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Tiivistelmä Referat

Esittelen ja suomennan tutkielmassa 24 kreikan- ja latinankielistä juutalaista piirtokirjoitusta,
joissa naisten nimiin on liitetty mm. sellaisia arvonimiä kuin synagogan esimies ja
seurakunnan vanhin. Näiden arvonimien katsotaan viittaavan tehtäviin, joita perinteisen
käsityksen mukaan vain miehet ovat voineet hoitaa antiikin juutalaisyhteisöissä.
Piirtokirjoitukset ovat peräisin diasporajuutalaisten keskuudesta eri puolilta Rooman
valtakuntaa, Rooman kaupungista nykyiseen Turkkiin ja Kreikasta Pohjois-Afrikkaan, vain
yksi on Palestiinan alueelta. Ne ajoittuvat ajanlaskumme viidelle ensimmäiselle vuosisadalle,
yksi poikkeus hieman aikaisemmaksi.
Tutkin, mitä antiikin kirjalliset ja arkeologiset lähteet kertovat kyseisistä arvonimistä,
niihin liittyvistä tehtävistä ja niiden mukanaan tuomasta asemasta yhteisössä, ja käyn sitten
läpi sitä, miten eri tutkijat ovat nähneet naiset tällaisten arvonimien haltijoina. Otan esille
joitakin rabbiinisten lähteiden, erityisesti Mishnan ja Talmudin, näkemyksiä naisen asemasta,
ja vertaan niitä kreikkalais-roomalaisen yhteiskunnan, pakanauskontojen ja kristinuskon
vastaaviin käsityksiin. Etsin näin avaimia sen ymmärtämiseen, miten esimiesasemaan
viittaavia arvonimiä kantavat antiikin juutalaisnaiset ovat sopineet siihen erittäin
patriarkaaliseen maailmaan, joka aukeaa rabbiinisista lähteistä.
Tutkielmasta käy ilmi, että perinteinen näkemys puhtaista kunnianimityksistä on
viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana vähitellen antanut tilaa sille mahdollisuudelle,
että ainakin joissakin syngogayhteisöissä, jossakin päin Rooman valtakuntaa, naiset saattoivat
hoitaa vastuullisia tehtäviä ja olla auktoriteettiasemassa. Muutos sopii nykyiseen käsitykseen
antiikin ajan juutalaisuuden monimuotoisuudesta. Toisaalta, primaarista lähdemateriaalia on
niukasti ja se vähäkin antaa mahdollisuuden monenlaisiin tulkintoihin. Tämä on johtanut
siihen, että tutkijat ovat hyvinkin erimielisiä arvonimien merkityksestä; sekä patriarkaalisilla
että, voisiko sanoa, feministisemmillä näkemyksillä on kannattajansa. Monet tutkijat
liikkuvat jossakin välimaastossa.
Avoimia kysymyksiä on paljon. Yhtä selkeää vastausta on mahdotonta antaa. Näen
tutkimuksen ensisijaisena arvona aiemmin vallinneiden, mielestäni usein perustelemattomien
itsestäänselvyyksien kyseenalaistamisen ja näkökulmien laajentamisen. On päästy ulos
sellaisista kehäpäätelmistä, ettei nainen voi olla esimerkiksi synagogan esimies, koska
synagogan esimies ei voi olla nainen. Mitä paremmin tutkimus pystyy lisäämään antiikin
juutalaisten sosiaalisen kontekstin tuntemusta, sen todennäköisemmin piirtokirjoitusten
naisetkin ottanevat oikean paikkansa historiassa.
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1. Johdanto
1.1 Tutkimuskysymys ja lähestymistapa
Tutkielman nimi kertoo samalla myös tutkimuskysymyksen, johon seuraavilla
sivuilla yritetään etsiä vastausta: mitä meille kertovat juutalaisten naisten
arvonimet antiikin piirtokirjoituksissa? Tutustuessani lähdemateriaaliini ja
havaitessani, miten moneen suuntaan tutkijoiden löydöt osoittavat, päädyin näin
väljään kysymyksenasetteluun, koska se antaa mahdollisuuden valottaa
arvonimien problematiikkaa useammasta näkökulmasta. Lähestymistapa tekee
mielestäni oikeutta eri tutkijoiden hyvinkin erilaisille tulkinnoille ja niiden
vaihtoehtoisille perusteluille. Tarkoitukseni on siis kartoittaa, mitä juutalaisten
naisten arvonimien on tutkimushistorian edetessä ajateltu kertovan naisten
asemasta ja toiminnasta antiikin juutalaisyhteisöissä. Toivottavasti onnistun
ainakin joissakin kohdin vetämään myös omia johtopäätöksiä.
Toisessa luvussa esittelen ensin ne löydetyt piirtokirjoitukset, joissa
juutalaisiin naisiin on yhdistetty tiettyjä synagogayhteisöissä käytettyjä arvonimiä.
Käännän niiden tekstit suomeksi ja käyn läpi, mitä tutkijat ovat niistä lukeneet.
Kerron myös vähän siitä, mitä löytöpaikkojen juutalaisyhteisöistä tiedetään.
Kolmannessa luvussa yritän selvittää, mitä antiikin kirjallisten lähteiden on
ymmärretty kertovan arvonimiin liittyvistä tehtävistä ja yhteiskunnallisesta
asemasta yleensä. Neljännessä luvussa siirryn tarkastelemaan, miten tutkijat ovat
suhtautuneet siihen mahdollisuuteen, että kyseiset tehtävät ja asema olisivat
kuuluneet naiselle. Viidennessä luvussa poimin juutalaisesta perinteestä,
ympäröivästä kreikkalais-roomalaisesta kulttuurista ja muista Rooman
valtakunnassa harjoitetuista uskonnoista joitakin piirteitä, jotka voisivat auttaa
naisten arvonimien tulkinnassa. Kuudennessa luvussa on loppupäätelmien vuoro.
Kaiken kaikkiaan lähestyn tutkimuskysymystäni yrittämällä sitoa toisiinsa
sen, mitä arkeologia on löytänyt, sen, mitä kirjalliset lähteet voivat antaa, ja sen,
millä tavoin sosiaalinen ympäristö on voinut muokata juutalaisia käytäntöjä.

1.2. Lähteistä
Ensisijaista lähdemateriaaliani ovat olleet tutkimieni piirtokirjoitusten tekstit.
Koska en ole voinut käyttää itse piitokirjoituksia – enkä olisi niitä kaikkia osannut
varmasti kivestä lukeakaan – olen käyttänyt seuraavia piirtokirjoituskokoelmia:
Jean-Babtiste Freyn Corpus Inscriptionum Judaicarum, Hannah M. Cottonin (et
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alia, Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palestinae, David Noyn Jewish Inscriptions
of Western Europe, David Noyn (et alia) ) Inscriptiones Judaicae Orientis I,
Walter Amelingin Inscriptiones Judaicae Orientis II-III, William Horburyn ja
David Noyn Jewish Inscriptions of Greco-Roman Egypt, H. W. Pleketin (et alia)
Supplementum Epigraphicum Graecum, Baruch Lifshitzin Donateurs et
fondateurs dans les synagogues juives, Moshe Schwaben ja Baruch Lifshitzin
Beth She’arim, Jann le Bohecin Inscriptions juives et judaisantes de l’Afrique
romaine sekä Victor A. Tchernikoverin ja Alexander Fuksin Corpus Papyrorum
Judaicarum. Joissakin tapauksissa olen saanut käsiini artikkelit, joissa
piirtokirjoitusten teksti on julkaistu ensimmäisen kerran. Käytän joitakin näistä
kokoelmista myös kirjallisuuden tavoin, jolloin viittaan niihin kirjoittajan, en
kokoelman, nimellä; siinä tapauksessa, kyseinen teos on merkitty sekä lähde- että
kirjallisuusluetteloon, jotta alaviitteiden materiaalin löytää halutessaan
mahdollisimman kivuttomasti.
Muuta lähdemateriaalia ovat antiikin tekstit ja erilaiset apuvälineet
normaaliin tapaan. Parissa tapauksessa en valitettavasti ole päässyt käsiksi
ensisijaiseen lähteeseen; olen maininnut asian alaviitteissä ja turvautunut
läpiviittaukseen.
Kokemukseni mukaan se, mitä juutalaisten naisten arvonimistä ja niiden
mahdollisesta merkityksestä on kirjoitettu, pitää poimia pieninä palasina suuresta
määrästä kirjallisuutta. Toivon löytäneeni edustavan kokoelman keskeisimpien
tutkijoiden näkemyksiä, vaikka epäilemättä enemmänkin on kirjoitettu.

1.3 Juutalaisista piirtokirjoituksista
Juutalaisia piirtokirjoituksia eli epigrafeja1 on julkaista tutkijoiden käyttöön
karkeasti arvioiden noin kaksituhatta, joista noin tuhat kuusisataa on
hautakirjoituksia. Joissakin löydöissä on jäljellä vain muutama kirjain tai pelkkä
nimi, mutta toiset kertovat enemmän esimerkiksi vainajan perhesuhteista ja
asemasta yhteisössään.2 Olen ymmärtänyt lukemani perusteella, että
arkeologisissa kaivauksissa löytyy koko ajan lisää piirtokirjoituksia, mahdollisesti
myös juutalaisia, joten niiden kertoma historia elää ja muuttuu sitä mukaa kuin
löytöjä saadaan julkaistua. Piirtokirjoitukset, yhdessä muiden arkeologisten
1

Käytän tässä tutkielmassa suomenkielistä termiä piirtokirjoitus. Siihen sisältyvät niin kiveen
kaiverretut kuin laastiin maalatutkin tekstit. Toinen mahdollisuus olisi termi inskriptio, jota jotkut
tutkijat käyttävät.
2
Horst van der, 1991, 15-16.
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löytöjen kanssa, auttavat ymmärtämään juutalaisyhteisöjen elämää eri puolilla
Rooman valtakuntaa. Vaikka niiden tarjoama tieto on usein satunnaista ja
koostuu pienistä palasista, se on silti tärkeää, koska kirjallisia lähteitä on niukasti
tarjolla.3
Useinkaan ei ole lainkaan yksinkertaista määrittää, onko piirtokirjoitus
juutalainen, kristitty vai pakanallinen. Merkkeinä juutalaisesta alkuperästä
pidetään esimerkiksi sitä, että kirjoitus on löytynyt juutalaisesta katakombista tai
että siinä on kuvattu sellaisia juutalaisia symboleja kuin menora4, etrog eli
sukaatti5 tai sofar6. Myös selvästi juutalaisten termien, kuten ἀρχισυνάγωγος ja
φιλεντόλος7, tai nimien, kuten Iisak ja Sabbatis, käyttämisen katsotaan todistavan
juutalaisuudesta. Kahden tai kolmen tällaisen piirteen esiintyminen yhdessä
vahvistaa tietenkin määritelmää. Erilaiset ristiriitaisuudet esimerkiksi löytöpaikan,
symbolien ja muistolauseiden välillä sen sijaan vaikeuttaa usein määritystä.8
Konkreettisen esimerkin tarjoaa Leonard V. Rutgersin kuvaus Rooman
kaupungista löytyneiden sargofagien luokitteluongelmista. Ensinnäkin, Rooman
katakombeista – niin juutalaisista, kristityistä kuin pakanallisistakin – käytiin
vuosisatojen ajan hakemassa materiaalia milloin mihinkin tarpeeseen. Sargofageja
kuljetettiin kauas alkuperäisistä paikoistaan, pilkottiin osiin ja käytettiin muihin
tarkoituksiin. Toiseksi, sargofageja valmistettiin sarjatuotantona eri uskontojen
tunnustajille samoissa työpajoissa, jolloin uskonnolliset symbolit eivät aina
osuneet puhtaasti oikeaan. Kolmanneksi, lähekkäin sijainneiden eri
uskontokuntien hautausmaiden materiaali on historian kuluessa sekoittunut
keskenään sekä luonnonmullistusten että ihmisen toiminnan tuloksena. Oikean
alkuperän määrittäminen on näin ollen usein hyvin vaativaa ja epävarmaa.9
Tilanne on samansuuntainen muidenkin löytöjen kuin sargofagien suhteen ja
muuallakin kuin Rooman kaupungissa. Määrittelyongelmien tarkempi käsittely ei
mahdu tämän tutkielman puitteisiin. Tyydyn siihen, että alan asiantuntijat ovat
varsin yksimielisiä käsittelemieni piirtokirjoitusten juutalaisuudesta.

3

Levine 1999, 991.
Seitsenhaarainen kynttilänjalka/lampunjalka, jota käytettiin alunperin juutalaisten temppelissä. 2.
Moos. 25:31-40 kuvaa, miten Mooses sai sen valmistusohjeet Jumalalta erämaavaelluksen aikana.
5
Lehtimajanjuhlassa käytetty sitrushedelmä, hepreaksi  אתרוג. Brooten 2000, 217.
6
Oinaan tai muun kultillisesti puhtaan (kosher) eläimen sarvesta tehty puhallin, jota
käytettiin/käytetään tietyissä juutalaisissa juhlissa, esim. uutena vuotena.
7
Käskyjä rakastava.
8
Tarkemmin piirtokirjoitusten juutalaisuuden määrittämisestä ks. Noy 1993, ix-x; Horst van der
1991, 16-18; Ameling 2004, 10-21.
9
Rutgers 1995, 77-81.
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Ainoa täysin varma ajoitusmenetelmä on kaiverruksessa itsessään mainittu
päiväys. Tällaisia juutalaisia piirtokirjoituksia on vähän. Niinpä ajoituksessa on
turvauduttava muihin keinoihin: nimistöön10, muistomerkkien muotoon ja
koristeluun sekä ennen kaikkea kreikan kielen kirjoitustyyliin ja kirjainten
muotoihin. Mitä myöhäisemmästä antiikista on kysymys, sitä epävarmemmaksi
viimeksi mainittu ajoituskeino muuttuu. Piirtokirjoitusten asiantuntijat saattavat
olla hyvinkin eri mieltä ajoituksista, ja 200-300 vuoden mahdollinen aikahaarukka
on varsin tavallinen.11
Maantieteellisesti juutalaisten piirtokirjoitusten löytöpaikat kattavat Rooman
valtakunnan nykyisestä Espanjasta Palestiinaan ja Mustanmeren rannikolta
Pohjois-Afrikkaan. Eniten piirtokirjoituksia on noussut esiin Rooman
kaupungista.12 Löytöjen määrä eri paikoista riippuu paljolti siitä, missä
arkeologisia kaivauksia on tehty ja tehdään ja mitä on jäänyt löydettäväksi.
Materiaalin määrästä ei siten voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä
juutalaisväestön jakautumisesta eri puolille valtakuntaa, mutta kaiverrukset
antavat arvokasta lisävalaistusta yhteisöjen elämään.13
Kreikan kielen tärkeys antiikin juutalaisille nousee selkeästi esiin
piirtokirjoituksissa: 68% teksteistä on kreikkaa, 18% latinaa, 12% hepreaa tai
arameaa ja 2% kaksikielisiä (joista surimmassa osassa kreikka on toisena kielenä).
Huomattavaa on, että vastaavansuuntainen kielellinen jako koskee paitsi selvästi
kreikankielisiä alueita, myös Rooman kaupunkia14 ja jopa Palestiinaa (vain
Jerusalemissa15 seemiläiset kielet hallitsevat). Tämä on antanut aihetta olettaa, että
juutalaisyhteisöjen hellenisoituminen oli voimakasta ja kreikka saattoi olla
ensimmäinen kieli jopa kahdelle kolmasosalle tuon ajan juutalaisista.16
Tässä työssä esittelemäni piirtokirjoitukset keskittyvät diasporajuutalaisiin
naisiin, joihin on liitetty jokin synagogayhteisöissä (laajasti ymmärrettynä)
esiintynyt arvonimi. Ne ovat pääosin peräisin 200-400-luvuilta, muutama on
10

Mm. tietyt sukujen nimet esiintyvät vain tiettyinä ajanjaksoina. Esimerkiksi Aureliukset
kuuluvat aina aikaan jälkeen vuoden 212 jaa.
11
Ajoitusongelmista tarkemmin ks. Van der horst 1991, 18-20.
12
Tessa Rajakin (1994, 226) mukaan noin puolet.
13
Horst van der 1991, 20-21.
14
Tessa Rajakin (Rajak 1994, 228) mukaan noin 75% Rooman kaupungin katakombeista
löytyneistä juutalaisista piirtokirjoituksista on kreikankielisiä.
15
Martin Hengel (2002, 42) esittää, että Jerusalemissa noin kolmannes Toisen Temppelin ajan
piirtokirjoituksista olisi ollut kreikankielisiä, 8 % kaksikielisiä. Hän arvioi, että 10-15 %
kaupungin asukkaista olisi puhunut kreikkaa äidinkielenään.
16
Horst van der 1991, 22-24; Millar 2002, 98-99. Kreikan hallitseva asema Rooman juutalaisten
keskuudessa voi myös kertoa jonkinlaisesta erillisyydestä suhteessa muuhun väestöön, sillä
voimakas integraatio olisi luultavimmin vahvistanut latinan asemaa.
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ajoitettu aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Piirtokirjoitusteksteissä hakasulkuihin
merkityt osat ovat tutkijoiden rekonstruktiota. Alkuperäiset tekstit on kaiverrettu
majuskelein. Kaikki tutkijat ovat käyttäneet minuskeleita, ja seuraan heidän
esimerkkiään. Näin ollen isot alkukirjaimet ja mahdolliset välimerkit ovat
tutkijoiden lisäyksiä. Olen jakanut tekstit riveille samoin kuin kaiverruksissa
antaakseni lukijalle jonkinlaisen visuaalisen käsityksen alkuperäisistä
piirtokirjoituksista. Alaviitteissä osoitetut korjaukset kreikankieliseen tekstiin
seuraavat Bernadette J. Brootenin (Brooten 1982) esitystä, jos ei toisin mainita.
Suomenkielisen käännöksen, joka on kaikissa tapauksissa omani, olen kirjoittanut
kursiivilla, jotta se erottuisi selkeästi muusta tekstistä.

2. Naisten arvonimet piirtokirjoituksissa
Piirtokirjoitukset osoittavat kiistatta, että naisilla oli antiikin juutalaisyhteisöissä
sellaisia arvonimiä kuin ἀρχισυνάγωγ/ος/ισσα, ἀρχήγισσα, πρεσβύτερα, μήτηρ
συναγωγῆς, ἱερίσσα / ἱέρεια, mahdollisesti myös προστάτης.17 Löytöpaikkojen
perusteella voimme saada jonkinlaisen kuvan arvonimien maantieteellisestä
jakautumisesta. Löytöjen ajoitus auttaa asettamaan nämä naiset oikeaan
sosiaaliseen kontekstiin. Kun kaikkia löytyneitä piirtokirjoituksia vertaillaan,
kaiverrusten sisältö voi jopa kertoa jotakin eri arvonimiin mahdollisesti liittyneistä
tehtävistä ja velvollisuuksista sekä miten arvonimet saatiin.18

2.1 Ἀρχισυνάγωγ/ος/ισσα
Ἀρχισυνάγωγος eli synagogan esimies oli antiikin aikana yleisimmin tunnettu ja
puhtaimmin juutalaisena pidetty arvonimi.19 Piirtokirjoitusten perusteella
arvonimi on ollut käytössä suurimmassa osassa Rooman valtakuntaa, Espanjasta
nykyisen Irakin seuduille ja Pohjois-Afrikasta Mustanmeren rannikolle. Ajallisesti
siitä on kiveen hakattuja todisteita ajanlaskumme seitsemältä ensimmäiseltä

17

Hyvän kokonaiskuvan naisten kantamista arvonimistä antavat esimerkiksi Brooten 1982 ja
2000, Trebilco 1991 sekä Kraemer 2004.
18
Kaikkia naisilla esiintyviä arvonimiä oli myös ja ennen kaikkea miehillä. Suurin osa löydetyistä
piirtokirjoituksista onkin omistettu miehille. Käsittelen niitä tässä työssä vain silloin, kun ne
mielestäni auttavat vastaamaan tutkimuskysymykseen.
19
Arvonimi esiintyy muutamassa pakanallista alkuperää olevassa piirtokirjoituksessa, jotka ovat
peräisin Egeanmeren pohjoisrannikolta ja ajoittuvat ensimmäisen ja kolmannen vuosisadan jaa.
välille. Noilla seuduin arvonimi annettiin uskonnollisen yhdistyksen tai ammattikillan
johtohenkilölle. Lisää tästä ks. esim. Rajak & Noy 1993, 78; Egyptin osalta myös Levine 1999,
994. Brooten (1982, 5) pitää todennäköisenä, että pakanat ovat lainanneet arvonimen juutalaisilta;
Rajak ja Noy pitävät sitä mahdollisena mutta todistamattomana.
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vuosisadalta.20 Termin alkuperä nähdään toisaalta hepreankielisessä arvonimessä
רש הכנסת, toisaalta sitä pidetään kreikan kielen ja kreikkalais-roomalaisen
kulttuurin synnyttämänä.21

