunisvartaloisina, kasvoiltaan
jaloina ja sopusuhtaisina. Sama ilmiö tulee esille myös antiikin kreikkalaisessa
kuvataiteessa. Kuvien perusteella voisimme kuvitella, että tuhansia vuosia sitten eläneet ihmiset olivat sopusuhtaisen
kauniita ja värikkäästi pukeutuneita.
Eräät tunnetut historian ja taiteen tutkijat ovatkin sanoneet, että ihmisen ensimmäisestä vuosituhannesta on vaellettava useita vuosituhansia eteenpäin,
ennen kuin taiteen historiassa tapaa assyrialaisaikaisen kuvanveistäjän veroisia
mestareita. Sama havainto koskee myös
Egyptin kuvataidetta, jota edustavat seuraavan sivun mestarilliset käsityöt.

Mestareiden työvälineet
Ihmisen historian alkuhetkistä lähtien
on tullut esiin tietotaidon korkea taso.
Jokapäiväiseen käyttöön tarvittavat työvälineet ja tarvikkeet ovat olleet alusta
alkaen käytössä, kuten aikalaistodisteet
osoittavat. Kun yhteisöjen koko kasvoi,
oli mahdollisuus toteuttaa jo valmiina
olevia suunnitelmia. Siemenviljat, mausteet, juurekset, hedelmät sekä karja ja kotieläimet lisääntyivät ja kasvoivat väestön
mukana.
Rakentamiseen tarvittavat työkalut
olivat myös käytössä. Rakennettiin kastelukanavia, teitä ja muodostettiin kyläja myöhemmin kaupunkiyhteisöjä, jotka
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tut_coffinette.jpg

Farao Tutankhamonin ja hänen sukulaistensa haudat kätkettiin syrjäiseen paikkaan
Niilin länsipuolella olevaan Kuninkaiden
laaksoon. Suku oli hallitusvastuussa 1300
-luvulla eKr. Onneksemme haudanryöstäjät eivät löytäneet kaikkia hautoja.
Meille jäi todisteet hänen aikansa käsityön
tasosta. Kuvissa Faraon riipus ja Tutankhamonin kuolinnaamio, joka on kokonaan
kullasta tehty. Se on taitavasti väritetty ja
painaa yli 100 kiloa.
saivat elan tonsa ympä ris töjen
tiloilta. Kirjoitustaitoa ja käytännön matematiikkaa käytetiin
kaupankäynnin, hallinnon, uskonnonharjoittamisen ja rakentamisen yhteydessä.

Yli 1000 vuoden projekti
Karnak Egyptissä on ehkä
maailman suurin yhtenäinen
temppelialue, jota alettiin rakentaa arvioiden mukaan yli
1500 vuotta eKr. Yli kahden
Farao Ramses II:n kallioon rakennuttama temppeli Abu Simbelissä käsittää kolme hautaa. Hänen oman hautansa ovipatsaiden
korkeus on 20 m. Lähikuva on
kallioon hakatusta Nefertarin
ja Harhor-jumalan temppelistä,
jonka taidokkaat julkisivupatsaat
ovat vieressä erillisenä kuvana.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tut_coffinette.jpg

neliökilometrin alueen keskeinen tapahtumapaikka on sfinksien valtakatu.
Se yhdistää Luxorin temppelin Karnakin
temppeliin. Aluetta on hallinnut papiston
lisäksi hallitsijat Imhotepin ja farao Djoser Sakkaraan 1. dynastian ajalta, jolloin
rakennettiin mm. jo aikaisemmin mainittu
Sakkaran porraspyramidi. Alueen merkittävin ja suurin rakennus on Amon-Ralle omistettu temppeli.
Sfinksien valtakatu, jonka varrella oli
1350 sfinksiä, rakennettiin kuningas Nektanebon 380-362 eKr. aikana, juuri ennen
kuin Persian kuningas Artakserkses III
valtasi Egyptin. Jo vuonna 332 eKr. Aleksanteri Suuri tuli vapauttamaan egyptiläiset.
Sfinkseistä on jo restauroitu lähes 700.
Alueelta saa hyvä kuvan siitä, kuinka nykymittapuunkin mukaan mahtava rakennustaiteellinen kokonaisuus alue on. Se on
myös osoitus siitä, että Nooan jälkeläisillä
on ollut paljon luovaa osaamista ja tietoa
käytössään. Osaaminen levisi kansanjoukkojen mukana kaikkialle maailmaan. Todisteet tästä ovat nähtävinä historiallisina
monumentteina eri puolilla maailmaa.