2.1.1 Smyrnan Rufina
Jooniasta, Egeanmeren rannikon satamakaupungista Smyrnasta, nykyään Turkin
Izmir, on peräisin seuraava marmorilaatalle (36 x 26x 2 cm) kaiverrettu
piirtokirjoitus:22
Ρουφεῖνα Ἰουδαία ἀρχισυνάγωγος κατεσκεύασεν τὸ ἐνσόριον τοῖς ἀπελευθέροις καὶ θρέμασιν23
μηδενὸς ἄλου24 ἐξουσίαν ἔχοντος θάψαι τινά. εἰ δέ τις τολμήσει, δώσει τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ [δηνάρια25] ´αφ καὶ τῷ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων [δηνάρια] ´α. Ταύτης τῆς ἐπιγραφῆς
τὸ ἀντίγραφον ἀποκεῖται
εἰς τὸ ἀρχεῖον.
Rufina, juutalainen (nainen), synagogan esimies, rakensi tämän haudan
vapautetuilleen ja talossaan syntyneille orjille. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta
haudata (tähän) ketään. Se, joka uskaltaa niin tehdä, maksakoon pyhään
rahastoon 1500 denaaria ja juutalaisille 1000 denaaria. Tästä piirtokirjoituksesta
on tallennettu kopio (julkiseen) arkistoon.26

20

Brooten 1982, 29; Trebilco 1991, 104; Rajak and Noy 1993, 75, 77; Levine 1998, 201; Levine
2005, 417, 451.
21
Ks. tarkemmin tästä keskustelusta esim. Rajak & Noy 1993, 83-84; Rajak 2002b, 351. Brooten
(1982, 5) pitää arvonimen muotoa sikäli poikkeavana, että siinä yhdistyvät jonkinlaiseen
arvoasemaan yleensä viittaava elementti ἀρχι- ja instituutio, johon arvonimen kantaja kuului, eli
tässä tapauksessa synagoga. Yleensä arvonimet muodostuivat etuliitteestä ja tehtävästä: ἀρχιερεύς
eli ylipappi, ἀρχιγραμματεύς eli kirjanoppinut, lain tunteva. Minusta termin alkuperällä saattaa olla
annettavaa, kun mietitään, mitä synagogan esimiehen tehtäviin on mahdollisesti kuulunut:
liittyivätkö tehtävät paikkaan vai siihen, mitä tuossa paikassa tapahtui? Nainen suntion tyyppisessä
asemassa voi olla joillekin helpompi hyväksyä kuin nainen lukemassa Tooraa tai rukouksia.
22
Reinach 1883, 162; IJO 2.43. Piirtokirjoitus julkaistiin ensimmäisen kerran edellä mainitussa
Salomon Reinachin artikkelissa.
23
Lue θρέμμασιν.
24
Lue ἄλλου.
25
Denaari on kaiverrettu käyttäen kreikan kirjainta Χ, jossa on poikkiviiva keskellä.
26
Olen lisännyt sanan nainen suomenkieliseen käännökseen, koska lahjoittajan sukupuoli ei käy
muuten ilmi, toisin kuin kreikassa. Denaari –sanaa olen päätynyt käyttämään Reinachin ja
Brootenin esimerkkiä seuraten.
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Piirtokirjoitus ajoitetaan aikaisintaan 100-luvulle jaa., todennäköisimmin 200luvulle.27 Tekstin perusteella voimme muodostaa kuvan varakkaasta juutalaisesta
naisesta, joka huolehti omista taloudellisista asioistaan, mikä ei ollut poikkeavaa
sen ajan Roomassa. Rufina saattoi roomalaisen nimensä perusteella kuulua yhteen
Smyrnan johtavista perheistä.28 Kirjoituksesta ei käy ilmi, oliko hän naimisissa;
joka tapauksessa aviomiestä ei mainita, eikä toisaalta isää tai veljeä. Rufina
esiintyy itsenäisenä toimijana. Hän kantaa arvonimeä synagogan esimies, mikä
asema modernissa tutkimuskirjallisuudessa yleensä nähdään johtavana ja
jonkinlaiseen auktoriteettiin viittaavana. Tämä on ensimmäinen löydetty
piirtokirjoitus, jossa naisella on kyseinen arvonimi.29 Sen löytyminen ajoi tutkijat
arvioimaan uudelleen vallitsevia käsityksiä synagogan esimiehen asemasta ja
tehtävistä. Käsittelen niitä ja muiden arvonimien sisältöä tarkemmin kolmannessa
luvussa. Yksityiskohtana on huomattava, että Rufinaan yhdistetty άρχισυνάγωγος
on maskuliinimuodossa. Tutustuttuani sanoista ja fraaseista käytettyihin
muunnelmiin, en usko, että maskuliinimuodon käytöllä on haluttu ilmaista mitään
syvempää näkemystä. Antiikinaikaisissa piirtokirjoituksissa käytetty kreikka oli
usein varsin yksinkertaista ja siinä esiintyi kirjoitusvirheitä, joista ainakin osa
johtui todennäköisesti ääntämisen muuttumisesta ajan myötä. Joka tapauksessa on
kiistatonta, että kyseessä on nainen, jolla on arvonimi synagogan esimies.30
Smyrnan juutalaisyhteisön synagogaelämästä ei tiedetä kovin paljon.
Walter Ameling toteaa kuitenkin, että siellä oli ollut ”lähes aina” juutalainen
yhteisö.31 Antiikin kristilliset lähteet kuvaavat juutalaisyhteisöä, joka suhtautui
vihamielisesti Jeesukseen uskoviin.32 Ainoastaan kahdessa muussa löydetyssä
piirtokirjoituksessa mainitaan joku erityisen tehtävän haltija: toisessa vanhin ja
heimon/yhteisön isä Irenopoios33, toisessa kirjuri Lucius Lollius Justus34,
molemmat miehiä.
27

Reinach 1883, 162; IJO 2.43. Brooten (Brooten 1982, 5 ja 2000, 215) ja Kraemer ( Kraemer
2011, 179) kannattavat 100-lukua.
28
Rufinien nimi esiintyy monissa Smyrnasta löydetyissä piirtokirjoituksissa, mikä viittaa siihen,
että perhe oli paikkakunnalla hyvin vaikutusvaltainen. Reinach 1883, 166.
29
Reinach 1883, 164; Brooten 1982, 6-7, 10-11; Ameling 2004, 189.
30
Selkeä ja tiivis esitys piirtokirjoitusten kreikan kielestä on Van der Horst 1991, 24-34. Ks. myös
ääntämisen vaikutuksesta kirjoitusasuun Leon, 1954, 274-275; Leon 1995, 75-92. Kielen tarkempi
analyysi jää tämän tutkielman ulkopuolelle.
31
Ameling 2004, 177.
32
Ks. esim. Ilm. 2:8-11; The Martyrdome of Polycarp 17-18.
33
IJO 2.41: Vater des Stammes; Lifshitz 1967, 22-23, no.14: père de la communauté; Goodenough
1953, 80 ja Brooten1982, 11: father of the tribe. Brooten toteaa,että heimon isää voi pitää
synagogan isää vastaavana arvonimenä. Goodenough ei halua määritellä termiä ollenkaan. Lifshitz
ajoittaa vanhin Irenopoioksen 300-luvulle jaa., Goodenough pitää seuraavaakin vuosisataa
mahdollisena, Ameling jopa 500-lukua.
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2.1.2 Kreetan Sofia
Kreetan länsirannikolta, Kissamoksen kaupungista, on löytynyt marmorilaatta (45
x 30 x 2,8 cm), johon on kaiverrettu seuraava hautakirjoitus:35
Σοφία Γορτυνί
α πρεσβυτέρα
κὲ36 άρχισυναγώγισσα Κισάμου ἔνθα. Μνήμη δικέας37
ἰς ἐώνα38. Ἀμήν.
Sofia Gortynilainen, vanhin ja Kissamoksen synagogan esimies, (lepää) tässä.
Vanhurskaan muisto (säilyy/säilyköön) iankaikkisesti. Amen.39
Piirtokirjoitus on ajoitettu 300-400-luvulle jaa.40 Sofialla on kaksi arvonimeä,
ἀρχισυναγώγισσα ja πρεσβυτέρα. Hänen taustastaan ei puhuta mitään; voimme
vain todeta, ettei tässäkään kirjoituksessa mainita sen enempää aviomiestä, isää
kuin veljeäkään. Antiikin Kreetan juutalaisyhteisöstä on myös hyvin vähän tietoa;
Emil Schürer mainitsee, että heitä oli paljon.41 Koko saarelta ei kuitenkaan ole
löydetty kuin kaksi muuta juutalaista piirtokirjoitusta. Kummassakaan niistä ei
mainita mitään arvonimiä.42 Pieter W. van der Horst pitää mahdollisena, että
Kreetan juutalaisyhteisö sai alkunsa 160-luvulla eaa., kun Egyptin kuningas
Ptolemaios VI Filometor lähetti sotilaitaan saarelle, nimenomaan Gortynin
kaupunkiin. Hänen joukoissaan palveli paljon juutalaisia, usein johtavassa

34

IJO 2.44;Brooten 1982, 11 ja alaviite 31; Goodenough 1953, 79-80.
Bandy 1963, 277; IJO 1.Cre3. Piirtokirjoitus julkaistiin ensimmäisenä edellä mainitussa
Anastasius C. Bandyn artikkelissa. Marmorilaatta on nykyään Kissamoksen kaupungin museossa.
36
Lue καὶ.
37
Lue δικαίας.
38
Lue εἰς αἰώνα.
39
Suluissa olevat sanat eivät sisälly kreikankieliseen tekstiin. Vertailtuani Bandyn ja Brootenin
englanninkielisiä käännöksiä olen päätynyt siihen, että ne auttavat ilmaisemaan muistokirjoituksen
ajatuksen. Bandy (1963, 277) kääntää “...May the memory of the just woman be forever...”.
Brooten (1982, 11 ja 2000, 216) kääntää “...The memory of the righteous one forever”.
40
Noy & Panayoton & Bloedhorn 2004, 252. Brooten 2000, 215; Brooten 1982, 12, 225 alaviite
35. Bandy (1963, 277) ajoitti sen ensin ensimmäiselle tai toiselle vuosisadalle, mutta Brootenin ja
van der Horstin mukaan Jeanne ja Louis Robert päätyivät myöhäisempään vaihtoehtoon lähinnä
σ, ω ja μ muodon perusteella. Bandy hyväksyi sittemmin myöhemmän ajoituksen. Valitettavasti en
ole päässyt käsiksi yhden 1900-luvun ehkä arvostetuimman epigraafikon, Louis Robertin,
kirjoituksiin. Joudun viittaamaan häneen muiden tutkijoiden kautta.
41
Schürer 1986, 68. Van der Horst (1990, 154) mainitsee, ettei Kreetan juutalaisyhteisöstä ole
jäänyt mitään kirjallisia mainintoja ajanlaskumme toisen vuosisadan alusta 400-luvulle.
42
Brooten 1982, 12.
35
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asemassa.43 Yhteisön varhaista alkuperää tukevat muun muassa maininnat siitä
Ensimmäisessä Makkabilaiskirjassa ja Flavius Josefuksen (jatkossa Josefus)
teoksissa.44
Toisin kuin Rufinan kohdalla, αρχισυναγώγισσα on tässä
feminiinimuodossa, samoin kuin πρεσβυτέρα, vanhin (maskuliini πρεσβύτερ).45

2.1.3 Myndoksen Theopempte
Nykyisestä Turkista, Anatolian niemimaan länsirannikolta, Kaarian46 (Caria)
alueelta, Myndoksen satamakaupungista on löydetty marmorinen synagogan
kuoriaidan pylväs (noin 1 m x 21 cm x 19cm)47, johon on kaiverrettu seuraava
teksti:48
[Ἀπὸ49 Θ] εωπέμπτης
[ἀρ] χισυ[ν αγώγο]υ κὲ50 τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐσεβίου.
Theopempteltä, synagogan esimieheltä, ja hänen pojaltaan Eusebiokselta.
Piirtokirjoitus on todennäköisimmin peräisin 500-luvulta jaa., tosin vuosisataa
aiempikin alkuperä on mahdollinen.51 Theopempte ja hänen poikansa ovat
lahjoittaneet tämän pylvään synagogansa kuoriaitaan. Heillä, tai jommalla

43

Tarkemmin antiikin Kreetan juutalaisyhteisöstä ks. Horst van der 1991, 148-165. Vähäinen tieto
Kreetan juutalaisista johtuu lähteiden niukkuudesta, mikä puolestaan heijastaa historian kulkua
saarella: saarelaiset saivat nauttia varsin rauhallisesta elämästä myöhäishellenistiseltä ajalta aina
keskiajan alkupuoliskolle asti. Ei tapahtunut paljoakaan sellaista, mikä olisi ollut kirjallisen
maininnan arvoista.
44
1. Makk. 15:23; The Antiquities of the Jews XVII.12 (327); Juutalaissodan historia II. 7.1.101;
The Life of Flavius Josephus 76 (427). Josefus kertoo toisen vaimonsa olleen Kreetan juutalainen.
Tämä antaa aihetta olettaa, että ainakin osa saaren juutalaisväestöstä oli varakasta yläluokkaa, kun
otetaan huomioon Josefuksen asema keisarin lähipiirissä. Horst van der 1991, 152.
45
Brooten (1982, 12, 225 alaviite 37), toteaa, että molemmat muodot ovat kreikassa mahdollisia
samalla tavoin kuin ὁ διάκονος ja ή διακόνισσα. Maskuliinimuoto esiintyy Uudessa testamentissa,
kun taas feminiini otettiin käyttöön myöhemmin. Se esiintyy esimerkiksi Nikean vuoden 325
kirkolliskokouksen asiakirjoissa. Mielestäni tämä on sikäli mielenkiintoinen yksityiskohta tässä
yhteydessä, että sekä diakoni että diakonissa hoitivat käsittääkseni varsin samantyyppisiä tehtäviä
seurakunnassa. Miksei näin olisi voinut olla myös muiden viranhaltijoiden parissa ja myös
juutalaisten keskuudessa, joilta kristityt omaksuivat muitakin toimintamalleja?
46
Vanhan testamentin apogryfikirjojen suomennoksessa käytetään tätä muotoa.
47
Ks. tarkemmat perustelut löydön määrittelylle Reinach 1901, 4; Brooten 1982, 13.
48
Reinach 1901,2; IJO 2.25. Piirtokirjoitus on julkaistiin ensimmäisen kerran edellä mainitussa
Théodore Reinachin artikkelissa.
49
Reinach (1901,2) ehdotti alkuun sanoja ἀπὸ tai παρά, koska kyseessä on lahjoitus, ei
hautakirjoitus. Lifshitz (1967, 31-32) täydensi alun termeillä Ὑπὲρ εὐχῆς tai σωτηρίας. Ameling
(2004, 134) on valinnut aloitukseksi εὐχὴ.
50
Lue καὶ.
51
Ameling 2004, 135; Brooten 2000, 216. Ajoitus perustuu kirjainten muotoon (ou-päätettä
merkitään kirjainta γ muistuttavalla siglumilla, pyöreä σ ja ε) ja pylvään koristeluun, joka viittaa
bysanttilaiseen vaikutukseen. T. Reinach (1901, 1) kannatti ensin 300-400-lukua, mutta
konsultoituaan bysanttilaisten piirtokirjoitusten asiantuntijaa Charles Diehliä hyväksyi
myöhemmän ajoituksen.
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kummalla heistä, on siis ollut ainakin jonkin verran varallisuutta. Pojan iästä ei
sanota mitään, mutta hänen olemassaolonsa todistaa mitä todennäköisimmin siitä,
että Theopempte oli tai oli ollut naimisissa. On huomattava, että pojalla ei ole
arvonimeä; ἀρχισυνάγωγος liittyy vain äitiin. Näin ollen, jos isä on ollut
synagogan esimies, arvonimi ei ole automaattisesti periytynyt pojalle. Mikään ei
suoraan viittaa siihen, että äiti olisi ollut pojastaan riippuvainen.52
Tähän piirtokirjoitukseen liittyy mielenkiintoinen yritys ratkaista naiseuden
ja esimiestehtävään viittaavan arvonimen välinen ristiriita. Erwin Goodenough
kääntää tekstin englanniksi näin: “...of Theopemptes, archisynagogus, and his son
Eusebius.”53 Hän siis tulkitsee lahjoittajan olleen mies nimeltään Theopemptes ja
käyttää of-genetiiviä, vaikka kreikkalainen nimi on genetiivissä (päätteellä -ης) ja
viittaa siten feminiiniin. Sen lisäksi hän kääntää feminiinisen pronominin αὐτῆς
maskuliiniksi ilman sen kummempia perusteluja.54 Kirjoitusvirheellä voidaan
tietenkin perustella melkein mitä tahansa melkein mihin suuntaan tahansa.
Theopempten sukupuolen vaihtaminen kirjoitusvirheeseen vedoten – etenkin, kun
se vaatisi samansuuntaista virhettä kolmessa eri kohdassa – olisi mielestäni
kuitenkin huomattavasti vähemmän vakuuttava selitys kuin Rufinan arvonimen
maskuliinisuuden perustelu vastaavasti.55
Ensimmäisessä Makkabilaiskirjassa (1. Makk. 15:23) kerrotaan, miten
Rooman konsuli Lucius lähetti itäisiin provinsseihin, muun muassa Myndoksen
kaupunkiin, kirjeet, joissa kehotettiin kohtelemaan juutalaisia hyvin. Tästä on
päätelty, että Kaarian alueella asui juutalaisia jo ainakin toisella vuosisadalla
ennen ajanlaskumme alkua.56 Nimenomaan Myndoksen juutalaisten elämästä ei
ole tarkempaa tietoa.57

2.1.4 Gören nimetön hautakirjoitus
Kappadokiasta, Gören kylästä, joka sijaitsee nykyisen Turkin keskiosassa,
Nevsehirin kaupungin lähellä, löytyi vuonna 1894 kreikankielinen piirtokirjoitus,
joka on sittemmin pyyhkiytynyt olemattomiin, kun kivi on käytetty

52

Brooten 1982, 14.
Goodenough 1953, 79. Alleviivaus minun. Käytän tässä englanninkielistä käännöstä, koska
suomen kielen pronomineissa ei näy maskuliinin ja feminiinin välinen ero.
54
Brooten (1982, 14) kommentoi tätä varsin terävästi: “... (This) is not easy to comprehend, but
then this is not the first time in the history of scholarship that a woman has been transformed into a
man”.
55
Ks. edellä luvussa 2.2.1 maskuliinimuotoinen ἄρχισυνάγωγος Rufinan yhteydessä.
56
Schürer 1986, 4, 24.
57
Rooman Aasian provinssin juutalaisten tilanteesta yleensä ks. esim. Gruen 2002, 84-104.
53
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uudelleen rakennusmateriaalina.58 Piirtokirjoitus on ilmeisesti peräisin 200-300luvulta jaa., mutta ajoitus on toistaiseksi hyvin epävarma.59
[
]
[...τ] ῆς Ἰουδέ<ας>60 [Ν ...] ἀρχισυναγωγίσας. ἐν ἠρίνῃ ἡ κύμεσις αὐτῆς.
...juutalaisen (naisen) N..., synagogan esimiehen. Levätköön hän rauhassa.
Seuraan tämän piirtokirjoituksen esittelyssä pääosin Walter Amelingia ja Ross
Kraemeria. Bernadette Brootenin esitys poikkeaa edellisistä sikäli, että hänen
käännöksessään vainaja on lapsi. Ameling kuitenkin selittää mielestäni
vakuuttavasti tämän johtuvan siitä, että Brooten on sekoittanut keskenään kaksi
Görestä löytynyttä piirtokirjoitusta.61
Alueelta löytyi samanaikaisesti yhteensä kuusi piirtokirjoitusta, joista viisi
on määritelty suhteellisen varmasti juutalaisiksi. Nämä ovat ainoat Görestä
löytyneet antiikinaikaiset muinaisjäännökset.62

2.2 Ἀρχήγισσα
Kreikan Thessaliasta, Thebesin kaupungista, on löytynyt pieni ilman kapiteelia
oleva pylväs, jota on käytetty hautakivenä ja johon on kaiverrettu:63
Μνῆμα
Περιστερίας
ἀρχηγίσις64
Peristerian, johtajan65, hauta.
58