Sivun kuvat ovat laajalta Karnakin
alueelta, jota aluenperin pidettiin "valittuna paikkana" (Ipet Isut). Kuuluisalla
sfinksien valtakadulla on nyt esillä noin
700 patsasta. Alue on ollut tiettävästi
suurimmillaan Aleksanteri Suuren alkaessa Aleksandrian rakennustyöt 330
luvulla eKr.
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Antikytheran saarta asuttivat alunperin
oletettavasti Minolaiset, joiden jälkeen
Kreetan saarelle tulivat mm. sen ajan
merirosvot, jotka pitivät saarta pakopaikkanaan ryöstellessään alueella liikkuvia
kauppa-aluksia.
N. 300 eKr. kreikkalaiset vaativat saarta
itselleen jatkaakseen merirosvojen alkanutta vesistön valvontaa ja matkailijoiden verottamista. Rodos valloitti saaren
vv. 69-67 eKr. turvatakseen tärkeät
kauppareitit Välimeren tällä alueella. 3

Varhaisen ihmisen tiedon ja käsityötaidon korkeasta tasosta
on saatu runsaasti näyttöä. Usein tämä tosiasia jää vain alan
arkeologien ja museoiden tietoon. Media pyrkii antamaan
kuvan, että nykyihminen on ylivertainen varhaisempiin sukupolviin verrattuna. Todellisuudessa ihmisen taidot ovat
kuitenkin monessa suhteessa taantuneet.
Vuonna 1900 kreikkalainen merisienten sukeltaja löysi Antikytheran
saaren rannikolle uponneen laivan hylyn. Noin 40 metrin syvyydessä hylyn
ympärillä näkyi laivan lastina ollutta tavaraa. Seuraavien vuosien aikana
haaksirikkoutuneen roomalaisen kauppalaivan lasti nostettiin ja luetteloitiin.
Ruukkujen, veistosten ja korujen lisäksi
löytö sisälsi rahaa. Näiden perusteella
arvioitiin, että haaksirikko oli tapahtunut vuoden 85 eKr. aikoihin.
Vuonna 1902 löytöä tutkinut arkeologi G. Stais totesi, että eräässä arvoituksena säilyneessä metallimöhkäleessä
näkyivät rattaan ääriviivat. Tätä arvoituksellista kappaletta ja siihen liittyviä
osia alkoi 1950-luvulla tutkia de Solla Price. Vasta 1970-luvun alussa, kun
hän sai apua röntgenkuvauksesta, selvisi, että arvoituksellinen möhkäle sisälsi ainakin 29 hammasratasta. Niiden
perusteella Price arveli, että laite liittyi
tähtitaivaan ilmiöiden havainnointiin.2
Myöhemmin asiasta kiinnostuivat
myös Michael Wright Lontoon tiedemuseosta sekä Sydneyn yliopiston professori Allan G. Bromley.
Löytö kuvattiin jälleen röntgensäteiden avulla. Yli 700 kuvan avulla pystyttiin valmistamaan kappaleen sisällä
olevat rattaat ja vuonna 2002 valmistui
alkuperäisestä laitteesta toimiva kopio,
jota myöhemmin paranneltiin.
Koneen laatikon rungon mitat ovat
suunnilleen 32 × 16 × 10 senttimetriä ja

se sisälsi 30 erilaista ratasta, joiden hampaiden määrä vaihteli 15 ja 223 välillä.
Vuonna 2005 Hewlett–Packardyhtymän avustuksella pystyttiin selvittämään mm. laitteen käyttöohjeet, jotka
sijaitsivat sen kotelossa. Samassa yhteydessä selvisi, että kone oli valmistettu
vuosien 150 – 100 eKr. välisenä aikana.
Laitteen avulla voitiin laskea mm.
Auringon ja Kuun paikat sekä viiden
planeetan (mm. Merkurius, Venus, Mars)
liikkeet suhteessa toisiinsa. Sillä pystyt-

tiin määrittelemään myös Kuun pimennykset sekä sen kiertosyklit 79 vuoden
välein.
Laitteen todettiin olevan tekniseltä
toteutukseltaan samaa tasoa kuin 1700
-luvun lopussa valmistetut kellokoneistot, jotka mittasivat kuitenkin vain
60-jaollisia aikayksikköjä.
Oletettiin lisäksi, että Antikytheran
mittalaite oli vain yksi monista erilaisista laskentalaitteista. Historian tiedot
(mm. runoilija Pindaros) kertovat, että