IJO 2.255. Piirtokirjoituksen julkaisi ensimmäisen kerran karamanlisin kielellä (Turkin
kreikkalaisortodoksien kieli) G. Mavridis vuonna 1913. Brootenin (2000, 216), Kraemerin (2004,
252), Amelingin ja Duncanin (2012, 47(10))mukaan Christine Thomas aikoo julkaista Gören
piirtokirjoitukset Harvard Theological Review’ssa lähiaikoina ( ”soon”). En ole löytänyt julkaisua
HTR:sta vuoden 2014 kesäkuuhun mennessä. Ameling on julkaissut esittämäni version Thomasin
luvalla.
59
Ainoastaan Kraemer (2004, 252) antaa ajoituksen, hänkin kysymysmerkillä varustetttuna.
Minulle jäi sellainen käsitys, että tarkemmat tiedot Gören piirtokirjoituksista sisältyvät vasta
Thomasin tekeillä olevaan tutkimukseen.
60
Ameling ei anna alkuperäismuodoksi Ἰουδαίας, koska pitää supistumaa siitä muotoon Ἰουδές
liian voimakkaana.
61
Amelingin mukaan Brooten on yhdistänyt piirtokirjoitukset IJO 2.255 ja 2.257. Jälkimmäisen
teksti: ΦΝΗΝΤΩΝ ἱερέως τοῦ νιπίου.Tarkemmin tästä ks. Brooten 2000, 216; Ameling 2004, 540
ja Kraemer 2004, 252.
62
Ameling 2004, 537-538.
63
IJO 1.18; Kraemer 2004, 253;Brooten 2000, 217 ja alaviite 20; Brooten 1982, 35.
Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut G. Sotiriou vuonna 1936. Nykyään se on
Almyroksen arkeologisessa museossa.
64
Lue ἀρχηγίσσης.
65
Brooten ja Kraemer kääntävät englanniksi ”leader”, Horbury (1999, 388) ”ruler” ja ”principal
person”, jotka kaikki voi mielestäni kääntää johtajaksi. Kreikankielisen arvonimen tarkemmasta
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Tekstin alle on kuvattu seitsenhaarainen menora.
Löydön ajoitus on epäselvä. IJO I määrittelee sen kysymysmerkillä varustettuna
200-luvulle jaa. tai myöhemmäksi; muut lähteet eivät mainitse mitään aikaa.66
Piirtokirjoituksen löytäjä G. Sotiriou ehdotti termin ἀρχηγίσις viittaavan joko
ἀρχηγός –arvonimeä kantaneen viranhaltijan vaimoon tai olevan itsenäinen
arvonimi. Ranskalainen epigraafikko Louis Robert päätyi itsenäisesti samaan
tulkintaan huomauttaen, ettei peristerian lukeminen yleisnimeksi (περιστερά =
kyyhkynen) ja Arkhegisin vainajan nimeksi johda minkäänlaiseen järjelliseen
tulokseen. Sen sijaan naisen nimenä Peristeria edustaa yhtä monista
kreikkalaisista, eläinten nimistä johdetuista erisnimistä.67 Mainittujen termien
merkitykseen liittyneen epävarmuuden (kumpi on yleis- kumpi erisnimi) voi
ymmärtää sikäli, että Peristerian hautakirjoitus oli ensimmäinen, ja on yhä ainoa,
löydetty esimerkki arvonimestä ἀρχηγίσσα, joka siis nykyään tulkitaan arvonimen
ἀρχηγός feminiinimuodoksi.68 Ainoa tunnettu ἀρχηγός –arvonimikin löydettiin
vasta myöhemmin.69
Brooten antaa käännökselle ”johtaja” (leader) vaihtoehdoiksi ”perustaja”
(founder) tai ”alkuunpanija” (originator) tekstilähteiden perusteella.70 Peristerian
tapauksessa hän hylkää ”alkuunpanijan”, koska se edellyttäisi hänen mukaansa
genetiivimuotoa osoituksena, minkä alkuunpanijasta on kyse. Sen sijaan Brooten
pitää mahdollisena, että Peristerian arvonimi voi olla synonyymi synagogan
esimiehelle, sillä arvonimien ja niiden merkitysten katsotaan nykyään vaihdelleen
yhteisöstä toiseen.71

merkityksestä ei ole juurikaan tietoa, joten käännöksetkin heijastelevat tätä epävarmuutta.
Esimekiksi van der Horst (1991, 106) jättää termin ilmeisesti tästä syystä kokonaan kääntämättä.
Periaatteessa haluan antaa tällekin arvonimelle suomennoksen, vaikka pidän kääntämättä
jättämistä varteenotettavana vaihtoehtona.
66
Brooten (2000, 217) tyytyy toteamaan epäselvyyden, ja Kraemer (2004, 253) ei sano
ajoituksesta mitään.
67
Noy & Panyaton & Bloedhorn 2004, 133;Brooten 1982, 35. Joudun tässäkin viittaamaan
Robertiin edellä mainittujen tutkijoiden kautta; ks. selitys alaviitteessä 34. Seuraan tässä Noyta,
Panyatonia ja Bloedhornia, joiden mielestä Brooten on ymmärtänyt väärin Sotirioun ja Robertin
olleen mainittujen termien tulkinnasta eri mieltä.
68
Brooten 1982, 36; van der Horst 1993, 106; Brooten 2000, 217 alaviite 21. Myös ἀρχηγός
esiintyy vain yhdessä löydetyssä piirtokirjoituksessa, kultaisessa mitalissa (julkaistu CIJ 731g).
Todennäköinen latinankielinen vastine principalis esiintyy Moesiasta, Tonavan eteläpuolelta,
löytyneessä kaiverruksessa (julkaistu CIJ 681).
69
Noy & Panyaton & Bloedhorn 2004, 133.
70
Näistä enemmän luvussa 3.2.1.
71
Brooten 1982, 37-38. Mainittakoon, että Liljeqvist kääntää Uuden testamentin sanakirjassaan
sanan ἀρχηγός 1) johtaja, päämies, ruhtinas (Apt. 5:31), 2) alkuunpanija (1.Klem. 51:1), 3)
perustaja (Hepr. 12:2).
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Antiikin Thebesin juutalaisista ei ole jäänyt enempää dokumentoitua tietoa.
Tässä vanhassa ja kuuluisassa kaupungissa oletetaan kuitenkin olleen
elinvoimainen yhteisö, koska juutalaisia asui paljon myös naapurikaupungeissa
Ateenassa ja Korintissa.72

2.3 Πρεσβυτέρα
Arvonimen πρεσβύτερ (fem.πρεσβυτέρα) eli vanhin laajasta levinneisyydestä
Rooman valtakunnassa kertoo jo se, että myös tätä arvoa kantaneiden naisten
muistokirjoituksia on löytynyt niin Italiasta, Maltalta ja Kreetalta kuin VähästäAasiasta ja Pohjois-Afrikastakin. Kaikista piirtokirjoituksissa esiintyvistä
arvonimistä juuri vanhimman merkitys on vaikeinta määrittää, sillä sen käytöllä
on pitkä ajallinen historia ja laaja kulttuurillinen ja maantieteellinen levinneisyys.
Merkityssisältö on vaihdellut ajan ja paikan mukana. Israelin kansan vanhimmat
esiintyvät jo Vanhan testamentin historiakirjoissa poliittisissa ja oikeudellisissa
tehtävissä.73 Ajanlaskumme taitteessa ja alkuvuosisatoina taas juutalaiset
vanhimmat mainitaan niin Uudessa testamantissa ja Talmudissa kuin Filonin ja
Josefuksenkin teksteissä sekä Codex Theodosium- ja Codex Iustinianus lakikokoelmissa.74

2.3.1 Sanojen πρεσβύτερος ja πρεσβῦτης merkityksestä
Sanoilla πρεσβύτερος (fem. πρεσβυτέρα) ja πρεσβῦτης (fem. πρεσβῦτις), olivat
ne sitten maskuliini- tai feminiinimuodossa, voidaan osoittaa absoluuttista ikää (=
vanha ihminen), erottaa toisistaan vanhempi ja nuorempi henkilö, joilla on sama
nimi tai ilmaista sisarusten ikäjärjestystä.75 Erityisesti jälkimmäisen sanan on
tulkittu merkitsevän ensisijassa ikää. Toisaalta sanoja käytettiin myös tehtävää
osoittavana arvonimenä sekä juutalaisten että kristittyjen keskuudessa:

72

Encyclopedia Judaica vol. 15, 1094. Myöhemmin Thebesin juutalaisyhteisö oli kuuluisa
oppineista Mishnan ja Talmudin tuntijoistaan ja korkelaatuisesta silkintuotannosta.
73
Esim. 4. Moos. 11:16-30: Mooses saa avukseen 70 vanhinta johtamaan kansaa; 5. Moos 19-25:
kaupunkien vanhimmat ratkaisevat rikos- ja muita oikeudellisia asioista; 2. Sam. 3:17 ja 5:3:
vanhinten tehtävä Daavidin kuninkuuden vahvistamisessa.
74
Esimerkiksi Matt. 16:21, Mark. 8:31, 11:27, Luuk. 9:22: vanhimmat ymmärretään osaksi
Sanhedrinia eli juutalaisten suurta neuvostoa, joka vaatii Jeesukselle kuolemantuomiota; B.
Qiddushin 32b: vanhin tarkoittaa oppinutta miestä; Codex Theodosium 16.8.2, 13, 14 (Linder
1987 mukaan) pitää vanhimpia synagogan viranhaltijoina; Codex Iustinianus 1.9.15 (Linder 1987
mukaan) mainitsee juutalaisten vanhimmat riitojen sovittelijoina; Filon (Flaccus 74, 76,80) ja
Josefus (Juutalaissodan historia 7.10.1, 412) puhuvat Aleksandrian vanhimpien neuvostosta.
75
Kraemer 1985, 433-434. Josefuksella (Antiquities 13.292) termi kuvaa absoluuttista ikää, kun
fariseukset kiistävät Hyrkanoksen oikeuden ylipappeuteen vanhoilta kuullun tiedon perusteella.
Luuk. 15:25, jossa puhutaan tuhlaajapoikavertauksen vanhemmasta veljestä, on selkeä esimerkki
viimeiseksi mainitusta käyttötavasta.
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seurakunnan tai yhteisön vanhin.76 Arvonimi esiintyy jo Vanhassa Testamentissa
myös kaupunkien neuvostojen jäsenillä.77
Näin ollen piirtokirjoitukset, joissa tämä termi esiintyy, ovat synnyttäneet
huomattavan erilaisia tulkintoja tutkijoiden keskuudessa, varsinkin silloin, kun
kysessä on nainen. Molempien muotojen on toistuvasti ehdotettu kuvaavan ikää,
kun ne on liitetty naisen nimeen, mutta on hyvä huomata, että miehen, jota
kuvataan termillä πρεσβύτερος, on automaattisesti katsottu hoitanneen synagogan
vanhimman tehtäviä.78

Sekä ikää että asemaa ja arvoa tukeville mielipiteille on

mahdollista löytää perusteluja. Sosiaalisen kontekstin tunteminen ja
ymmärtäminen, niin haastavaa kuin se onkin, lienee avain myös seuraavaksi
esiteltävien piirtokirjoitusten tulkitsemisessa.

2.3.2 Kreetan Sofia
Olen edellä luvussa 2.1.2 esitellyt tarkemmin Sofian hautakirjoituksen, jossa
häneen on liitetty sekä synagogan esimiehen että vanhimman arvonimet.
Tulkittaessa termin πρεσβυτέρα merkitystä tässä yhteydessä on syytä huomata,
miten se on rinnastettu καὶ -sanalla arvonimen ἀρχισυνάγωγος kanssa. Näin ollen
tarkoituksena on tuskin ollut vain erottaa nuorempi Sofia vanhemmasta
kaimastaan tai kertoa, että vainaja oli vanha nainen.79

2.3.3 Traakian Rebekka
Bizyesta, muinaisen Traakian pääkaupungista, nykyiseltä nimeltäänVize, Turkin
euroopanpuoleisella kaisteleella, on löydetty harmaa marmorilaatta (23 cm leveä,
rikkoutunut kirjoituksen alapuolelta) seuraavin kaiverruksin:80
Μνῆμα Ῥεβέκας
τῆς πρεσβυτέρας τῆς κεκυμημένης.81
Rebekan, poisnukkuneen vanhimman, hauta.

76

Apostolien teoissa on useita esimerkkejä kristityistä vanhimmista, mm. Apt. 11:30, 14:23.
Juutalaisten vanhimmat mainitaan esimerkiksi Matt. 21:23:ssa ja Mark. 14:43:ssa.
77
Schürer 1986 II, 224. Esimerkiksi Joos. 20:4 ja Ruut 4:2.
78
Kraemer 1985, 433.
79
Brooten 1982, 41.
80
Dawkins & Hasluck 1905-06, 179-180 (ensimmäinen julkaisu); IJO 2.12; Brooten 1982, 41-42.
Dawkins ja Hasluck löysivät kiven koulun pihalta.
81
Lue viimeinen sana κεκοιμημένης.

18

Tekstin yläpuolelle on kuvattu sukaatti ja seitsenhaarainen menora.

Piirtokirjoitus on ajoitettu 300-400-luvulle jaa. Myöhempikin ajankohta on
mahdollinen.82 Ensimmäiset julkaisijat Dawkins ja Hasluck pitävät termiä
πρεσβυτέρα arvonimenä ja vertaavat sitä Smyrnan Rufinasta käytettyyn arvoon
ἀρχισυνάγωγος.83 Tässä he ovat samoilla linjoilla kuin Brooten
kahdeksankymmentä vuotta myöhemmin.84 Jean-Babtiste Frey ja Samuel Krauss
ovat selittäneet Rebekan olleen seurakunnan vanhimman vaimo. Frey pitää myös
mahdollisena, että termillä haluttiin yksinkertaisesti erottaa vanhempi Rebekka
nuoremmasta kaimastaan.85 Jean Justerin mielestä arvonimi on saatettu myöntää
kunnianosoituksena seurakunnan suuresti arvostamalle naiselle.86 Ameling pitää
mahdollisena, että nainen on voinut kantaa vanhimman arvonimeä itsenäisesti,
mutta ei sulje pois myöskään miehestä johtuvaa asemaa.87
Tämä on ainoa Bizyesta löydetty juutalainen piirtokirjoitus, eikä
paikallisesta juutalaisyhteisöstä tiedetä mitään tarkempaa, mikä voisi valaista lisää
Rebekan asemaa.88

2.3.4 Italian katakombien vanhimmat
Sekä Etelä-Italian Venosassa, antiikin ajan Venusiassa, että Rooman kaupungissa
on juutalaisista katakombeista löytynyt muun muassa muistokirjoituksia, joissa
naisilla on vanhimman arvonimi. Venosan katakombia on tutkittu muutamaan
otteeseen vuodesta 1835 alkaen, ja eri tutkijat ovat julkaisseet löytyneitä
piirtokirjoituksia. Sitten 1800-luvun kosteus, maanvyörymät ja -järistykset ovat
vahingoittaneet monia kaiverruksia, jotka on maalattu tai raaputettu laastiin, ja osa
käytävistä on romahtanut tai muuten tukkeutunut.89 Venosan katakombi on
ajoitettu karkeasti 400-500-luvuille jaa. Tosin sinne on todennäköisesti haudattu
vainajia sekä jonkin verran aikaisemmin että myöhemminkin.90

82

Brooten 1982, 42; Brooten 2000, 217; Kraemer 2004, 254. Ameling (2004) puhuu
myöhäisantiikista.
83
Dawkins & Hasluck 1905-06, 179-180.
84
Brooten 1982, 54-55.
85
Krauss 1966, 144; Frey 1975, LXXXVI alaviite 2.
86
Juster 1965, 441 erityisesti alaviite 8.
87
Ameling 2004, 65-66.
88
Brooten 1982, 42.
89
Noy 1994, 172-173. Noyn mukaan katakombeissa kuitenkin tehtiin laajoja restaurointitöitä
1990-luvulla.
90
Leon 1954, 283-284; Noy 1994, 174-175; Rutgers 1995, 155. Rutgers ottaisi mukaan 300-luvun
jaa. Yleinen konsensus ajoituksessa perustuu ainoaan päivättyyn kaiverrukseen vuodelta 521 jaa.,
joka on yksi myöhäisimmistä löydetyistä. Venosan alue jäi goottien ja bysanttilaisten taistelujen
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Piirtokirjoituksissa on käytetty sekä kreikkaa, latinaa että hepreaa, joskus kaikkia
kolmea sekaisin.91 Muistokirjoituksista neljäkymmentä prosenttia on osoitettu
naisille.92
Yksi esittelemistäni naisvanhimmista tulee Monteverden katakombista
Rooman kaupungista. Kaikkiaan kaupungin alueelta tunnetaan, tai on
ajanlaskumme alun jälken tunnettu, kuusi juutalaista katakombia ja kaksi
hypogeaa.93 Lisäksi yksi löydetty hypogea on mahdollisesti, mutta ei varmuudella,
juutalainen. Näistä ainoastaan kahteen on nykyään mahdollista päästä: Vigna
Randaninin ja Villa Torlonian katakombeihin. Muut ovat eri aikoina ja eri syistä
joko romahtaneet, ne on hävitetty tai tieto niiden sijainnista on jäänyt unhoon,
mutta niissä on tehty kaivauksia muutamaan otteeseen 1800- ja 1900-lukujen
aikana. Osa niistä löytyneestä materiaalista on päätynyt museoihin, osasta on
jäljellä vain tutkijoiden muistiin merkitsemää ja kopioimaa tietoa. Rooman
juutalaiset, maanalaiset hautausmaat on ajoitettu ajanlaskumme toisen vuosisadan
lopulta viidennen vuosisadan alkupuolelle.94
Suurin osa arkeologisesta materiaalista, jonka avulla on yritetty kartoittaa
antiikin ajan juutalaisten elämää, on peräisin Rooman kaupungista ja nimenomaan
sen katakombeista. Niistä on löydetty tuhansia hautoja ja satoja piirtokirjoituksia,
joissa mainitaan kaikkiaan yhdentoista kaupungissa sijainneen synagogan nimi.95
Itse asiassa lähes kaikki tieto, jonka arkeologiset löydöt tarjoavat kaupungin
juutalaisten elämästä, perustuu hautalöytöihin, eli on ilman muuta rajallista, joskin
tärkeää. Leonard Rutgers toteaakin moniselitteisesti, että ”me voimme tietää
paljon myöhäisantiikin juutalaisten elämästä Roomassa, mutta kuitenkin on paljon
sellaista, jota emme tiedä”.96

jalkoihin 540- ja 550-luvuilla jaa., ja hävinneitä gootteja kannattaneet juutalaiset joutuivat
todennäköisesti vaikeuksiin taistelujen tauottua. Juutalaisia piirtokirjoituksia ei ole alueelta
löytynyt seuraavien kahdensadan vuoden ajalta.
91
Leon 1954, 273-274; Noy 1994, 175-176, mistä käyvät tarkemmin ilmi eri kielten käyttö ja siitä
näkyvä alueen juutalaisyhteisön kielen muuntuminen. Rutgersin (1995, 156) mukaan Venosan
katakombien piirtokirjoitusten voidaan tulkita viittaavan jonkinasteiseen heprean kielen
”renesanssiin” paikallisen juutalaisyhteisön keskuudessa, ja Leonkin kiinnittää huomiota siihen,
että hepreaa tunnuttiin käytettävän selkeästi enemmän Venosassa kuin Rooman kaupungissa.
92
Noy 1994, 176.
93
Katakombi on suuri maanalainen hautausmaa, hypogea pienempi sellainen.
94
Rutgers 1995, xvii, 32-33; Rajak 1994, 227; Levine 1999, 1003-1004.
95
Leon 1995, 136; Horst van der 1991, 20.
96
Rutgers 1995, xix. Tarkemmin ja varsin laajasti siitä, mitä katakombilöydöistä voidaan lukea ks.
Leonin (1995, tarkistettu laitos alunperin vuonna 1960 julkaistusta teoksesta) ja Rutgersin
julkaisut.
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2.3.4.1 Etelä-Italia
Venosan katakombista on löydetty kolme piirtokirjoitusta, joissa nainen kantaa
arvonimeä vanhin. Kaikki kolme on ajoitettu 400-luvulle jaa. Ne on maalattu
punaisella hautasyvennyksen seinään, ja ne ovat yhä nähtävissä alkuperäisillä
paikoillaan.97 Ensimmäinen hautakirjoitus on sekoitus kreikkaa ja kreikkalaisin
kirjaimin translitteroitua latinaa:98
τάφοσ
Βερωνικένις πρεσβιτερες ετ φιλια
Ἰωσέτις.
Beroniken99, vanhimman ja Joseksen tyttären, hauta.

Huomionarvoista on, ettei Beroniken isällä ole mitään arvonimeä ja että Beronike
esitellään isänsä tyttärenä, ei jonkun vaimona. Nämä kaksi seikkaa tukevat
näkemystä, ettei arvonimi ollut sen enempää isänperintöä kuin avioliitonkaan
mukanaan tuomaa.100 Minun mielestäni vanhimman ja Joseksen tyttären
rinnastaminen ja-partikkelilla puhuu sen puolesta, että vanhin tarkoittaa jotakin
muuta kuin ikää tai vertaamista nuorempaan kaimaan.
Toinen piirtokirjoitus on kokonaan kreikankielinen, joskin sen kreikka on
hyvin latinalaisvaikutteista:101
τάφως102
Μαννίνες103 πρεσβιτέρες104 τιγάτερ105 Λονγίνι πατέρις ἰνγόνιν106
Φαοστίνι πατέρις
ἐτ [ῶ] ν λη´.
97

Brooten 1982, 42-44; Brooten 2000, 217-218; Kraemer 2004, 253-254. Noyn (1993, 81-82, 94)
mukaan kaikki kolme piirtokirjoitusta on ensimmäisenä julkaissut G. I. Ascoli vuonna 1880.
98
JIWE 1.59. Presbiter on latinalainen muoto arvonimestä πρεσβύτερ, genetiivipääte –es on
tyypillinen myöhäisantiikin latinalle ja edustaa kreikan vaikutusta erityisesti kreikkalaisissa
lainasanoissa; et filia on selvästi latinaa. Myös nimissä βερωνικένε (βερόνικη) ja Ἰώσες on
latinan genetiivipääte –is.
99
Nimeä käytetään myös muodossa Veronica.
100
Brooten 1982, 43.
101
JIWE 1.62; Brooten 1982, 43. Molempien miesten nimissä on latinan genetiivipääte –is,
arvonimi πατέρις on lähellä latinan muotoa patris, sanat tytär ja lastenlapsi ovat enemmän väärin
kirjoitettuja kuin muissa Venosan piirtokirjoituksissa. Latina vaikutti siihen, että θ:sta tuli t, ε:sta i
ja γγ:sta νγ.
102
Lue ταφος.
103
Lue Μαννίνης.
104
Lue πρεσβυτέρας.
105
Lue θυγάτηρ.
106
Lue ἐγγόνιον.
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Vanhin Manninen hauta; isä Longinuksen tytär, isä Faustinuksen pojantytär, 38vuotias.107
Mannine on haudattu oman perheensä sukuhautaan, oli hän naimisissa tai ei (mitä
emme tiedä). Kiinnostava yksityiskohta on myös se, ettei vanhimman arvo
selvästikään ole peritty, sillä Longinuksen arvonimi on πατήρ, isä108, kuten myös
Faustinuksen.109 Manninen perhetausta on hyvinkin todennäköisesti voinut
vaikuttaa arvonimen sekä sen edellyttämän aseman ja tehtävän saamiseen, mutta
se ei tarkoita samaa kuin miehen ansioilla saatu asema ja arvo ilman
velvollisuuksia.110
Kolmannessa Venosan katakombin piirtokirjoituksessa yhdistyvät kreikka ja
heprea:111
τάφος Φαοστίνες112 πρεσβιτέρες113.  שלום.
Vanhin Faustinan hauta. Rauhaa.
Vaikka Faustinan yhteyksistä muihin samaan arkosoliumiin114 haudattuihin
vainajiin ei ole tietoa, on syytä huomata, että nimi Faustin/us/a esiintyy varsin
monissa Venosan hautakirjoituksissa, mikä viittaa siihen, että perhe oli
kotiseudullaan vaikutusvaltainen. Se on saattanut auttaa arvonimen saamisessa,
kuten jo mainitsin Beronikenkin kohdalla .115
Brooten esittelee englaninkielisinä käännöksinä kaksi avioparille omistettua
kreikankielistä piirtokirjoitusta, jotka on löydetty 1900-luvun loppupuolella
Nocera Superioresta, Etelä-Italiasta. Ne on ajoitettu 500-luvulle jaa.116
107

Käännökseni on hieman kömpelöä suomea, koska haluan siitä näkyvän, ettei sana tytär ole
kreikaksi genetiivimuodossa. Jos se olisi, kirjoituksen voisi helpommin tulkita tarkoittavan
Longinuksen vanhinta tytärtä.
108
Kraemerin (2004,254) mukaan tähän arvonimeen liittyi jonkinlaisia paikkakunnan hallintoon
liittyviä tehtäviä. Noy (1994, 179) mainitsee tämän olevan yleisin arvonimi Venosan
piirtokirjoituksissa. Se kulki usein suvussa, vaikkei välttämättä ollutkaan perinnöllinen.
109
Noy 1993, 83-84; Brooten 1982, 43; Brooten 2000, 218. Noyn mukaan isoisä Faustinus on
haudattu viereiseen hautaan (JIWE 1.56).
110
Brooten 1982, 43; Kraemer 1985, 433; Noy 1994, 180.
111
JIWE 1.71; Brooten 1982, 43.
112
Lue Φαοστίνης.
113
Lue πρεσβυτέρας.
114
Holvikattoinen, useamman kuin yhden ruumiin hautasyvennys katakombissa. Katakombien
rakenteesta enemmän esim. hyvä suomenkielinen esitys http://ortodoksi.net/index.php/Katakombi.
115
Noy 1993, 94-95; Brooten 1982, 44.
116
Brootenin (2000, 218) mukaan piirtokirjoitukset on ensimmäisenä julkaissut M. Conticello
De’Spagnolis. Brooten ei ole nähnyt näitä kaiverruksia, eikä mainitse tarkempaa löytöaikaa,
ainostaan ”(in) recent excavations”. En ole löytänyt näistä enempää tietoa.
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Pedeneious MENORA the scribe (grammateus)
Pedeneius, kirjuri
Ja
Myrina, the elder (presbytera), wife of Pedoneious. MENORA
Myrina, vanhin, Pedoneiuksen vaimo.

Nämä hautakirjoitukset osoittavat, että juutalaisella naisella voi olla eri arvonimi
kuin hänen miehellään; Pedeneius oli kirjuri, Myrina puolestaan vanhin.117
Sekä piirtokirjoitusten että antiikin ajalta säilyneiden tekstien valossa
vaikuttaa siltä, että Etelä-Italiassa sekä kristityille että juutalaisille naisille
myönnettiin arvonimiä (myös kristittyjen naisten hautakirjoituksissa esiintyy
vanhimman arvonimiä). Ainakin kristityillä naisilla tuntui olleen myös
vaikutusvaltaa seurakunnissaan jopa siinä määrin, että se herätti ärtymystä
Roomassa asti. Paavi Gelasius valitti kirjeessään vuonna 494 jaa. Lukanian,
Bruttiumin ja Sisilian piispoille, että naiset suorittivat alttaripalvelusta ja hoitivat
miehille kuuluvia tehtäviä. Venosan katakombi sijaitsee Lukanian, nykyisen
Basilikatan, alueella. Asenneilmapiiri ympäröivässä yhteiskunnassa on hyvin
voinut johtaa myös juutalaisten naisten mahdollisuuksiin hoitaa vastuutehtäviä
synagogaseurakunnissa.118 Kuten edellä käy ilmi, Venosan katakombista on
löydetty kolmen naisvanhimman hautakirjoitus, mitä voidaan pitää suhteellisesti
(joskaan ei absoluuttisesti) huomattavana keskittymänä. Jatkossa esittelen lisäksi
kaksi äidin arvoa kantavaa naista Venosasta. Paikkakunnalta on löydetty vain yksi
hautakirjoitus, jossa miehellä on vanhimman arvonimi. Mainittakoon, että hänen
vaimollaan ei ole mitään arvonimeä.119

2.3.4.2 Rooma
Monteverden katakombista on löytynyt valkoinen marmorilaatta (19 x 17.5 x 2
cm, kahdessa osassa), joka on ajoitettu 200-300-luvulle jaa. ja jossa on punaiseksi
maalattu kaiverrus:120
ένθ [ά] δε
κῖται121 Σά117

Brooten 2000, 218.
Noy 1994, 179; Brooten 2000, 218.
119
Frey 1975, 432 (CIJ 595); Brooten 1982, 44, 234 viite 13. Vanhimmalla on latinalainen nimi
Secundinus ja teksti on sekoitus hepreaa ja heprealaisin kirjaimin translitteroitua kreikkaa.
120
JIWE 2.24; Brooten 1982, 45. Laatta on nykyään Vatikaanin museossa. Piirtokirjoituksen on
ensimmäisenä julkaissut Giorgio Schneider Graziosi vuonna 1915. Westenholz (1994, 111) esittää
laatasta kuvan, josta näkyy, että suluissa oleva ά on laatassa Λ ja η Ν.
118
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ρα Οὐρα122 πρεσβύτ [η] ς123
Alle on kaiverrettu seitsenhaarainen menora.
Tässä lepää Sara Oura, vanhin tai Tässä lepää Sara Oura, vanha nainen (tai Sara
Oura vanhempi).
Mielestäni tutkijoiden käsitykset sanan πρεσβύτης merkityksestä tässä
yhteydessä eroavat selvästi ja perustellusti, joten tyydyn esittämään molemmat
käännösvaihtoehdot. Noy tulkitsee termin kuvaavan vainajan ikää, vaikka se
onkin hänen rekonstruoimanaan maskuliinimuodossa. Hän perustelee
näkemystään sillä, että arvonimenä vanhin on muissa yhteyksissä muodossa
πρεσβυτέρα, eikä Rooman löydöissä yleensäkään esiinny kyseistä arvonimeä sen
enempää miehillä kuin naisillakaan.124 Brooten puolustaa mahdollisuutta tulkita
termi arvonimenä. Hän vetoaa siihen, että miespuolisista vanhimmista voitiin
käyttää yhtä hyvin termiä πρέσβυς kuin πρεσβύτερος, joten ehkä myös Saraa
kuvaava feminiinimuoto, jollaiseksi Brooten sanan korjaa, pitää sisällään
muutakin kuin vanhan iän.125 Westenholz toteaa, että arvonimi πρεσβύτις
tunnetaan katakombien piirtokirjoituksissa ja että kyseisillä henkilöillä oli
otaksuttavasti jonkinlainen virka synagogassa.126 Myös Kraemer kääntää vanhin,
mutta pitää asiaa epäselvänä.127 Itse pidän hieman omituisena sitä, että
hautakirjoituksessa todettaisiin vainajan olleen vanha mainitsematta hänen
ikäänsä tarkemmin, mutta voihan olla, että vanhaksi eläminen oli tuona aikana
mainitsemisen arvoista sinänsä. Vanhemman Saran erottaminen nuoremmasta
ilmaisulla ”Sara Oura vanhempi” tuntuu mahdolliselta. Omalle yhteisölle oli
varmaankin selvää, keistä oli kysymys. Kun otetaan huomioon luvussa 2.3.1
esitetty, ei mielestäni voi kokonaan sulkea pois mahdollisuutta, että
muistokirjoituksessa viitataan vainajan ikään.
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Lue κεῖται.
Noy (1995, 28) tulkitsee sanan ΟΥΡΑ vainajan nimen toiseksi osaksi. Hän pitää mahdollisena,
että sen oikea muoto olisi Οὐήρα (Vera) tai Σύρα (syyrialainen). Frey (1975, 309, CIJ 400)
ehdottaa muotoa Οὐρσα.
123
Brootenin (1982, 43) mielestä voi olla myös πρεσβύτις.
124
Noy 1995,28.
125
Brooten 1982, 45; Brooten 2000, 219.
126
Westenholz 1994, 111.
127
Kraemer 2004, 253.
122
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2.3.5 Maltan Eulogia
Maltalta, Rabatin kylän juutalaisesta katakombista, on löytynyt 300-400-luvulle
jaa. ajoitettu hautakirjoitus. Ainakin yksi rivi alusta on tuhoutunut:128
[ ...]
γερουσιάρχης φιλεντόλι [ος]
καὶ Εὐλογία πρεσβυτήρα ἡ αὐτοῦ σύμβιος.
..., käskyjä rakastava vanhimpien neuvoston päämies ja hänen vaimonsa Eulogia,
vanhin.
Tämä on ensimmäinen löydetty piirtokirjoitus, jossa selvästi naimisissa olevalla
naisella on arvonimi πρεσβυτήρα eli vanhin.129 Eulogialla ja hänen miehellään
(jonka nimi on tuhoutunut130), on eri arvonimet: mies on γερουσιάρχ eli
vanhimpien neuvoston päämies. Piirtokirjoitus tuntuu tukevan näkemystä, että
vaimon arvonimi ei välttämättä johtunut avioliitosta tietyssä asemassa olevan
miehen kanssa ja että vaimolla saattoi olla eri arvonimi kuin hänen miehellään.131
Ross Kraemer kuitenkin huomauttaa, että molemmat arvonimet viittaavat samaan
hallintoelimeen; sekä mies että vaimo olisivat arvonimiensä perusteella olleet
vanhimpia vanhimpien neuvostossa. Lisäksi piirtokirjoitus on vahingoittunut,
joten on mahdollista, että alunperin Eulogian miehellä on ollut muitakin
arvonimiä kuin γερουσιάρχης, vaikkapa vanhin. Ei liene täysin poissuljettavissa,
että avioliitto on saattanut vaikuttaa vaimon arvoon ja asemaan. Sen sijaan
Kraemerin mielestä ei ole todennäköistä, että Eulogia erotetaan πρεσβυτήρα
termillä nuoremmasta kaimastaan, sillä merkitseminen jonkun vaimoksi riittää
identifioimaan hänet .132
Viidessä muussa löydetyssä hautakirjoituksessa, jotka on omistettu
arvonimeä γερουσιάρχης kantavalle miehelle, mainitaan joko vaimo tai tytär tai
molemmat.133 Kenelläkään heistä ei ole mitään arvonimeä. Tämän voi ymmärtää
puoltavan naisen arvonimen itsenäisyyttä. Kraemer pitää uskottavana, että
Eulogialla oli jokin oma rooli synagogassa.134

128

JIWE 1.163; Kraemer 1985, 431. Piirtokirjoituksen julkaisi ensimmäisenä Antonio Ferrua
vuonna 1949.
129
Kraemer 1985, 435.
130
John Strugnell on ehdottanut, että φιλεντόλιος olisi miehen nimi. Ks. tästä enemmän Kraemer
1985, 431-432, alaviite 5.
131
Noy 1993, 222; Brooten 2000, 219.
132
Kraemer 1985, 435-436.
133
JIWE 2.351, JIWE 2.32, JIWE 2.238, JIWE 2.554, JIWE 2.555. Kaikki Roomassa.
134
Kraemer 1985, 436, 438.
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2.3.6 Pohjois-Afrikan Madzaudzala
Nykyisen Libyan pohjoisrannikolta, Oean eli Tripolin kaupungin juutalaisesta
katakombista on löydetty 300-400-luvulle jaa. ajoitettu hautakirjoitus (voi olla
myöhempikin):135
μνήμη τῆς
Μακαρία

Μαζαυζαλα
ἀναπαυσης
πρεσβετέὸ Θε μετὰ τῶ
ρησα136 ἔζησε ὅσίων κ μ τῶ δικεαυτου137 τ138
έω139
Kirjoituksen yläpuolelle on kaiverrettu menora ja lulav140 sekä palstojen
väliin palmunoksat.
Makaria Madzaudzalan, vanhimman, hauta. Hän eli...vuotta. Lepo. Jumala on
pyhien ja vanhurskaitten kanssa.
Μακαρία voi tässä olla myös merkityksessään siunattu141, jolloin teksti kääntyy:
siunatun Madzaudzalan, vanhimman, hauta...

Samasta katakombista on löydetty kolme muuta, hyvin epätäydellistä,
piirtokirjoitusta. Antiikin Oean juutalaisyhteisön elämästä ei ole juurikaan
tietoa.142

2.4 Μήτηρ συναγωγῆς eli mater synagogae, μήτηρ ja pateressa143
Kaikki piirtokirjoitukset, joissa mainitaan μήτηρ συναγωγῆς eli synagogan äiti, tai
vastaava arvonimi, ovat peräisin Italiasta. Roomalaista alkuperää on 1500-luvun
lopulta asti tunnettu sargofagin palanen, joka on sittemmin kadonnut, mutta johon
kaiverrettu hautakirjoitus on säilynyt muutamana, kirjoitusasultaan toisistaan
hieman poikkeavana, käsikirjotuksena.144 Teksti on latinaa ja latinalaisin kirjaimin

135

SEG 27, no. 1201.Kraemer 2000, 254; Brooten 2000, 218; Brooten 1982, 45. Katakombi
tuhoutui toisessa maailmansodassa. Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut P. Romanelli
vuonna 1977.
136
Lue Μακαρίας Μαζαυζαλας πρεσβυτέρισσας.
137
Sanan εαυτου (ἐνιαυτούς?) merkitys on epäselvä, samoin sen suhde seuraavaan sanaan
ἀναπαυσης = ἀνάπαυσις,.
138
Kaiverruksessa τ:n alla on piste.
139
Lue ὁ Θεὸς μετὰ τῶν ὁδίων καὶ μετὰ τῶν δικαιῶν.
140
Neljästä osasta – myrtin, pajun ja palmun oksasta sekä sukaatista – koottu kimppu, jota
heilutetaan lehtimajanjuhlassa.
141
Näin sekä Brooten 1982, 44 ja 2000, 218 että Kraemer 2004, 254. Myös SEG, 306-307.
142
Brooten 1982, 45, 234 viite 18.
143
Jätän suomentamatta, koska suomennos tuntuu hyvin keinotekoiselta:”isätär”. Kyseessä on
feminiinimuoto arvonimestä pater. Vaikka ajatuksellisesti pateressa tarkoittaa äitiä, koska pater
tarkoittaa isää, haluan tuoda esiin, että on kyseessä eri termi kuin μήτηρ (συναγωγῆς).
144
Brooten 1982, 57; Brooten 2000, 219; Kraemer 2011, 204.
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translitteroitua kreikkaa. Se on ajoitettu 200-300-luvulle jaa. Seuraan tässä David
Noyn esitystä:145
Beturia Paulla [f ] 146 domi
heterne quos
tituta que bixit an [nos] LXXXVI meses VI
proselyta an [nos] XVI
nominae Sara, mater
synagogarum Campi
et Bolumni.
[ b] 147 en irenae ay cymisis
autis148
Alle on kaiverrettu sofar, lulav ja menora.
Veturia Paula (f), iäiseen kotiinsa asetettu, joka eli 86 vuotta 6 kuukautta,
proselyytti nimeltään Sara 16 vuoden ajan, Campuksen ja Volumniuksen
synagogien äiti. (b) Levätköön hän rauhassa.

Molemmat mainitut synagogat sijaitsivat Rooman kaupungissa,Campus
todennäköisesti Tiber-joen vasemmalla rannalla Campus Martinuksen aukion
laidalla, Volumnius puolestaan Transtiberinumin eli nykyisen Trastaveren
kaupunginosassa.149 Campuksen synagoga tunnetaan kolmesta muusta
piirtokirjoituksesta. Niissä mainituista neljästä arvonimestä kolme on synagogan
isä tai äiti, mistä Brooten vetää varovaisen johtopäätöksen, että kyseinen arvo
saattoi olla tyypillinen tässä yhteisössä. Volumniuksen synagoga mainitaan
kolmessa muussa piirtokirjoituksessa, joista yhdessäkään ei esiinny synagogan
isää tai äitiä.150
Mikään Veturia Paulan muistokirjoituksessa ei anna ymmärtää, että hän
olisi saanut arvonimensä aviomiehen tai muun miespuolisen sukulaisen kautta.

145

JIWE 2.577, jossa myös tarkemmin eri käsikirjoituksista ja niiden sisältämistä eroista. Erot,
jotka ovat lähinnä korjauksia kirjoitusasuun, eivät vaikuta tekstin asiasisältöön, eivätkä koske
tämän tutkielman olennaisinta tutkimuskohdetta eli vainajan arvonimeä. Keskeisin erimielisyys on
vallinnut vainajan nimestä: Paulla, Paucla vaiko Paulina. Alkupräisen piirtokirjoituksen ovat
lukeneet de Winghe vuonna 1592 ja Peῆa, Noy ei mainitse vuotta.
146
Noyn (1995, 458) mukaan Frey on ehdottanut f:n olevan lyhenne joko sanasta filia tai sanasta
feliciter, Diehl sanasta femina. Noy pitää sanaa fecit parempana täydennyksenä, mutta sitä ei ole
kukaan aiempi kommentaattori ehdottanut.
147
Noy (1995) ei anna b:lle minkäänlaista selitystä.
148
ἐν εἰρήνῃ ἡ κοιμησις αὐτῆς.
149
Leon 1995, 136, 144-145, 157-159. Kaupungin juutalaisväestö oli
todennäköisesti keskittynyt Transtiberiumin alueelle, jonka läheisyydessä sijaitsi suurin
juutalainen katakombi, Monteverde. Alueella oli myös seitsemän synagogaa.
150
Brooten 1982, 58; Leon 1995, 144, 157. Sen sijaan niissä mainitaan arvonimet ἄρχων (johtaja)
sekä sen muunnelmat μελάρχων (tuleva johtaja) ja ἂρχων δὶα βίου (elinikäinen johtaja).
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Itse asiassa, hän saattoi hyvin todennäköisesti olla leski jo kääntyessään
juutalaiseksi 70 vuoden ikäisenä, ja hänen siteensä biologiseen sukuun olivat ehkä
katkenneet kääntymyksen myötä.151
Roomasta, Via Ancian varrelta (ehkä peräisin Monteverden katakombista),
on löydetty marmorinen sargofagin palanen (52 x 48 cm), johon on kaiverrettu
seuraava teksti:152
[ ἐνθά] δε κεῖτε
[...] ια Μαρκέλ
[λα μή] τηρ συνα
[γωγῆς] Αὐγουτη
[σίων μ] νησθῇ (hedera153)
[
]
[... ἐ ν εἰ]ρήνῃ
ἡ κοίμη σις αὐ- (hedera)
[τῆ] ς (hedera)
Tässä lepää ...ia Marcella Augustuksen synagogan äiti. Säilyköön hänen
muistonsa.154 Levätköön hän rauhassa.