Antikytheran koneeksi löytöpaikan mukaan nimetty laite oli löytöhetkellä rikkoutunut
useaan osaan. 1900-luvun kreikkalaiset arkeologit säilyttivät näitä metallikappaleita
eivätkä ruvenneet niitä hajottamaan. Tästä syystä kokonaisuus säilyi tulevien vuosien asiantuntijoiden arvioitaviksi. Lopullisesti laitteen toiminta ja tarkoitus avautui
vasta vuonna 2002, jolloin saatiin selville myös laitteeseen kiinnitetyn käyttöohjeen
teksti. Koneiston monimutkaisuus ja työn tarkkuus yllätti tutkijat, jotka eivät tienneet,
kuinka taidokkaita ihmiset ovat olleet aina tunnetun historiamme alkuajoista lähtien.
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Antikytheran mittalaite oli 32 x 16 x 10 cm:n puukotelossa. Pienen kokonsa
vuoksi sen saattoi ottaa tutkimuspaikalle mukaan. Oletetaan, että mittamiehet
tekivät tilaustyönä kalentereita ja laskivat aikalaisilleen tärkeitä tähtien asentoja.
Oletetaan myös, että näitä laitteita tehtiin kaupallisessa mielessä rikkaille ostajille,
joiden joukossa oli mm. roomalaisia ylimyksiä.
Rodoksella, joka oli tunnettu mekaanisia
laitteita rakentavista ammattilaisista, oli
runsaasti näytteillä näitä monimutkaisia
koneita.
Mitä kaikkea tietoa arkeologeilla on
käytettävissä ajalta n. 300–100 eKr.?
Tiedetään, että tunnettu tähtitieteilijä
Hipparkhos Nikealainen (147-127 eKr.)
toimi myös Rodoksella. Hänen oletetaan käyttäneen erilaisia apuvälineitä
tähtitaivaan tarkkailuun. Rodos tunnettiinkin sijaintinsa tähden otollisena
paikkana tähtien tutkimiseen.
Aikansa tunnetuimpiin ja monipuolisimpiin tiedemiehiin ja keksijöihin

Antikytheran mittalaiteen rakennetta
on verrattu 1700-luvun seinäkellojen koneistoon. Rattaistojen ja akselien rakentaminen ja säätäminen vaati paljon tekemisen kokemusta, erilaisten ratasmallien
työstämistä mallien mukaan sekä tarkoitukseen sopivia jousia.

kuuluvan Arkhimedeen (287-212 eKr.)
tiedetään rakentaneen erilaisia mitta- ja
koelaitteita omaan ja opetuskäyttöönsä
sekä tilaustöinä sen ajan valtaapitäville.
Arkhimedes toimi ja valmensi oppilaitaan Sisilian saaren kaakkoisosassa sijaitsevassa Syrakusan kaupungissa.
Antikytheran kone ja siihen liittyvä
osaamisen taso on ollut nykyisille tutkijoille ja arkeologeille yllätys.
Wikipediassa (8/2011) otetaan tähän
kysymykseen seuraavasti kantaa:
“Yllättävää Antikytheran koneessa ei
ole vain se, miten antiikin aikoina näinkin hienostuneiden mekaanisten osien

valmistus oli mahdollista, vaan myös
koko mekanismin tarkka laskennallinen
funktio. Tällaisesta astronomisesta laitteesta ei löydy myöskään tarkkoja kuvauksia aikakautensa teksteissä, saati että
vastaavien antiikin taidonnäytteiden
jäänteitä olisi löydetty muualta. Tämä
säilynyt koneisto on kuitenkin monien
tutkijoiden mukaan niin kehittynyt, että
se osoittaa nykyisen tietämyksemme antiikin ajan teknisestä kehityksestä olevan edelleen hyvin puutteellista."
Mistä johtuu tämä "puutteellisuuden" hyväksyminen vaikka arkeologisten kaivausten ja merkittävien löytöjen
kautta on saatu runsaasti tietoa korkeatasoisesta osaamisesta matematiikan, rakentamisen ja käsityötaidon alueella jo varhaisten kulttuurien alkuajoista lähtien?