Piirtokirjoitus on todennäköisesti peräisin ajanlaskumme kolmannelta
vuosisadalta, toinenkin vuosisata on mahdollinen.155 Tutkijoiden esittämä teksti
on varsin huomattavalta osalta rekonstruoitu. Alunperin esimerkiksi sen, että
kysymyksessä on nainen, kertovat sellaiset pienet yksityiskohdat kuin nimen
ensimmäisen osan -ia-pääte ja sigma pronominin αὐτῆς lopussa. Myös arvonimi
μήτηρ συναγωγῆς on osittain rekonstruktio. Mikään tekstissä ei anna olettaa, että
Marcella olisi saanut arvonimensä aviomiehen ansioilla.156
Augustuksen synagoga mainitaan kuudessa muussa piirtokirjoituksessa.157
Se oli ehkä nimetty keisari Augustuksen mukaan, ja hän on saattanut jopa olla

151

Brooten 1982, 58; Kraemer 2011, 205.
Seuraan tässä Noyn esitystä, JIWE 2.542. Se poikkeaa hieman Brootenin (1982, 59) esittämästä
versiosta vainajan nimen rekonstruktion osalta. Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut
Giuseppi Gatti vuonna 1900. Nykyään se kuuluu Capitoliumin museon kokoelmiin.
153
Muratinlehtikoristelu.
154
Noy (1995, 426) esittää analogiaa käyttäen, että viidennen ja kuudennen rivin viesti on
hyvinkin voinut olla tällainen. Μνησθῇ, μνησθῇς ja μνήσθητι esiintyvät useissa kristillisissä
piirtokirjoituksissa, joissa pyydetään Jumalaa muistamaan vainajaa. Esimerkiksi JIWE 2.511:
μνησθῇ σου ὁ Θεός.
155
Noy 1995, 425; Brooten 1982, 59; Brooten 2000, 220.
156
Brooten 1982, 59. Tutkijat vaikuttavat yksimielisiltä siitä, että tekstin rekonstruktio on
uskottava. Noyn (1995) esittämä versio poikkeaa Freyn CIJ:ssa esittämästä vain vainajan nimen
ensimmäisen osan kohdalla; CIJ:ssa ehdotetaan Mariaa tai Juliaa, kun Gatti jättää aukon tyhjäksi.
157
Niissä mainitaan arvonimet γραμματεύς, γερουσιάρχ, ἄρχων, μελλαρχῶν ja ἄρχων δὶα βίου.
152
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synagogan suojelija. Jos synagoga oli perustettu jo Augustuksen aikana, se oli
yksi Rooman vanhimmista.158
Rooman Vigna Randaninin katakombista löytyneeseen marmorilaattaan,
niin sanottuun tabula ansataan159, on kaiverrettu seuraava hautakirjoitus:160
ἐνθάδε κεῖτε161 Σι[μπ λικία μήτηρ] συ
ναγωγῆς φίλανδρος [...]
συναγωγῆς τῇ ἰδίᾳ σ [υμβίῳ ...]
Vasempaan kädensijaan on kaiverrettu menora.
Tässä lepää Simplikia, synagogan äiti, joka rakasti miestään...,
synygogan...omalle puolisolleen...
Piirtokirjoitus on ajoitettu 200-300-luvulle jaa.162 Arvonimi μήτηρ συναγωγῆς on
tutkijoiden rekonstruktio, mutta sellaisena hyvin uskottava, sillä vainajan
määrittävät naiseksi ilmaukset φίλανδρος (miestään rakastava163) ja τῇ ἰδίᾳ
συμβίῳ (tosin viimeinen sanakin on enimmäkseen rekonstruktio). Arvonimi on
myös tunnettu muista piirtokirjoituksista, ja seuraavalla rivillä kokonaisena
esiintyvä συναγωγῆς auttaa tulkinnassa.164 Noy toteaa lisäksi, ettei Roomasta
tunneta muita naisten arvonimiä.165
Vaikuttaa siltä, että muistokirjoitus on aviomiehen kuolleelle vaimolleen
omistama. Miehelläkin on ilmeisesti ollut joku arvonimi, mahdollisesti synagogan
isä. Koska molemmat arvonimet jäävät rekonstruktion varaan, ei niistä voi
varmasti sanoa sen enempää. Oliko aviopuolisoilla sama vai eri arvonimi? Millä
perusteella vaimo oli arvonimensä saanut?166

158

Brooten 1982, 59; Leon 1995, 142.
Laatta, jossa on molemmissa päissä kädensijat, joista sitä voi nostaa ja kantaa.
160
Seuraan tässä Noyn esitystä, JIWE 2.251. Brooten (1982, 60) esittää Freyn CIJ:ssa julkaiseman
rekonstruktion, jossa kolmannen rivin lopun puuttuva kohta on täytetty sanalla ἐποίησεν =
rakentaa, pystyttää. Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut Raffaelo Garrucci vuonna 1862.
Osa laatasta on yhä Vigna Randaninin katakombissa, osa on kadonnut. Maininta tabula ansata,
menoran kuva ja muutamat kirjaimet rivien lopussa tunnetaan vain Garruccin julkaisusta. Ne olivat
kadonneet silloin, kun Frey otti laatasta valokuvan CIJ:iin.
161
Lue κεῖται.
162
Noy 1995, 220; Brooten 2000, 220. Noy varustaa ajoituksen kysymysmerkillä, ja Brooten
venyttää sitä toisen vuosisadan puolelle aikaisemmassa julkaisussaan (1982, 60).
163
Sanoista φιλέω, ἀνήρ. Esiintyy Uudessa testamentissa Tiit. 2:4.
164
Brooten 1982, 60.
165
Noy 1995, 221.
166
Brooten 1982, 60.
159
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Brescian (latinaksi Brixia) Venetiasta, Pohjois-Italiasta, on löydetty
kalkkikivilaatta, jonka teksti on todennäköisesti hautakirjoitus, mutta voi olla
myös jonkinlainen kunnianosoitus:167
Coelia Paternae
matri synagogae
brixianorum.
Coelia Paternalle, brixialaisten synagogan äidille.
David Noy on sitä mieltä, että synagoga pitänee tässä ymmärtää juutalaisten
yhteisönä, ei rakennuksena. Piirtokirjoituksen ajoitus on vaihdellut 100-luvulta
300-luvulle jaa. tutkijasta riippuen, joten lienee turvallisinta sanoa, että se on
peräisin myöhäisintään neljänneltä vuosisadalta.168
Kaksi seuraavaa hautakirjoitusta on omistettu naisille, joiden arvonimi ei
välttämättä liity juuri synagogaan, vaan paremminkin kaupunkiin, jossa he elivät.
Tosin synagogayhteyskin on mahdollinen. Molemmat ovat peräisin Venosan
juutalaisesta katakombista, Etelä-Italiasta.169 Marmorilaatta, joka on sittemmin
kadonnut, kertoi seuraavaa:170
ὧδε κεῖτε171
Φαυστεῖνα
μήτηρ, γυ
νὴ Αὐξα
νίου172 πα
τρὸς καὶ
πάτρονος
τῆς πόλεως.
Tässä lepää Faustina, äiti, Auxaniuksen, isän ja kaupungin suojelijan, vaimo.
Piirtokirjoitus on todennäköisimmin peräisin 300-400-luvulta jaa.173 Puolisoiden
arvonimet herättävät kysymyksen, perustuuko Faustinan asema aviomiehen vai
hänen omiin ansioihinsa.174 Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Kumpikin
puoliso on voinut olla jonkinlaisessa auktoriteettiasemassa, tai vaimon arvonimi
167

JIWE 1.5. Noyn esitys seuraa A. Garzettia, joka on julkaissut laatasta ottamansa valokuvan
vuonna 1984. Piirtokirjoitus on tunnettu 1400-luvun lopulta asti, ja ensimmäinen maininta siitä on
Brootenin (1982, 60) mukaan Felizianilta vuodelta 1463.
168
Noy 1995, 8; Brooten 2000, 220. Brunati ajoitti piirtokirjoituksen toiselle, Gregori toiselle tai
kolmannellle ja Ruggini neljännelle vuosisadalle.
169
Brooten 2000, 220.
170
JIWE 1.116; Brooten 1982, 62.
171
Lue κεῖται.
172
Bognetti: Αὐσανίου, Jeanne ja Louis Robert: Λυσανίου.
173
Noy 1995, 148; Brooten 2000, 220. Brooten tosin mainitsee niinkin leveän aikahaarukan kuin
200-500-luvut (1982, 62), joka perustuu Venosan katakombin ajoittamiseen.
174
Auxanius on haudattu vaimonsa viereen, ja hänen muistokirjoituksensa liittää häneen samat
arvonimet isä ja kaupungin suojelija ( JIWE 1.115).
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voi olla kunnianimitys, joka on perustunut miehen asemaan yhteisössä. On myös
mahdollista, että Faustinan arvonimi on seurausta vaikutusvaltaisesta
perhetaustasta.175
Katakombin seinässä on märkään laastiin sormella piirretty ja sitten
punaiseksi maalattu teksti:176
Hic requescet Alexsanr(i)a
pateressa qui v [ix-]
it anoro plus m [inus...]
שלום
Tässä lepää Alexsanr(i)a177, pateressa, joka eli noin...Rauhaa.
Piirtokirjoitus on ajoitettu 400-500-luvulle jaa. Noy arvelee, että Alexsanr(i)a ja
aiemmin esitelty vanhin Mannine (luvussa 2.3.4.1) olisivat olleet sukua
keskenään, sillä Manninen muistokirjoitus on kaiverrettu Alexsanr(i)an
muistokirjoituksen alle. Siinä tapauksessa pateressa Alexsanr(i)a olisi tullut
suvusta, jossa oli useampia miehiä, jotka kantoivat arvonimeä pater (ks.
Manninen isän ja isoisän arvonimiä).178
Pateressa on feminiinimuoto arvonimestä pater.179 Harry Leon katsoo, että
Alexsanr(i)a oli saanut arvonimensä, koska hänen miehensä oli yhteisön pater.
Leonin mielestä pateressaa ei voi pitää samanlaisena itsenäisenä arvona kuin
mater synagogae. Hän ei anna perusteluja näkemykselleen.180Sekä Brooten että
Noy kallistuvat sille kannalle, että Alexsanr(i)a tulee nähdä naisena, joka oli
yhteisössään vastaavassa asemassa kuin arvonimeä pater kantava mies. Mikään
piirtokirjoituksessa ei viittaa vainajan olleen naimisissa, eikä arvonimien
”eriarvoisuudelle” ole mitään konkreettisia perusteita.181
Kahdessa viimeksi esitellyssä piirtokirjoituksessa arvot isä ja äiti ovat ilman
mainintaa synagogasta. Auxaniuksen kohdalla sanotaan suoraan, että hän oli paitsi
175

Kymmenestä Venosasta löydetystä piirtokirjoituksesta, joissa mainitaan arvonimi isä, seitsemän
on omistettu Faustinus -nimiselle vainajalle. Brooten 1982, 63.
176
Noy 1995, 84; Brooten 1982, 61. Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut G. I. Ascoli
vuonna 1880. Käytetyn latinan kielen erikoisuuksista ks. tarkemmin Noy 1995, 84-85. En esitä
niitä tässä, koska ne eivät vaikuta vainajan sukupuolen tai arvonimen tulkintaan.
177
Tutkijat ovat jossakin määrin eri mieltä siitä, onko nimen oikea muoto tämä vai Alexandra tai
Alexandria. Ks. tarkemmin Noy 1995, 85.
178
Noy 1995, 85.
179
Olen jättänyt sen suomentamatta, ks. selitys alaviitteessä 143. Noy (1995, 85) vertaa sitä
kristittyjen keskiajalla käyttämiin latinankielisiin sanoihin presbyterissa ja senatorissa.
Suomennosta äiti voisi myös puolustaa sillä, että termin maskuliininen vastine pater käännetään
isäksi.
180
Leon 1954, 272.
181
Noy 1995, 85; Brooten 1982, 61.
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isä, myös kaupungin suojelija. Oliko hän siis sekä kaupungin isä että suojelija, vai
ehkä synagogan isä ja kaupungin suojelija? Vastaavat kysymykset voidaan esittää
hänen vaimostaan pateressa Alexsanr(i)asta. Lopullista vastausta ei voi antaa,
mutta ottaen huomioon roomalaisen yhteiskunnan patronaattijärjestelmän (πάτρών
τῆς πολεῶς) arvonimet πάτηρ ja μήτηρ viittasivat todennäköisemmin
hallinnolliseen asemaan kaupungissa kuin sanagogassa. Toisaalta arvonimien
πάτηρ ja πάτρων rinnakkainen käyttö muutamissa piirtokirjoituksissa voi
tarkoittaa, että niillä oli eri merkitys. Joka tapauksessa isä ja äiti eri muodoissaan
vaikuttavat olleen tyypillisiä arvonimiä Venosan juutalaisten keskuudessa; ne
esiintyvät kaikkiaan kahdessatoista tunnetussa piirtokirjoittuksessa.182

2.5 Ἱερίσ(σ)α tai ἱερεία
Kolmessa löydetyssä juutalaisessa piirtokirjoituksessa naisella on arvonimi
ἱερίσσα/ ἱερεία eli papitar tai papillista sukua. Ne on löydetty hyvin eri puolilta
Rooman valtakuntaa: Galilean Bet She’arimista, Egyptin Leontopoliksesta ja
Rooman kaupungista. Myös aikajana on leveä: ensimmäiseltä vuosisadalta ennen
ajanlaskumme alkua neljännelle vuosisadalle ajanlaskumme alun jälkeen.183
Papittarien aseman tulkinta on aiheuttanut tutkijoiden keskuudessa vielä
enemmän erimielisyyttä ja epäselvyyttä kuin edellä esiteltyjen vanhimpien
sovittaminen juutalaisuuden raameihin. Kirjalliset lähteet, Heprealaisesta
Raamatusta lähtien, ovat ehdottomia siinä, että pappeus kuului vain miehelle.
Nykytutkijat näkevät tilanteen kuitenkin monisyisempänä.184 Palaan asiasta
käytyyn keskusteluun myöhemmin kolmannessa luvussa.

2.5.1 Tell el-Yahudiyeh’n Marin
Heliopoliksen Tell el-Yahudiyeh’sta, antiikin Leontopoliksesta, on löydetty useita
juutalaisia piirtokirjoituksia, joista yhdessä naiseen liitetään papittaren arvo.
Hautamuistomerkiksi pystytettyyn steelaan185 on kaiverrettu kreikaksi:186
Μάριν
ἱέρισα χρηστὴ πασίφιλε κ182

Brooten 1982, 63.
Brooten 1982, 73.
184
Kraemer 2004, 254-255.
185
Vapaasti pystyssä seisova monumentti, muinaisessa Egyptissä yläkulmistaan pyöristetty,
suorakaiteen muotoinen kivilevy.
186
JIGRE 84; CPJ 3.1514; Brooten 1982, 73. Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut C. C.
Edgar vuonna 1922. Nykyään steela on Cairo Museumissa.
183
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αὶ ἄλυπε καὶ φιλογίτων χαῖρε ὡς ὲτῶν ν´.
[ἔτους] γ´ Καίσαρ[ος] Παῦνι γι´.
Marin, papillista sukua (tai papitar), hyvä kaikkia kohtaan, et vahingoittanut
ketään, naapureittesi ystävä. Jää hyvästi! Noin viisikymmentä vuotias. Keisari
Augustuksen kolmantena hallitusvuotena, Payni -kuun kolmantenatoista päivänä.

Marinin hautakirjoitus kuuluu niihin poikkeuksellisiin tapauksiin, joissa
ajoituksen voi lukea suoraan tekstistä. Marin kuoli Payni -kuun kolmantenatoista
päivänä, kun keisari Augustus hallitsi valtakuntaa kolmatta vuotta, eli kesäkuun
seitsemäntenä vuonna 28 eaa.187 Näin ollen tämä on paljon aikaisempi kuin muut
tässä tutkielmassa käsittelemäni piirtokirjoitukset. Olen ottanut sen mukaan, koska
yhdessä kahden seuraavaksi esiteltävän piirtokirjoituksen kanssa se antaa ajallista
perspektiiviä papittaren arvon käytölle juutalaisten keskuudessa.
Piirtokirjoituksen ensimmäinen julkaisija C. C. Edgar ymmärsi sanan ἱέρισα
Marinin isän nimeksi. Jo seuraavana vuonna 1923 Hans Lietzmann esitti, että
kyseessä on varsin tavallinen kreikankielinen arvonimi ἱέρισσα. Vaikuttaa siltä,
että jatkossa tutkijat ovat yhtyneet Lietzmannin käsitykseen.188
Josefus kertoo, että Tell el-Yahudiyeh’ssa, Niilin delta-alueen itälaidalla
toimi juutalainen temppeli, niin sanottu Oniaksen temppeli, toiselta
ajanlaskuamme edeltävältä vuosisadalta aina vuoteen 73 jaa. asti.189 Arkeologiset
kaivaukset 1800- ja 1900-luvulla ovat osoittaneet, että alueella oli juutalainen
siirtokunta ainakin toiselta vuosisadalta eaa. toisen vuosisadan jaa. alkupuolelle,
mutta temppelin jäänteistä ollaan erimielisiä.190 Ajanlaskumme alkuvuosisatojen
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Brooten 1982, 73. Horburyn ja Noyn mukaan (1992, 158) Edgar julkaisi samalla kertaa
kaksitoista Tell el-Yahudiyeh’sta löytämäänsä piirtokirjoitusta. Hän oletti niiden kaikkien olevan
keisari Augustuksen aikaisia, mutta vain tästä yhdestä voi suoraan lukea ajankohdan.
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Brooten 1982, 73; Horbury and Noy 1992, 158.
189
Temppelin perusti 150-luvulla eaa. todennäköisimmin Onias IV, joka oli hävinnyt kiistan
Jerusalemin temppelin ylipappeudesta ja pakeni Egyptiin makkabilaisajan levottomuuksien
pyörteissä. Faarao Ptolemaios VI Filometor antoi hänelle luvan temppelin perustamiseen.
Leontopoliksen temppeli suljettiin Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen, koska roomalaiset
pelkäsivät, että siitä saattaisi muuten tulla kapinapesäke. Juutalaissodan historia 7.10.3.426; The
Antiquity of the Jews 12.9.387-388; Encyclopedia Judaica, volume 12.
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Noy 1994, 163; Levine 1999, 995-996.
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rabbit tunsivat selvästi Oniaksen temppelin, sillä se mainitaan niin Mishnassa kuin
Talmudissakin.191
Piirtokirjoituslöydöt ovat peräisin alueelta löytyneestä nekropoliksesta192,
osa on ostettu lähikylistä, joiden asukkaat olivat käyttäneet hautausmaan
materiaalia uudisrakentamiseen. Paikalle on haudattu vainajia ainakin
kahdensadan vuoden ajan. Muistokirjoitukset on kaiverrettu kreikaksi ja monet
nimet ovat hellenisoituneita muotoja vanhoista raamatullisista nimistä. Sen sijaan
tyypillisiä juutalaisia symboleja, kuten menora tai lulav, ei esiinny. Se vähä, mitä
Leontopoliksen juutalaisten yhteisöstä voidaan tietää, on päätelty
piirtokirjoituksista. Josefuksen ja rabbiinisen kirjallisuuden maninnat rajoittuvat
Oniaksen temppeliin.193

2.5.2 Rooman Gaudentia
Roomasta, Monteverden katakombista, on löydetty valkoinen marmorilaatta (19
cm x 35 cm x 3,7 cm), johon on kaiverrettu seuraava muistokirjoitus:194
ἐνθάδε κιτε195
Γαυδεντια
κδ´.
ἱέρισα ἐτῶν
Ἐν ἰρήνη196 ἡ
κοίμησις αὐτῆς.
Tekstin viereen on kaiverrettu menora ja pyhä kaappi/arkki197, jossa Torarullaa säilytettiin.
Tässä lepää Gaudentia, papillista sukua (tai papitar), 24-vuotias. Levätköön hän
rauhassa.
Piirtokirjoitus on ajoitettu 300-400-luvulle jaa. lähinnä kirjainten muodon
perusteella.198 Menoran ja pyhän kaapin perusteella se on luokiteltu kiistatta
juutalaiseksi siitä huolimatta, että naisen määrittely papittareksi tuntuu vieraalta
juutalaisuudessa. Brootenin mukaan Nikolaus Müller ja Nikos A. Bees katsoivat
191

Esim. M. Menahot 13.10; T. Menahot 13. 12-14; B. Megillah 10a; B. Menahot 109; Y. Yoma
43c.64-43d; Y. Sanhedrin 19a.9.
192
Hautausmaa, ns. kuolleiden kaupunki, tässä tapauksessa kalkkikivikallioon hakatuista
hautaluolista muodostunut.
193
Noy 1994, 164-166.
194
JIWE 2.11; Brooten 1982,75. Piirtokirjoituksen on ensimmäisenä julkaissut Giorgio Schneider
Graziosi vuonna 1915.
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Lue κεῖται.
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Lue εἰρήνη.
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Hepreaksi ארונ הקדש, englanniksi Thora Shrine. Suomenkielinen käännös on otettu osoitteesta
http://www.elisanet.fi/juhani,starczewski/Helsin , jossa voi vierailla virtuaalisesti Helsingin
synagogassa.
198
Brooten 1982, 75; Kraemer 2004, 255.
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menoran ja pyhän kaapin kertovan Gaudentian papillisesta syntyperästä. Rooman
juutalaisyhteisössä, jossa hepreantaito saattoi olla heikko, ehkä ajateltiin termin
ארונ, pyhän kaapin ensimmäisen osan, viittaavan Aaronin sukuun. Brootenin
mielestä tällaiseen tulkintaa ei ole riittäviä perusteita, sillä Gaudentian
hautakirjoitus on ainoa Roomasta löydetty piirtokirjoitus, jossa pyhä kaappi
koristaa pappissuvun edustajan hautaa. Todennäköisimmin koristelu vain osoittaa,
että vainaja oli juutalainen.199

2.5.3 Bet She’arimin Maria
Galileassa, Bet She’arimin hautaluolissa, on hautapaikan yläpuolelle kaiverrettu ja
maalattu, 300-luvulle jaa. ajoitettu muistokirjoitus, jonka tulkinnasta tutkijat ovat
olleet hyvin erimielisiä:200
Σαρα θυγάτηρ
Ναιμιας μήτηρ ἱερείας
κύρα201 Μ[αρ] ει ης
[ἔν] θα κ [εῖται?] .
Sara, Naimian vaimo, papilliseen sukuun kuuluvan (tai papitar) Kyra202 Marian
äiti, lepää tässä.
Kun pohditaan Marian mahdollista papillista syntyperää, on huomattava, ettei
tässä tekstimuodossa sen enempää Marian äidillä kuin isoisälläkään ole papillista
arvonimeä. Isästä tai aviomiehestä ei sanota mitään. Moshe Schwaben ja Baruch
Lifshitzin näkemys Marian arvonimestä on selkeä: ”Sarah, papitar Miriamin
(Marian) äiti, ei itse ollut papitar, eikä sitä ollut hänen tyttärensäkään. Miriam
(Maria) oli ”cohenet” eli ”cohenin”203 vaimo.” Schwaben ja Lifshitzin mielestä
kyseessä oli papilliseen syntyperään viittaava kunnianimitys, joka osoitti
papillisten sukujen suurta arvostusta juutalaisyhteisöissä.204 Brooten etsii
arvonimelle varsin perusteellisesti muitakin vaihtoehtoisia
tulkintamahdollisuuksia, jotka sisältävät jonkinlaisen tehtäväkuvan. Palaan niihin
tarkemmin kolmannessa luvussa.
199

Brooten 1982, 75.
CIJ 2.1007; Shwabe & Lifshitz 1967, 42; Brooten 1982, 76. Tämä tekstimuoto perustuu Moshe
Schwaben vuonna 1937-38 esittämään luentaan, johon Baruch Lifshitz yhtyi. Schwabe julkaisi
tuolloin piirtokirjoituksen ensimmäisen kerran.
201
Lue κύρας.
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Vastaa englanninkielen arvonimeä Lady. Esiintyy monissa Bet She’arimin hautakirjoituksissa.
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”Cohen” on pappi, syntyperältään papin poika. ”Cohenet” on siitä johdettu rabbiininen ( ei
raamatullinen) termi, jota käytetään rabbiinisessa kirjallisuudessa sekä papin tyttärestä että
vaimosta puhtaasti kunnianimenä; sen haltija ei toiminut/toimi papin tehtävissä.
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Schwabe & Lifshitz 1967, 43. Suora lainaus on oma käännökseni.
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Jean-Babtiste Frey esittää piirtokirjoituksesta myös toisenlaisen version,
johon hän päätyi keskusteltuaan Moshe Schwaben kanssa:205
... ἱερή [ως?]
καὶ Σαρα [ς θυγατρὸς?
Ν] αιμίας καὶ
Μαρή [ας ... ]
...papin, ja Saran, Naimian ja Marian tyttären...
Sisällöllinen ero kahden edellä esitetyn tekstimuodon välillä on merkittävä.
Jälkimmäinen luenta poistaa kokonaan Marian papillisen arvonimen, kääntää
Saran ja Marian sukulaisuussuhteen päinvastaiseksi, tekee Naimiasta Marian
aviomiehen isoisän sijasta ja vihjaa, että tekstissä on alunperin mainittu joku
muukin henkilö, todennäköisesti mies, joka oli pappi. Valitettavasti en löytänyt
mitään perusteluja tälle keskeiselle erolle.
Schwabe ja Lifshitz esittävät vielä kolmannen vaihtoehtoisen lukutavan,
joka on sisällöltään varsin samansuuntainen kuin Schwaben ensimmäinen
julkaisu:206
Καὶ Σαρα [θυγά-]
[τηρ Ν] αιμίας καὶ [μήτηρ?]
Μαρή [ας ίερ] εί [ας?]
Ja Sara, Naimian tytär ja papillista sukua olevan (tai papitar) Marian äiti.
Schwabe ja Lifshitz paikantavat esittämänsä piirtokirjoituksen katakombissa eri
huoneeseen kuin missä Schwabe alunperin sanoi sen olevan. Ei tunnu
uskottavalta, että kyseessä olisi kaksi erillistä piirtokirjoitusta; niin samanlainen
on vainajan kuvaus molemmissa. Erilaisiin tulkintoihin on todennäköisesti syynä
tekstin äärimmäinen epäselvyys ja sen myötä vaikea luettavuus.
Moniselitteisyyden vuoksi Brooten ei pidä piirtokirjoitusta todistusvoimaisena
keskusteltaessa naisten asemasta antiikin synagogassa. Näkemykseen on helppo
yhtyä, mutta Maria on kuitenkin syytä esitellä tässä yhteydessä, sillä hänen
jonkinlainen papillisuutensa on tulkintojen valossa mahdollinen.207
Vaikka kysymyksessä on Palestiinasta löydetty piirtokirjoitus, sillä saattaa
olla yhteys diasporajuutalaisuuteen. Schwabe ja Lifshitz ovat nimittäin esittäneet,
että Saran ruumis olisi tuotu Bet She’arimiin muualta Rooman valtakunnasta,
205
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Schwabe & Lifshitz 1967, 43-44, no. 68; Brooten 1982, 77.
207
Schwabe & Lifshitz 1967, 43;Brooten 1982, 77. Schwabe ja Lifshitz eivät pohdi mitenkään
sitä, että heidän kahtena eri piirtokirjoituksena esittämänsä tekstit ovat hyvin samankaltaisia. He
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todennäköisesti Palmyrasta, hautaamista varten. He perustelevat näkemystään
hautapaikalta löytyneillä puunsiruilla ja nauloilla.208 Brooten pitää ajatusta
epätodennäköisenä ja todisteita riittämättöminä.209 Joka tapauksessa, ajalta noin
200-350 jaa. on olemassa arkeologisia todisteita siitä, että Beth She’arimiin tuotiin
juutalaisia vainajia haudattavaksi myös diasporasta, ainakin Syyriasta, Foinikiasta
ja Pamfyliasta.210

2.6 Προστάτης
Arvonimen προστάτης on tulkittu viittaavan joko jonkinlaisen yhdistyksen/
neuvoston (puheen)johtajaan tai suojelijaan (taloudelliseen hyväntekijään).
Molemmille näkemyksille löytyy perusteita piirtokirjoituksista ja tekstilähteistä,
joten yksiselitteistä merkitystä ei voi antaa, jos sellaista on edes ollut.211 Koska on
mahdollista, joskin kiistanalaista, että arvonimi on ainakin yhdessä tapauksessa
annettu juutalaiselle naiselle, olen ottanut sen mukaan tähän tutkielmaan.
Afrodisiaksen kaupungista, Anatolian niemimaan länsirannikolta Kaariasta,
nykyisestä Turkista, löytyi vuonna 1975 marmorinen steela, jossa on
tekstikaiverruksia kahdella sivulla (sivut A ja B).212 Piirtokirjoitus on pitkä, alun
ensimmäisiä rivejä lukuunottamatta henkilönimien luettelo, josta tämän
tutkielman kannalta kiinnnostavia ovat sivun A rivit 1-10, ja niistä erityisesti rivit
9-10 (olennaisimmat sanat alleviivattu). Sivulla luetellaan kaupungissa toimineen
yhdistyksen/ neuvoston (δεκανία) jäsenet, jotka ovat kustantaneet jonkinlaisen
muistomerkin/hautapaikan/köyhien ruokalan lievittämään puutteenalaisten
hätää.213 Olen kääntänyt ainoastaan edellä mainitsemani rivit siitä
208
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kreikankielisestä tekstistä, jonka Walter Ameling esittää
piirtokirjoituskokoelmassaan:214
Θεὸς βοηθός πατελλάδω [ν
οἱ ὑποτεταγμένοι τῆς δεκαν[ίας]
τῶν φιλομαθῶ[ν]
τῶν κὲ παντευλογ[ούντων?]
εἰς απενθησίαν
τῷ πλήθι ἔκτισα [ν]
ἐξ ἰδίων μνῆμα.
Ἰαηλ προστάτης
σὺν υἱῷ Ἰωσούᾳ ἄρχ[οντι?] ...
Jumala (on) πατελλάδω(ν)215 auttaja. (Seuraavat) Oppineiden (tiedonhaluisten,
Tooran tuntevien?) neuvoston jäsenet, kaikkien ylistämät (kiittämät,
siunaamat)216,ovat pystyttäneet (tämän) muistomerkin omilla varoillaan
yhteisön(sä) hädän lievittämiseksi:
Jael, puheenjohtaja (suojelija), poikansa Joosuan, ἄρχ(οντι?217), kanssa...
Alunperin piirtokirjoitus ajoitettiin ajanlaskumme kolmannen vuosisadan
alkupuolelle,218 mutta myöhempi tutkimus on päätynyt hieman myöhäisempään
aikaan eli 300-400-lukuihin jaa.219
Arvonimeä προστάτης kantavan Jaelin sukupuoli on herättänyt keskustelua
piitokirjoituksen löytymisestä lähtien, eivätkä tutkijat edelleenkään ole siitä
yksimielisiä. Tekstistä käy ilmi, että Jael oli jonkinlaisen yhdistyksen tai
neuvoston (δεκανία) jäsen; päätellen siitä, että hänet mainitaan listan
ensimmäisenä, hän oli todennäköisesti puheenjohtajan asemassa tai toimi
(taloudellisena) hyväntekijänä yhteisössään. Näin ollen hän olisi ollut
jonkinlaisessa auktoriteettiasemassa.220 Piirtokirjoituksen ensimmäiset julkaisijat
J. M. Reynolds ja R. Tannenbaum päätyivät siihen, että Jael oli mies, sillä kaikki
muutkin luetellut lahjoittajat olivat miehiä. He viittasivat Vanhan testamentin
214

Reynolds & Tannenbaum 1987 (ensimmäinen julkaisu); Ameling 2004, 73-112 (IJO 2.14).
Kääntäminen osoittautui vähintäänkin hankalaksi edellä mainitsemieni sisällöllisten
epäselvyyksien vuoksi. Olen käyttänyt apuna Amelingin saksankielisiä ja Williamsin
englanninkielisiä käännöksiä ja selityksiä, ja pyrkinyt esittämään version, joka antaa riittävän
perustellun kuvan lahjoittajan kontekstista. Tiedostan valintojeni epävarman ja moniselitteisen
luonteen.
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apokryfikirjaan IV Esra 10:43, jossa vastaava nimi on maskuliininen.221 Paul
Trebilco, Margaret Williams ja Ross Kraemer puolestaan puolustavat
voimakkaasti Jaelin naiseutta vedoten ennen kaikkea siihen, että nimen alkuperä
on paljon todennäköisemmin Vanhan testamentin Tuomarien kirjan luvuissa 4-5
kuin IV Esrassa. Tuomarien kirjassa kerrotaan naisesta nimeltä Jael, joka
sankarillisesti tappoi Kanaanin kuninkaan sotapäällikön Siseran telttavaarnalla ja
nuijalla. Sen sijaan IV Esrassa on kyse pelkästä nimestä listassa. Nimi, jolla on
kunniakkaat perinteet on todennäköisemmin otettu myöhemmin käyttöön.
Viimeksi mainittujen tutkijoiden mielestä ei ole mitään perusteltua syytä, miksi
Jael ei voisi olla nainen.222 Walter Ameling ja William Horbury tunnustavat, että
Tuomarien kirja nimen alkuperänä on vakuuttavampi kuin IV Esra, ja myöntävät
olevan mahdollista, että Afrodisiaksen Jael on nainen. Molemmat kuitenkin
pitävät todennäköisempänä, että kyseessä on mies, koska yksi ainoa nainen
miesten joukossa ei vaikuta uskottavalta. Ameling myös toteaa, että arvonimi on
maskuliinimuodossa; hän odottaisi naisen kantavan feminiinistä arvoa
προστάτις.223 Brootenin mielestä maskuliinimuotoinen arvonimi ei todista mitään
kantajansa sukupuolesta, sillä Jaelin tapaus ei ole ainoa, jossa sellainen
esiintyy.224
Mielestäni molempia näkemyksiä voidaan perustella, mutta kummankin
puolen perusteluihin sisältyy varsin paljon oletuksia. Sen vuoksi molemmat
mahdollisuudet pitää ottaa huomioon. Afrodisiaksen piirtokirjoitus saattaa
osaltaan kertoa juutalaisesta naisesta, jolla oli johtava asema yhteisössään.

3. Arvonimiin liittyvä asema ja tehtävät
1900-luvun loppupuolelle asti ajateltiin yleisesti, että juutalaisyhteisöt eri puolilla
Rooman valtakuntaa olivat jokseenkin yhdenmukaisesti järjestäytyneitä:
synagogissa oli kaikkialla samat viranahaltijat, jotka hoitivat varsin
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Reynolds & Tannenbaum 1987, 101. Trebilco (1991, 108-109) keskustelee tarkemmin nimeen
Jael liittyvistä ongelmista IV Esrassa; nimen kirjoitusasu vaihtelee eri käsikirjoituksissa, eikä
alkuperäisestä muodosta voida olla varmoja.
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Trebilco 1991, 107- 108; Brooten 1991, 152; Williams 1992, 300; Kraemer 2011, 191, myös
Schürer III.1 1979, 25, 102. Trebilcon mukaan tutkijat pitivät Jaelia naisena ennen
piirtokirjoituksen julkaisemista käydyissä keskusteluissa.
223
Ameling 2004, 92-93; Horbury 1999, 395. Ameling mainitsee myös, että monia heprealaisia
nimiä käytettiin sekä miehillä että naisilla.
224
Brooten 1991, 153 alaviite 15. Ks. tässä tutkielmassa Smyrnan Rufina, jonka arvonimi
ἀρχισυνάγωγος on maskuliinissa.
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samantyyppisiä tehtäviä yhtenäisten sääntöjen puitteissa.225 Nykyään tutkijat
lähtevät siitä, että maantieteelliset ja kulttuuriset tekijät eri puolilla Rooman
valtakuntaa ja melkein tuhannen vuoden aikaväli loivat toisistaan eroavia
käytäntöjä eri yhteisöissä. Myös erot Palestiinan ja diasporan välillä olivat
todennäköisesti merkittäviä.226
Tutkimushistorian kuluessa arvonimen kantajan sukupuoli on nähdäkseni
usein miltei paradigmanomaisesti vaikuttanut sen tulkintaa, mitä hän on voinut tai
ei ole voinut olla ja tehdä. Niinpä haluan tässä vaiheessa jättää huomiotta sen, että
esittelemäni piirtokirjoitukset on omistettu naisille, ja lähestyä niiden sisältämiä
arvonimiä sellaisinaan. Mitä antiikin kirjallisista lähteistä ja piirtokirjoituksista
itsestään voidaan lukea eri arvonimien haltijoista? Seuraavia otteita antiikin
teksteistä ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi esitykseksi.Olen poiminut esimerkit sillä
ajatuksella, että niistä näkyvät kirjoittajien erilaiset taustat ja ne kertovat
arvonimien sisällöstä eri näkökulmista. Mielestäni ne riittävät antamaan kuvan
siitä, mitä tekstilähteistä voi saada irti. Myös valitut piirtokirjoitukset ovat
kulloistakin asiaa valaisevia esimerkkejä, eivät kaikenkattava luettelo tunnetuista
löydöistä.

3.1 Synagogan esimies
3.1.1 Synagogan esimies antiikin kirjallisissa lähteissä
Antiikin ajan kirjalliset lähteet osoittavat, että arvonimi synagogan esimies
tunnettiin hyvin niin juutalaisten, kristittyjen kuin pakanoidenkin keskuudessa. Se
mainitaan niin pakanakirjailijoiden teksteissä kuin rabbiinisissakin lähteissä,
virallisissa lakikokoelmissa sekä kirkkoisien ja muissa kristillisissä kirjoituksissa,
myös Uudessa testamentissa. Näiden lähteiden antamaan kuvaan perustuvat
kaikki tutkimuskirjallisuudessa myöhemmin esitetyt näkemykset synagogan
esimiehen asemasta ja tehtävistä – on tuota kuvaa sitten pidetty uskottavana tai ei.
Niistä näkyy selvästi, että synagogan esimiehen asemaa arvostettiin ja siihen
katsottiin liittyvän jonkinlaisia johtotehtäviä.227
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Tätä näkemystä edustavat paljolti mm. Jean Justerin (1965), Samuel Kraussin (1966) ja Emil
Schürerin (1979/86) kattavat teokset antiikin ajan juutalaisyhteisöistä.
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Levine 2005, 412-414.
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Täydellisempi esitys antiikin teksteistä, joissa synagogan esimies mainitaan on esim. Brooten
1982, 15-30; Levine 1998, 201-212; Levine 2005, 418-424. Myös Schürer (1986, 433-439,
erityisesti alaviitteet) esittelee monia tekstilähteitä.
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Arvonimen olemassaolosta ensimmäisellä vuosisadalla jaa. ovat osoituksena
Uudessa testamentissa tapaamamme synagogan esimiehet. Yksi heistä on Jairos,
jonka tyttären Jeesus parantaa. Markuksen evankeliumin viidennessä luvussa
termi ἀρχισυνάγωγος esiintyy neljä kertaa (Mark. 5:22, 35, 36, 38). Luukkaan
paralleelissa synagogan esimies mainitaan kahdesti (Luuk. 8:41, 49).
Ensimmäisellä kerralla Luukas käyttää termiä ἄρχων τῆς συναγωγῆς. Jatkossa
hänen Jairoksensa on ἀρχισυνάγωγος, joten hän selvästikin mieltää nuo kaksi
termiä synonyymeiksi. Matteus kertoo saman tarinan käyttäen kahdesti termiä
ἄρχων (Matt. 9:18,23).228 Joistakin Uuden testamentin kertomuksista voi tehdä
päätelmiä synagogan esimiehen tehtävistä. Luukas kuvaa, miten Jeesus paransi
kumaraselkäisen naisen sapattina synagogassa. Synagogan esimies närkästyi tästä
ja nuhteli seurakuntalaisiaan siitä, että he tulivat parannettaviksi sapattina, vaikka
viikossa oli kuusi muuta päivää sellaista toimintaa varten. Näin esimies ohjasi
ihmisiä oikeaan lain noudattamiseen.229
Evankeliumit kertovat meille Palestiinan tilanteesta, mutta Apostolien teot
todistavat, että synagogan esimies kuului myös diasporasynagogan
vastuunkantajiin. Apostolien tekojen kahdeksannessatoista luvussa kerrotaan
Paavalin lähetystyöstä Korintissa (Apt. 18:1-17). Sen tuloksena yksi synagogan
esimies, Crispus, perheineen uskoi Jeesukseen. Toinen esimies, Sostenees, sen
sijaan joutui väkijoukon pahoinpitelemäksi, kun maakunnan käskynhaltija ei
halunnut sekaantua Paavalin ja kaupungin juutalaisten väliseen kiistaan. Brooten
tulkitsee Sosteneen todennäköisesti johtaneen joukkoja, kun juutalaiset raahasivat
Paavalin käskynhaltijan eteen ja syyttivät häntä ihmisten houkuttelemisesta
lainvastaiseen jumalanpalvelukseen. Näin synagogan esimies valvoi lain oikeaa
noudattamista.230 Tästä kertomuksesta voi myös päätellä, että yhdessä
synagogassa saattoi olla useampi kuin yksi esimies kerrallaan.231 Useamman
esimiehen yhtäaikaiseen tehtävienhoitoon viittaa myös Apostolien tekojen
kolmannentoista luvun kertomus Paavalista ja hänen seuralaisistaan Pisidian
228