Tietoa ja taidetta kerättiin ja
taltioitiin
Ammattiin liittyvät taidot ovat siirtyneet seuraavalle sukupolvelle käytännön
harjoittelun ja opettamisen kautta ihmisen
historian alkuhetkistä alkaen. Tämä liittyy
myös luku- ja kirjoitustaidon leviämiseen.
Yhteiskunnan hallintaan, sotatoimiin ja

uskonnollisiin tapahtumiin ottivat osaa
historiantietoiset asiantuntijat sekä ennustajat, jotka perustivat tietonsa tähtien
havainnointiin. Tapahtumista tehtiin tarkkoja muistiinpanoja, jotka kirjattiin valtaapitävien arkistoihin.4
Sotatapahtumia varten oli taistelupaikalla tapahtumien muistiinkirjoittajat, joiden kuvauksia on säilynyt hallitsijoiden arkistoissa sekä tapahtumien
ja sotapäälliköiden kunniaksi tehdyissä
kuvapat sais sa ja seinämaalauksissa.
Korkea-arvoisten henkilöiden hautamuistomerkit rakennettiin eri kulttuureissa hieman eri tavoin.
Vallitsevan uskonnon mukaan vainajalle annettiin mukaan asemaan liittyvää arvotavaraa sekä käyttövälineistöä.
Haudanryöstäjien pelossa viimeinen
leposija suunniteltiin ja rakennettiin
niin, että sinne oli mahdollisimman
vaikea päästä. Egyptin hautamonumentit ovat tästä hyvänä esimerkkinä.
Viime vuosisatojen aikana löydetyistä
haudoista ovat arkeologit saaneet lisätietoa ihmisen kulttuurin kehityksestä
ja aikanaan vallinneen käsityötaidon
tasosta.

Mesopotamian vanhimpiin kaupunkeihin kuuluneen Urin kuninkaallisesta kalmistosta, joka oli ollut käytössä vuosina 2100-2000 eKr., löytynyt kultainen tikari
ja siihen kuuluva kultainen tuppi. Koristeltu kahva on tehty lasuurikivestä. Vaikka
nykyään metallin pintakäsittelyssä on käytössä esimerkiksi laserlaitteistoja, on
vastaavan tasoinen käsityö lähes mahdoton toteuttaa nykyisin käsityömenetelmin
ja -taidoin.
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Yksittäiset kuvat kerätty näyttelyluettelosta
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shumer_shelom.jpg

Urin kunkaallisesta kalmistosta peräisin
on myös yllä oleva kultakypärä. Varhaisimmat esineet olivat vanhimman dynastian ajalta, vuodelta noin 2500 eKr. Tämä
esine varastettiin Irakin valtion museosta

Irakin sodan aikana 2000-luvulla. Yllä
Kreetan kultuurin loistokautena vuosina
1600-1500 eKr. käytössä ollut ampiaisia
esittävä koru.

Muinaiset kreikkalaiset perustivat
kaupunkivaltioita 7. ja 5. vuosisadalla
eKr. Mustanmeren pohjoispuolelle. Kaupunkien pohjoispuolisina naapureina olivat mm. kimmeerit, skyytit ja sarmaatit.
Skyytit kuuluivat iranilaisten kansojen
pohjoiseen ryhmään.5 He osallistuivat