Termien epäjohdonmukaisen käytön syynä voi olla yksinkertaisesti se, etteivät kaikki
evankelistat tunteneet tarkasti paikallisia oloja. Kyseessä voivat myös olla ajalliset ja
maantieteelliset erot tehtävien sisällössä ja luonteessa. World Biblical Comentary näkee Luukkaan
käyttämän termin ἄρχων olevan jonkinlainen yleiskäsite, joka sulkee sisäänsä kaikki synagogan
johtohenkilöt. Italiasta on löydetty kaksi piirtokirjoitusta, joissa sama henkilö on sekä
ἀρχισυνάγωγος että ἄρχων (JIWE 1.20 ja 2.322), mikä saa ajattelemaan, että kummallakin
arvonimellä on oma sisältönsä. Molemmat piirtokirjoitukset on ajoitettu 100-300-luvulle jaa.
Brooten 1982, 15-16; Rajak & Noy 1993, 79 ja liite 1.
229
Lk. 13: 10-17, synagogan esimiehen toiminnasta erityisesti jae 14.
230
Brooten 1982, 16-17.
231
Tosin tekstistä ei selvästi käy ilmi, palvelivatko Crispus ja Sostenees yhtä aikaa vai ehkä
peräkkäin. Brooten 1982, 16-17.
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Antiokian synagogassa. Synagogan esimiehet pyysivät heitä ”lausumaan
seurakunnalle joitakin kehotuksen sanoja” (Apt. 13:15). Tästä on päätelty, että
synagogan esimiehen tehtäviin kuului kutsua sopivat henkilöt puhumaan luettujen
tekstien pohjalta.232
Codex Theodosiumissa, Rooman valtakunnan kristittyjen keisarien
lakikokoelmassa233, synagogan esimies on poikkeuksetta mukana johtotehtävistä
puhuttaessa. Tämä heijastelee todennäköisesti keisarikunnan hierarkkista
rakennetta yleensä; myös juutalaisten johtajilla oli erityinen merkitys
valtaapitävien silmissä. Codex Theodosiumin määräys vuodelta 330 jaa. vapauttaa
tietyt synagogan viranhaltijat julkisesta palveluksesta (munus corporalia), koska
he jo hoitivat toista palvelutehtävää (munus). Viranhaltijat on listattu
seuraavasti:234
Sama Augustus235 papeille, synagogien esimiehille, synagogien isille ja
muille, jotka palvelevat mainitussa paikassa.
Määräämme, että papit, synagogien esimiehet, synagogien isät ja muut,
jotka palvelevat synagogia ovat vapaita kaikesta pakollisesta, julkisesta
palveluksesta...236
Myös saman lakikokoelman toisessa määräyksessä vuodelta 397 jaa. juutalaisille
viranhaltijoille taataan tiettyjä etuoikeuksia, heidät vapautetaan velvollisuudesta
palvella decuriona237 ja heidän oikeutensa elää omien lakiensa mukaan
vahvistetaan.238 Keisarikunnan lainsäädäntö selvästikin piti synagogan esimiestä
jonkinlaisena yhteisönsä johtohenkilönä, jolla oli julkiseen viranhaltijaan
verrattava auktoriteetti. Vuodelta 399 jaa. peräisin olevasta määräyksestä voi
päätellä jotakin synagogan esimiehen tehtävistä:239
232

Brooten 1982, 16; Levine 2005, 418. Näin myös The New International Commentary on the
New Testament.
233
Kokoelma sisältää lakitekstejä keisari Konstantinos I Suuren hallintokaudelta alkaen. Hän nousi
valtaan vuonna 306 jaa. , suosi kristinuskoa ja otti lopulta kasteen kuolinvuoteellaan toukokuussa
337. Konstantinos Suuri tunnetaan kirkkohistoriassa myös vuoden 325 Nikean ensimmäisen
kirkolliskokouksen kokoonkutsujana. Konstantinos I Suuren aika merkitsi kristinuskon aseman
muuttumista vainotusta lahkosta Rooman valtakunnan viralliseksi uskonnoksi, ja vastaavasti
juutalaisten aseman vaähittäistä heikkenemistä valtakunnassa
234

Codex Theodosium 16.8.4. niin kuin sen esittää Linder 1987. Brooten 1982, 19. Rajak and Noy
1993, 80; Levine 2005, 423.
235
Tässä keisarin arvonimi. Elettiin Itä-Rooman eli Bysantin valtakunnan alkuaikoja.
Konstantinos I Suuri oli juuri tehnyt Konstantinopolista uuden pääkaupungin.
236
Oma käännös latinasta.
237
Kymmenen päämies. Siviilivirkana roomalaisen siirtokunnan neuvoston jäsen. Sotilasvirkana
ratsuväen upseeri.
238
Codex Theodosium 16.8.13. niin kuin sen esittää Linder 1987. Brooten 1982, 20; Rajak and
Noy 1993, 80; Levine 2005, 423.
239
Codex Theodosium 16.8.14. niin kuin sen esittää Linder 1987. Brooten 1982, 20-21; Rajak and
Noy 1993, 80; Levine 2005, 423-424.
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...On arvottomalle taikauskolle tyypillistä, että synagogan esimiesten tai
juutalaisten vanhimpien, tai niiden, jotka kutsuvat itseään apostoleiksi, jotka
Patriarkka lähettää ajoittain keräämään kultaa ja hopeaa, on toimitettava
patriarkalle tietty rahamäärä, joka on kerätty kultakin synagogalta... Me
määräämme, ettei mitään saa lähettää mainitulle Patriarkalle...240
Vaikuttaa siltä, että synagogan esimies oli osaltaan vastuussa Jerusalemin
temppelille diasporasynagogista kerättävästä vuotuisesta verosta, jonka
kokoamisen edellä siteerattu lainkohta siis kielsi.241
Rabbiiniset tekstit antavat ymmärtää, että synagogan esimies oli keskeinen
osa synagogayhteisöä ajanlaskumme ensimmäisillä vuosisadoilla, joskin arvonimi
mainitaan vain satunnaisesti. Mishnassa, joka koottiin 200-luvulla jaa., kuvataan
Tooran lukemista temppelivuorella Suurena Sovituspäivänä, kun Jerusalemin
temppeli oli vielä olemassa:242
Synagogan hazan ()חזן243 ottaa Toora-rullan ja antaa sen synagogan
esimiehelle. Synagogan esimies antaa sen papille ()סגן, pappi antaa sen
ylipapille ()כהן גדול. Ylipappi nousee, ottaa sen vastaan ja lukee seisten.
Tosefta-traditiosta käy ilmi, että synagogan esimiehen tehtävänä oli kutsua
sopivaksi katsomansa seurakunnan jäsenet lukemaan Tooraa
jumalanpalveluksessa.244 Talmudin tekstit, jotka on koottu 400-600-luvuilla jaa.,
todistavat synagogan esimiehen olemassaolosta myöhäisantiikin aikana. Näin
Babylonialainen Talmud neuvoo nuorta miestä, joka etsii itselleen sopivaa
vaimoa:245
Rabbimme opettivat: myyköön mies kaiken, minkä omistaa ja naikoon
oppineen miehen tyttären. Jos hän ei löydä oppineen miehen tytärtä,
naikoon jonkun sukupolvensa suurmiehen tyttären. Jos hän ei löydä
suurmiehen tytärtä, naikoon synagogan esimiehen tyttären. Jos hän ei löydä
synagogan esimiehen tytärtä, naikoon hyväntekeväisyysrahaston hoitajan
tyttären. Jos hän ei löydä hyväntekeväisyysrahaston hoitajan tytärtä,
naikoon alakoulun opettajan tyttären. Mutta älköön naiko kansanmiehen
( )עמי הארץtytärtä, sillä he ovat iljettäviä ja heidän vaimonsa ovat loisia, ja
heidän tyttäristään sanotaan: ”Kirottu olkoon se, joka makaa minkäänlaisen
elukan kanssa” (5.Moos. 27:21).
240

Oma käännös latinasta.
Tämä määräys kumottiin vuonna 404, jonka jälkeen tapa sai jatkua. Brooten 1982, 21 viite 71.
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M. Yoma 7:1. Oma käännös hepreasta. Brooten 1982, 17. Levine 2005, 420.
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Olen jättänyt termin hazzan kääntämättä, koska sille ei löydy suoraa suomenkielistä vastinetta.
Nykyheprean, kreikan ja englannin merkityksiä yhdistellen hazzan oli /on suntion, vahtimestarin ja
kanttorin yhdistelmä. Tarkemman selvityksen hänen tehtävistään antaa esim. Safrai & Stern (1974,
474, 496) ja Levine (2005, 435-442), jotka painottavat sitä, että hazzan oli ainakin Juudeassa
oppinut mies.
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T Megillah 3.21. Levine 2005, 421. Palaan tähän Toseftan kohtaan tarkemmin toisessa
yhteydessä luvussa 5.
245
B. Pesah 49b. Oma käännös hepreasta. Brooten 1982, 18-19; Levine 2005, 421.
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Näistä teksteistä voi päätellä, että synagogan esimiehellä oli varsin arvostettu
asema yhteisössään, hän osallistui jumalanpalveluksen toteuttamiseen ja oli
ainakin jossakin määrin oppinut henkilö.
Myös kirkkoisät tunsivat synagogan esimiehet juutalaisyhteisöjen johtajina,
ja heidät mainitaan monissa patristisissa lähteissä. Esimerkiksi Justinos Marttyyri,
joka eli toisen vuosisadan alkupuolella jaa., varoittaa juutalaisia seuraavasti:246
Älkää herjatko Jumalan Poikaa, älkääkä seuratko fariseusten antamaa
esimerkkiä pilkata Israelin kuningasta, kuten teitä opettavat synagogan
esimiehenne rukousten jälkeen.
Salamiksen piispa Epifanios puolestaan moittii juutalaiskristittyjä ebioniitteja
siitä, että he pitävät kiinni juutalaisista tavoistaan ja kunnioittavat Kristusta vain
nimellisesti. He kutsuvat kokoontumispaikkaansa synagogaksi, ja heillä on
seurakunnassaan paitsi vanhimpia myös synagogan esimiehiä.247
Synagogan esimies mainitaan myös pakanakirjailijoiden teksteissä. Flavius
Vopiscus on säilyttänyt tuotannossaan keisari Hadrianuksen kirjeen langolleen
Servianukselle. Keisari kertoo kielteisiä vaikutelmiaan Egyptistä:248
Ne, jotka palvelevat Serapista, ovat kristittyjä, ja ne, jotka sanovat olevansa
Kristuksen pappeja, ovat Serapikselle omistautuneita. Ei ole sellaista
juutalaisten synagogan esimiestä, ei samarialaista, ei kristittyjen vanhinta,
joka ei olisi tähdistäennustaja, selvänäkijä tai painimestari249.
Ἀρχισυνάγωγος -arvonimen yleisestä tuttuudesta kertonee jotakin, että keisari
Aleksanteri Severuksen250 vastustajat käyttivät hänestä haukkumanimeä ”Syyrian
synagogan esimies” todennäköisesti siksi, että hän suhtautui suopeasti
juutalaisiin.251

3.1.2 Piirtokirjoitusten antama kuva synagogan esimiehestä
Piirtokirjoitukset tarjoavat määrällisesti eniten tutkimusmateriaalia synagogan
esimiehestä. Tessa Rajak ja David Noy ovat listanneet kolmisenkymmentä
juutalaista piirtokirjoitusta, joissa noin neljälläkymmenellä henkilöllä on kyseinen
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Dialogue with Trypho 137. Oma käännös kreikasta. Kreikankielinen teksti Brooten 1982, 21.
Panarion 30.18.2. Levine 2005, 419.
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Scriptores Historiae Augustae 3.398-399. Vopiscuksen osuus Historia Augustasta on peräisin
300-luvun alkupuolelta jaa. Hadrianuksen kirjeen aitoudesta ei olla yksimielisiä. Brooten 1982, 23,
myös viite 79; Levine 2005, 422. Oma käänös latinasta.
249
Painimestarin tehtävänä oli huolehtia painijoiden ihon voitelusta ennen ottelua ja heidän
harjoittelustaan. Olen ymmärtänyt, että tehtävään liittyi jonkinlaisia uskonnollisia elementtejä.
250
Aleksanteri Severus hallitsi vuosina 222-235 jaa. Hän oli kotoisin Syyrian Foinikiasta ja vain
17-vuotias noustessaan valtaistuimelle. Benario 2001.
251
Scriptores Historiae Augustae 2.234-235. Brooten 1982, 23 viite 81, 29; Levine 2005, 422-423.
247
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arvonimi.252 Suurin osa näistä on hautakirjoituksia, joissa vain mainitaan
synagogan esimies kertomatta sen enempää yksityiskohtia. Joukossa on kuitenkin
muutama taloudellista hyväntekijää muistava teksti, jotka jo sinänsä antavat
ymmärtää, että yhteisön rahallinen tukeminen lienee ollut yksi, joskaan ei ainoa,
esimiehen velvollisuuksista.253 Lahjoittajien joukossa on synagogien perustajia,
korjaustöiden rahoittajia ja niitä, jotka ovat kustantaneet synagogaan jonkin
keskeisen elementin, kuten mosaiikkikoristeen tai ovirakennelman. 254
Kuten kirjallisistakin lähteistä, piirtokirjoituksista voi päätellä, että
synagogan esimiehellä oli arvostettu asema yhteisössään. Monessa tapauksessa
arvonimen haltijaa kuvaillaan ylistävillä määreillä: τιμιωτάτος eli kaikkein
kunnioitetuin, ἀξιολογώτατος eli kaikkein arvostetuin, λαμπότατος eli kaikkein
maineikkain.255 Synagogan esimiehiä voi olla enemmän kuin yksi samanaikaisesti
samalla paikkakunnalla ja/tai samassa synagogassa.256 Toisaalta yhdellä ja
samalla henkilöllä saattoi olla muitakin arvonimiä synagogan esimiehen lisäksi,
sekä synagogaan että johonkin siviili- tai sotilasvirkaan liittyviä.257
Piirtokirjoituksista käy myös ilmi, että arvonimi on joissakin tapauksissa
voinut periytyä suvun ja perheen sisällä sukupolvelta toiselle.258 Arvon (ja siihen
liittyneen tehtävän) periytymistä tukeviksi voidaan tulkita myös ne
hautakirjoitukset, joissa lapsivainaja on synagogan esimies.259 Periytyvyydellä ja
lapsiesimiehillä on ollut oma merkityksensä keskustelussa naisen
mahdollisuudesta toimia synagogan esimiehenä. Lapselle annettu arvonimi oli
mitä todennäköisimmin kunnianimitys, jonka haltijan ehkä odotettiin
tulevaisuudessa täyttävän isiensä paikan perheen perinteiden mukaisesti. Tästä on
vedetty johtopäätös, että myös naisten kohdalla kyseessä on voinut olla (tai
todennäköisesti oli) kunnianimitys vailla esimiestehtäviä.260 Brooten korostaa
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Rajak & Noy 1993, 89-92.
Rajakin ja Noyn (1993) luettelossa näitä on yhdeksän; sen lisäksi ks. esim. Lifshitz 1967, nro
76, 85, 88 ja Brooten 1982, 229-230 nootti 93.
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Levine 2005, 424. Ks. esim. luvun 2.1.3 Myndoksen Theopempte, joka lahjoitti poikansa
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Levine 1998, 211; Levine 2005, 425.
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Näin esim. Antiokiassa ja Akmoniassa, Lifshitz 1967, no. 33 ja 38; Brooten 1982, 26-27.
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Esim. JIWE 2.322 ja 1.20, ἄρχων; Lifshitz 1975, 88, no. 731c, πρεσβύπερ; Lifshitz 1967, no.1
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pienokaisena (νήπιος) kuollut ἄρχων.
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Juster 1965, 453; Brooten 1982, 30.
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kuitenkin, että on syytä huomata, miten jotkut piirtokirjoitukset todistavat siitä,
että sama henkilö on ollut synagogan esimies useamman kerran.261 Tämä tuntuisi
edellyttävän, että tehtävään valittiin tietyksi ajaksi kerrallaan. Arvonimen
perinnöllisyyttä vastaan puhuvat myös ne piirtokirjoitukset, joissa pojalla ei ole
arvonimeä, vaikka isällä on (tai heillä on eri arvonimet).262 Se, miten arvonimi on
saatu, on siis todennäköisesti vaihdellut ajan ja paikan mukaan.263

3.1.3 Synagogan esimiehen tehtävistä lähteiden valossa
Perinteisen ja viime aikoihin asti hallitsevan näkemyksen mukaan esimiehen
tehtävät olivat pääosin, tai melkein yksinomaan, uskonnollisia. Edellä esitettyjen
kirjallisten lähteiden perusteella tällaiseen johtopäätökseen on helppo päätyä: sekä
rabbit että kirkkoisät keskittyvät – ehkä odotetusti – uskonnollisiin kysymyksiin,
ja myös pakanakirjailijat ja lainsäätäjä näkevät synagogan esimiehet nimenomaan
uskontonsa edustajina.264 Tämän tulkintalinjan pioneereja ovat olleet Emil
Schürer, Jean Juster, Samuel Krauss ja Jean-Babtiste Frey. Esimies valvoi, että
jumalanpalveluksessa kaikki tapahtui oikein ja järjestyksessä. Hän valitsi Tooran
lukijat ja puhujat tai saattoi suorittaa nämä tehtävät itse. Hänen tuli myös toimia
yhteisönsä hengellisenä ja henkisenä tukijana ja oikeaoppisuuden valvojana.
Hengellisten tehtäviensä ohella hän voi hoitaa myös yhteisön raha-asioita, muun
muassa osallistua temppeliveron keräykseen, ja valvoa synagogarakennuksen
kunnostus- ja rakennustöitä. Tehtävä vaati taitoa ja tietoa ja toi haltijalleen
kunnioitusta ja arvovaltaa niin omien kuin ulkopuolistenkin keskuudessa.265
Antiikin kirjallisten lähteiden antamaa kuvaa on pidetty historiallisesti totena.
Perinteinen näkemys synagogan esimiehen tehtävistä laajentui käsittämään
yhteisön taloudellisen tukemisen, kun tutkijat alkoivat kiinnittää enemmän
huomiota löydettyihin piirtokirjoituksiin. Hengellisen auktoriteetin ohella, joka
nähtiin edelleen tärkeänä, merkittäväksi nousi myös esimiehen kyky tukea
synagogaansa rahallisilla lahjoituksilla. Kiveen hakatuilla muistokirjoituksilla
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Esim. Lifshhitz 1967, no. 85.
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kunnioitettiin useinmiten yhteisöjen ja yhteiskunnan taloudellisia hyväntekijöitä,
jotka kustansivat esimerkiksi julkisten rakennusten ylläpidon ja korjaukset.266
Äärimmäistä linjaa taloudellisen hyväntekeväisyyden merkityksessä
edustavat Tessa Rajak ja David Noy, jotka torjuvat täysin antiikin kirjallisten
lähteiden antaman kuvan synagogan esimiehistä. He pitävät Uuden testamentin ja
kirkkoisien näkemyksiä niin juutalaisvastaisesti värittyneinä, ettei niille voi antaa
historiallista todistusarvoa. Lakitekstien arvoa taas vähentää se, että keisarillisten
piirien tiedot juutalaisen yhteisön rakenteista ja toimintatavoista oli vajavaista.
Rajak ja Noy korostavat sitä, että ei-juutalaisten lähteiden antama kuva on
nimenomaan ulkopuolisten näkökulma, joka ei heidän mielestään perustu
niinkään tietoon vaan olettamuksiin. Synagogan esimies oli helppo poimia ikään
kuin edustamaan juutalaisia viranhaltijoita, sillä se kuulostaa jo sinänsä hyvin
juutalaiselta viitatessaan synagogaan, ja se esiintyi melkein yksinomaan
juutalaisten keskuudessa. Näin ollen Rajak ja Noy näkevät synagogan esimiehen
puhtaasti kunnianimityksenä, joka myönnettiin patronaattijärjestelmän267
mukaisesti taloudellisille hyväntekijöille. He perustavat näkemyksensä
piirtokirjoitusten antamaan kuvaan synagogan esimiehistä lahjoittajina ja siihen,
että juutalaiset omaksuivat kreikkalais-roomalaisen yhteiskunnan rakennemallit,
joissa nimenomaan rahallinen hyväntekeväisyys toi mukanaan arvonimiä ja
kunniaa.268
Lee I. Levine pitää historiallisesti perustelluimpana yhdistää eri lähteiden
antama kuva synagogan esimiehistä, kuten suurin osa tutkijoista nykyään
tekeekin.269 Levine torjuu Rajakin ja Noyn mielipiteen tekstilähteistä arvottomina,
vaikka yhtyykin siihen, että niiden tulkinnassa on noudatettava varovaisuutta:”...
jopa vääristynyt todellisuus sisältää usein totuuden siemenen.”270 Kun on otettu
huomioon eri lähteiden tarjoama materiaali ja tieto antiikin ajan yhteiskunnasta,
on päädytty arvonimeen ja tehtävään, joka merkitsi johtavaa asemaa ja johon
kuuluivat koko synagogaelämän valvominen, hengelliset ja taloudelliset
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Enemmän patronaattijärjestelmästä luvussa 5.
Rajak & Noy 1993, 78, 84-89; Levine 2005, 416.
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velvollisuudet sekä lisäksi yhteisön edustaminen ulospäin eli jonkinlainen
poliittinen ja hallinnollinen rooli.271
Itse olen sitä mieltä, että synagogan esimiehen roolin ”kutistaminen”
ainoastaan taloudelliseksi hyväntekijäksi edellyttää kaikkien antiikin kirjallisten
lähteiden julistamista epäkelvoksi todistusaineistoksi. Sellainen tuomio on
minusta liian yksioikoinen, vaikkakin monet tekstit varmasti ovat puolueellisia ja
”asenneongelmaisia”. Toisaalta pidän varallisuuden merkityksen esiin nostamista
olennaisen tärkeänä ja uskon sen vaikuttaneen merkittävästi naisten mahdolliseen
nousuun johtaville paikoille. On myös tärkeää pitää mielessä, kuten jo tämän
luvun alussa käy ilmi, että sama arvonimi on saattanut merkitä jossakin määrin eri
asemaa ja erilaisia tehtäviä eri puolilla laajaa Rooman valtakuntaa.272