muinaisten valtioiden, kuten Meedian,
Assyrian ja Urartun hävittämiseen. Heidän sotaretkensä ulottuivat Syyriaan ja
Egyptiin asti. Farao Psammetik pyrki
suurin lahjuk sin pysäyttämään heidän
etenemisensä. Kreikkalainen historioitsija
Herodotos kuvaa skyyttien elämää Historia-teoksensa viidennessä osassa, jossa
hän kuvaa heitä voittamattomina Jaafetin
(Nooan pojan) jälkeläisinä. He elivät
ns. mustanmullan alueella, joka jo
silloin oli tärkeä Välimeren maita ruokkiva vilja-aitta. Skyytit viettivät suurimman osan
elämästään hevosen selässä
ja asuivat teltoissa. Heidän
vaikutus alu een sa ulottui
Vähään-Aasiaan ja etelässä Mesopotamian alueelle
asti. Scythiaksi kutsuttiin
Donin ja Tonavan välistä
aluetta, jossa skyytit hallitsivat lähes tuhat vuotta
alkaen noin 800 eKr. Vieressä näyte skyyttien käsityötaidosta: Pektoraali neljänneltä
vuosisadalta eKr. (Keskellä kuvaa on osasuurennos.)

Kuvassa traakialaisen ns. Panagjuristen aarteen joukossa olleita kultaisia juomaastioita 300-luvulta eKr.

Nykyisten Romanian,
Bulgarian ja Make donian
alueilla asuneet traakia laiset saapuivat Mustanmeren läntiselle alueelle
noin 1500 eKr. Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi he saivat runsaasti vaikutteita sekä etelästä Make doniasta että
pohjoisessa asuneilta skyyteiltä ja alueen kautta kulkevilta kauppiailta.
Nykyaikaisena taitona pidetty pelkistetty muotoilu on ollut käytössä jo
4000-5000 vuotta sitten. Tästä on esimerkkinä Mesopotamian alueelta löytynyt 1500 eKr. käytetty taistelukirves
sekä noin 2000 eKr. valmistettu, Kykladien saaristosta löytynyt marmorinen
ihmishahmo.
Mykenen kuninkaallisesta kuiluhaudasta löydetty tikarin terä ajalta n. 1500 eKr.
Terään on kaiverrettuna metsästystapahtuma. Kaiverrus on täytetty kulta- ja hopeapronssi-sekoituksella. Tätä "niello-koristelumenetelmää" käytettiin myös varhaisissa egyptiläisissä koruissa. Uudelleen menetelmä tuli käyttöön 800-luvulla jKr.
Myös nykyään korusepät ovat uudelleen omaksuneet niello-menetelmän.
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Noin 50 km Kuolleestamerestä etelään (satelliittikuvassa ympyröity alue) on kaupunkivaltioiden varhaisaikoina, yli 2000 vuotta eKr. harjoitettu laajamittaista kupariteollisuutta.6 Kalifornian yliopiston arkeologit löysivät vuonna 2003 alueen, jossa
toimi metallitehdas. Kuvassa n:o 1 on kirveen terän valumuotti, n:o 2 on naulojen
sarjamuotti ja n:o 3 on veitsen raakavalu. Siinä terä on kuvattu kahdesta suunnasta.
Valun jälkeen terä puhdistetaan valujäljistä ja viimeistellään takomalla.

Avaa seuraava luku 5 ( sivut 89 - 109)

Varhaista metalliteollisuutta
Kuolleenmeren eteläpuolella sijainneen metallitehtaan alueella oli 70 erillistä työtilaa, joissa valmistettiin muotteja,
sekoitettiin erilaisia kupariseoksia ja valmistettiin sarjatuotantona käyttöesineitä.
Aikaisemmin ei ole löytynyt pajatuotantoa näin suuressa mittakaavassa. Oletetaan, että näitä sarjatuotantona tehtyjä
tuotteita vietiin Egyptiin ja myös Lähiidän ulkopuolelle. Paikka sijaitsee lähellä
kauppareittejä ja mm. Eblan kauppakeskus oli vaikutusalueella. Pajassa val-

mistettiin myös työkaluja muita pajoja
varten sekä nauloja ja neuloja yleiskäyttöön.7 Tehtaan kohtaloksi tuli tuhoutuminen maan järis tyksen seurauksena.
Työvälineet ja puo livalmisteet sekä
valumuotit jäivät sortuneiden rakennusten alle.
Sepäntaidot osattiin jo ensimmäisten sukupolvien aikoihin luomisen jälkeen: "Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja
rauta-aseiden takoja." (1 Moos. 4:22)
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