3.2 Johtaja273
3.2.1 Johtaja antiikin kirjallisissa lähteissä
Jo Platonin (427-347 eaa.) teksteissä käytetään kaupunkien perustajajumalista ja jumalattarista nimitystä ἄρχηγός, ja Aristoteles (384-322 eaa.) käyttää samaa
sanaa heimon tai perheen esi-isistä.274 Nämä tekstit ovat tietenkin paljon
varhaisempia kuin käsittelemäni piirtokirjoitukset, mutta ne antavat mielestäni
hyvin historiallista perspektiiviä arvonimelle, jonka tarkempi sisältö jää varsin
epävarmaksi ja moniselitteiseksi.
Vanhan testamentin kreikankielinen käännös, Septuaginta275, antaa
monipuolisen kuvan ἄρχηγός -sana käytöstä antiikin ajan juutalaisten
keskuudessa. Sitä käytetään monen hepreankielisen sanan kääntämiseen. ראש
merkityksessä sotilaallinen, poliittinen tai heimon johtaja (1.Moos. 6:14, 4.Moos.
13:3, 14:4, 25:4, 5.Moos. 33:21, Tuom. 9:44, 1. Aik. 5:24, 8:28, 12:21, Neh. 7:7071, 11:16-17, Val. 2:10) on kaikkein yleisin hepreankielinen vastine. Myös קשן
päällikkö (Tuom. 11:6,11, Jes. 3:6-7) ja  סר, ruhtinas, virkamies, käskynhaltija
(Tuom. 5:15, 1.Aik. 26:26, Neh. 2:9, Jes. 30:4) esiintyvät usein.
Uudessa testamentissa Kristuksesta käytetään ilmaisua ἄρχηγός τῆς ζωῆς
(elämän ruhtinas,Apt. 3:15), ἄρχηγός τῆς σωτηρίας (pelastaja, Hepr. 2:10), τῆς
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Levine (2005, 416-427) esittää selkeän ja kattavan kuvauksen tällaisesta kokonaisvaltaisesta
tulkinnasta.
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Levine 1998, 196.
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Toistan tässä varaukseni arvonimen ἄρχηγός kääntämisestä johtajaksi, mutta olkoon tämäkin
otsikko suomeksi, yhtenäisyyden nimissä.
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Timaeus 21E; Nicomachean Ethics 8.12.4.
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Käännetty 200-luvulla eaa, käytössä kreikankielisten diasporajuutalaisten keskuudessa vielä
käsittelemieni piirtokirjoitusten aikana.
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πίστεως ἄρχηγός (uskon perustaja, Hepr. 12:2) ja ἄρχηγός καὶ σωτῆρ ( Ruhtinas ja
Pelastaja, Apt. 5:31).
Varhainen kirkkohistorioitsija Eusebios Kesarealainen kutsuu vastustajaansa
Marcellusta ”jumalattomien harhaoppisten johtajaksi” käyttäen sanaa ἄρχηγός.276
Ensimmäisen vuosisadan juutalaisista kirjailijoista sekä Josefus että Filon
käyttävät sanaa ἄρχηγός muutamassa eri merkityksessä. Josefuksella se tarkoittaa
sekä ongelmien ja väkivaltaisuuksien alullepanijaa/aiheuttajaa että kansan esi-isää
ja perustajaa.277 Filon taas puhuu kansan johtajasta tai päälliköstä.278

3.2.2 Mitä johtajasta voidaan sanoa lähteiden valossa?
Johtajan arvonimen mukanaan tuomia asemaa ja tehtäviä on jäljitettävä ainakin
toistaiseksi vain kirjallisten lähteiden avulla, sillä kuten olen luvussa 2.2
maininnut, arvonimi esiintyy vain kahdessa löydetyssä piirtokirjoituksessa, kerran
maskuliinissa, kerran feminiinissä, eikä kumpikaan niistä anna mitään viitteitä sen
sisälöstä.
Horbury ja Brooten ovat ainoat löytämäni tutkijat, jotka ovat hiukan
laajemmin pohtineet arvonimen ἄρχηγός. taustoja ja merkitystä, ja koko tämä
pääluku perustuukin heidän ajatuksiinsa. Molemmat päätyvät asettamaan
ensisijaiseksi käännökseksi ”johtaja”; edellisen alaluvun tekstiesimerkit on
poimittu Brootenin väitöskirjasta, johon myös Horbury viittaa.279 Brooten
huomauttaa, ettei mistään voi päätellä, oliko kyseessä yhteisön hallinnollinen vai
synagogan uskonnollinen johtaja. Toisaalta, hänen mukaansa vain riittävän
suurissa juutalaisyhteisöissä nuo kaksi tointa oli erotettu toisistaan. Brooten pitää
mahdollisena, että kyseessä olisi ollut esimerkiksi kaupungin synagogayhteisön
perustaja, koska tekstiesimerkkien valossa ἄρχηγός kääntyy varsin usein
perustajaksi sekä juutalaisissa että ei-juutalaisissa teksteissä.280 Kaupunkien ja
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Posterity of Cain and His Exile XII.42), Jaakobin kahteentoista poikaan (On Flight and Finding
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Brooten 1982, 37.
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heimojen palvotuista perustajista ja kantaisistä on tosin varsin pitkä matka
synagogan perustajajäseneen, joten teoria jää spekulaation tasolle.281
Horbury viittaa epigraafikko Louis Robertin ehdotukseen, että ἄρχηγός voisi
olla kreikankielinen vastine latinalaiselle arvonimelle principalis, joka esiintyy
myös juutalaisissa piirtokirjoituksissa.282 Principalis johti kaupungin neuvostoa;
vastaavasti ἄρχηγός ehkä johti juutalaisyhteisön neuvostoa. Silloin kyseessä olisi
siviilivirka, ei uskonnollinen tehtävä. Tämäkin on spekulaatiota ilman pitävää
näyttöä. Arvonimen merkitys jää avoimeksi.283

3.3 Vanhin
3.3.1 Vanhin antiikin kirjallisissa lähteissä
Kuten edellä luvussa 2.3 kävi ilmi arvonimi vanhin esiintyy kirjallisissa lähteissä
hyvin eri aikakausina ja monessa eri merkityksessä. Esittelen tässä sellaisia
antiikin tekstejä, jotka ajoittuvat lähimmäs käsittelemiäni piirtokirjoituksia.
Niiden antaman kuvan vanhimmista voi parhaiten olettaa vastaavan kaiverrusten
naisten mahdollista asemaa. En pyri esittämään tyhjentävää luetteloa, vaan
antamaan joitakin esimerkkejä, joista voi päätellä, mitä vanhimman rooliin
juutalaisyhteisössä sisältyi.
Vaikka Uuden testamentin kirjat on kirjoitettu aikaisemmin kuin tässä
tutkielmassa käsiteltävät piirtokirjoitukset, niiden antama kuva vanhimmista on
syytä ottaa huomioon, sillä ne ajoittuvat varsin lähelle Jerusalemista löydettyä
Theodotos -piirtokirjoitusta.284 Se on peräisin ajalta ennen Toisen Temppelin
tuhoa vuonna 70 jaa. ja varhaisin piirtokirjoitus, jossa mainitaan arvonimi vanhin.
Asiallinen yhteys tämän tutkielman vanhimpiin on hyvin mahdollinen ajallisista ja
maantieteellisistä eroista huolimatta.285
Luukkaan evankeliumin seitsemännessä luvussa (Luuk. 7:3-5) Kapernaumin
juutalaisten vanhimmat tulevat sadanpäämiehen lähettäminä pyytämään
Jeesukselta, että hän parantaisi sadanpäämiehen palvelijan. Arvonimi vanhin
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Brooten 1982, 38. Mielenkiintoinen viittaus on kyllä joistakin Uuden testamentin kohdista
heijastuva kunnioitus, jonka edellytettin kohdistuvan apostoli Paavaliin kristittyjen seurakuntien
perustajana (esim. 1.Tess. 2:9-12, 4:1-2, Fil. 3:17,4:9, Filem. 9-10).
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esiintyy tässä monikossa, mikä viittaa siihen, että yhteisössä oli yhtä aikaa
useampia vanhimpia. Tilanteesta voidaan myös päätellä, että sadanpäämies piti
vanhimpia jonkinlaisina yhteisön virallisina edustajina, joiden apuun hän
turvautui asiansa edistämiseksi. Kertomuksen vanhimmat saattoivat palvella sekä
synagogan että kaupungin vanhimpina.286 Apostolien teoissa mainitut kristittyjen
vanhimmat toimivat juutalaiskristittyjen seurakunnissa: Saul ja Barnabas
luovuttavat Antiokian seurakunnan rahalahjan Jerusalemin seurakunnan
vanhimmille (Apt. 11:30). Jerusalemissa pidettiin kokous, jossa apostolit ja
vanhimmat käsittelivät ympärileikkauksesta syntynyttä kiistaa ja päättivät, mitä
säädöksiä pakanuudesta kääntyneiden tuli noudattaa (Apt. 15:2,4,6,22-23).
Paavali neuvottelee Jerusalemin seurakunnan vanhimpien kanssa, miten rauhoittaa
juutalaiskristittyjen närkästys lain määräysten hylkäämisestä (Apt. 21:18-25).
Jaakobin kirjeessä kehotetaan kutsumaan seurakunnan vanhimmat sairaiden luo
voitelemaan heidät öljyllä ja rukoilemaan heidän puolestaan (Jaak. 5:14).
Vanhimmista puhutaan useinmiten monikossa, eli seurakuntia johti jonkinlainen
vanhimpien neuvosto. Seurakuntien jäsenten tausta huomioon ottaen voidaan
päätellä, että vanhimpien asema yhteisön johtajina oli perinteinen, synagogissa
vallinnut juutalainen malli.287
Synagogan esimiehen yhteydessä, luvussa 3.1.1, esittelin Salamiksen
piispan Epifanioksen näkemyksiä ebioniiteista. Hän paheksui heidän tapaansa
pitää kiinni jutalaisista perinteistä, muun ohessa sitä, että opettaminen ja nuorten
miesten avioliitoista päättäminen kuului vanhimpien tehtäviin (yhdessä synagogan
esimiehen kanssa).288
Arvonimi vanhin esiintyy myös Codex Theodosium -lakikokoelmassa
samanlaisissa yhteyksissä kuin edellä käsitelty synagogan esimies. Juutalaiset
vanhimmat vapautetaan julkisesta palveluksesta sillä perusteella, että heillä on
jonkinlainen johtava asema synagogassa. Vuonna 330 jaa. annettu säädös
määrää:289
Sama Augustus Ablaviukselle, pretoriaanien prefektille. Ne, jotka ovat
täysin omistautuneet juutalaisten synagogalle patriarkkoina tai vanhimpina
ja huolehtivat sen lakien täytäntöönpanosta, ovat edelleen vapautettuja sekä
286
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henkilökohtaisesta että yhteiskunnallisesta palveluksesta...Niitä, jotka tällä
hetkellä palvelevat decurioina, ei tule määrätä vartiointitehtäviin...Ne, jotka
eivät vielä palvele decurioina, on pysyvästi vapautettu decurionin
tehtävistä...
Lainkohdasta voidaan päätellä, että yksi vanhimpien tehtävä oli juutalaisen lain
määräysten toteuttaminen synagogan yhteydessä.290 Vuonna 397 jaa. annettu
säädös on samansuuntainen:291
Sama Augustus Caesariukselle, pretoriaanien prefektille. Juutalaisia sitovat
heidän omat rituaalinsa. Säilytämme heidän etuoikeutensa seuraten
edeltäjiämme, jotka ovat säätäneet, että niille, jotka ovat Kunnioitetun
Patriarkan alaisia, synagogan esimiehille, patriarkoille, vanhimmille ja
muille, jotka huolehtivat tuon uskonnon seremonioista, myönnetään samat
etuoikeudet...jotka koskevat kunnioitetun kristinuskon johtavaa papistoa...
Juutalaisten ja kristittyjen yhteisöjen johtajat rinnastetaan keskenään. Brootenin
mukaan tässä kuten myös edellisessä lainkohdassa on selvästi kyse virkatehtäviä
hoitavista henkilöistä, ei kunnianimien kantajista. Tekstiyhteydestä käy myös
ilmi, että he hoitivat nimenomaan uskonnollisia tehtäviä: heidät rinnastetaan
kristittyjen papistoon ja listaa täydennetään ”muilla, jotka huolehtivat tuon
uskonnon seremonioista”.292 Synagogan esimiehen yhteydessä esittelin Codex
Theodosiumin säädöksen 16.8.14 vuodelta 399 jaa., jossa kielletään
temppeliveron kerääminen ja lähettäminen Jerusalemiin. Vanhimmat mainitaan
siinä kyseisen veron kokoajina. Tästä voi päätellä, että he huolehtivat osaltaan
yhteisönsä raha-asioista. Kaikki kolme edellä mainittua lainkohtaa antavat
ymmärtää, että vanhimmat hoitivat synagogassa uskonnollisia tehtäviä. Heillä
saattoi tietenkin olla myös esimerkiksi hallinnollisia velvollisuuksia, mutta
ainakin lainsäätäjän silmissä heidän päätehtävänsä oli uskonnollinen.293 Kaksi
muuta lainkohtaa antavat lisävalaistusta vanhimpien toimenkuvaan. Codex
Iustinianuksessa vuodelta 418 jaa. säädetään:294
Jos kristittyjen ja juutalaisten välillä syntyy kiistaa, asiaa eivät saa ratkaista
juutalaisten vanhimmat295 vaan virkatuomarit.
Säädöksestä käy ilmi, että vanhimmilla oli myös oikeudellisia tehtäviä.
Mainittakoon vielä Corpus Iuris Civiliksen säädös vuodelta 553 jaa., jossa
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koulumestareita, vanhimpia ja opettajia (ἀρχιφερέκιται296 , πρεσβύτεροι,
διδάσκαλοι) kielletään uhkaamasta erottamisella niitä, jotka lukevat synagogassa
kirjoituksia kreikan kielellä. Tämäkin säädös viittaa siihen, että vanhimmilla oli
sananvaltaa uskonnollisissa asioissa.297
Rabbiinisissa teksteissä vanhimmasta käytetään hepreankielistä termiä
זקנ.298 Termi esiintyy monissa yhteyksissä, mutta sen määrittämää tehtävänkuvaa
on vaikea hahmottaa selkeästi.299 Babylonialainen Talmud kuvaa vanhinta
seuraavasti:
300
301

 אינ זקנ אלא חכםeli Vanhin ei tarkoita muuta kuin oppinutta/viisasta.
 אינ זקנ אלא מי שקנה חכמהeli Vanhin ei tarkoita muuta kuin sitä, joka on

hankkinut viisautta.
Vanhinten istumapaikasta uskonnollisissa kokoontumisissa puhutaan sekä
Toseftassa että Qumranin Yhdyskuntasäännössä, niin eri aikakausilta kuin ne
ovatkin peräisin.302 Tosefta Megillah’ssa kuvaillaan muun muassa, miten
vanhimmat istuvat kasvot läsnäolijoihin ja selkä pyhäkköön päin.303 Tässä
kuvauksessa ei mitä ilmeisimmin olla synagogassa, mutta kyseessä on kuitenkin
uskonnollinen konteksti.304 Toseftassa kerrotaan myös Aleksandrian synagogasta,
jossa vanhimmilla oli 71 kullattua istuinta.305
QumraninYhdyskuntasääntö puolestaan määrää, että vanhimpien tulee istua
heti pappien takana ja muun seurakunnan heidän takanaan omilla paikoillaan.306
Qumranin yhteisöllä oli aivan oma luonteensa ja sen vanhinten asema oli
296
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todennäköisesti hyvin erilainen kuin käsiteltävien piirtokirjoitusten vanhimpien,
mutta teksti sopii mielestäni tähän yhteyteen antamaan ajallista ja sosiaalista
perspektiiviä.307

3.3.2 Vanhimmat piirtokirjoituksissa
Noin kolmessakymmenessä löydetyssä piirtokirjoituksessa mainitaan arvonimi
vanhin. Kuten jo edellä on käynyt ilmi, arvonimi esiintyi hyvin laajalla alueella
Rooman valtakunnassa: arkeologisia löytöjä tunnetaan aina nykyisen Espanjan
alueelta Syyrian Dura Europokseen asti. Piirtokirjoitusten perusteella arvonimen
käyttö tuntuu kuitenkin keskittyneen erityisesti tietyille alueille kuten EteläItaliaan ja Vähään-Aasiaan. Toisaalta sitä ei ole löydetty ollenkaan esimerkiksi
Egyptistä, ja Roomankin ainoa tapaus (luvussa 2.3.4.2 esitelty Sara Ouran
muistokirjoitus) on hyvin kiistanalainen. Aikahaarukkakin on varsin laaja:
ajanlaskuamme edeltävältä ensimmäiseltä vuosisadalta aina antiikin ajan
loppuun.308
Suurimmassa osassa piirtokirjoituksia vain mainitaan arvonimi vanhin
kertomatta sen enempää, mitä siihen mahdollisesti sisältyi. Joissakin sen sijaan
muistetaan vanhimpia lahjoittajina, jotka ovat kustantaneet esimerkiksi osia
synagogan rakentamisesta tai kunnostamisesta.309 Sisällöltään laajin lahjoittajaa
kiittävä piirtokirjoitus on vuodelta 391 jaa. ja löydetty Syyrian Apameasta.310 Siitä
käy samalla ilmi, että synagogassa oli samanaikaisesti useampia vanhimpia,
minkä on, yhdessä tekstilähteiden monikkomuotojen kanssa, tulkittu viittaavan
vanhimpien neuvostoon seurakunnan johdossa.311 Useamman vanhimman
yhtäaikaisuus käy ilmi monesta piirtokirjoituksesta.312 Edellisessä alaluvussa
mainittu Theodotos -piirtokirjoitus Jerusalemista luettelee synagogaan liittyviä
toimintoja, joista voi ehkä päätellä jotakin myös vanhimpien velvollisuuksista:
lain lukeminen ja käskyjen opettaminen, majatalon pitäminen, varastohuoneista ja
veden saannista huolehtiminen.
Edellisessä alaluvussa mainitun Tosefta -perinteen ja Qumranin
Yhdyskuntasäännön mainintoja vanhinten erityisistä istumapaikoista synagogassa
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tukevat Vähän-Aasian Sardeksesta ja Espanjan Elchesta löydetyt synagogan
rauniot. Molemmissa on tulkittu olleen vanhimmille osoitetut istumapaikat. Tässä
tutkielmassa riittää todeta vanhimpien erottuminen omaksi ryhmäkseen tälläkin
alueella; tarkempi asiaan perehtyminen ei mahdu mukaan eikä ole mielestäni
olennaista vanhimpien tehtäviä pohdittaessa.313

3.3.3 Vanhimman tehtävistä lähteiden valossa
Erilaisten lähteiden perusteella vaikuttaa kiistattomalta, että vanhimmilla oli
tärkeä ja tunnustettu asema juutalaisissa yhteisöissä Rooman valtakunnan eri
puolilla ja eri aikakausina. Sen sijaan heidän tehtäviään on vaikeaa määritellä
yksiselitteisesti.314 Tässä, kuten synagogan esimiehenkin kohdalla,
tutkimushistoria tuntuu edenneen yhtenäisyyden tavoittelusta kohti alueellisten ja
ajallisten erojen aiheuttaman hajanaisuuden hyväksymistä.
Sekä tekstilähteissä että piirtokirjoituksissa annetaan usein ymmärtää, että
synagogassa (tai yhteisössä muuten) toimi useampi vanhin samanaikaisesti.
Konteksti on yleensä uskonnollinen. Tästä on päätelty, että synagogaa johti
vanhimpien neuvosto, γεροῦσια315, jonka jäseniä kutsuttiin vanhimmiksi ja
puheenjohtajaa arvonimellä γερουσιάρχης. Juster, Schürer, Baron ja Frey antavat
teoksissaan kattavan kuvan vanhimpien ja heidän neuvostonsa tehtävistä ja
kultillisesta merkityksestä juutalaisyhteisössä. Heidän mukaansa vanhimpien
neuvoston tehtäviin kuului muun muassa yhteisön raha-asioista huolehtiminen,
hengellisen elämän valvominen, yhteisön etujen valvominen suhteessa
ulkopuolisiin, yhteisöstä erottamiseen liittyvä prosessi ja yhteisön sisäinen
oikeudenkäyttö.316
Nykytutkimus on kritisoinut voimakkaasti näin yksityiskohtaisia tulkintoja
niukasta lähdemateriaalista ja varsinkin sitä, että juutalaisyhteisöt nähtiin
rakenteiltaan hyvin yhtenäisinä ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyään vallitsee
varsin suuri yksimielisyys siitä, että juutalaisyhteisöjen rakenteet ja käytännöt
olivat hyvin moninaisia eri puolilla Rooman valtakuntaa.317 Yhteiseksi
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näkemykseksi eri tutkijoiden kesken jää mielestäni vähintään se, että vanhimmilla
oli jonkinlainen esimiesasema, he muodostivat useammasta jäsenestä koostuvan
neuvoston ja heillä oli vaikutusvaltaa uskonnollisissa asioissa.
Brooten ottaa esille kysymyksen vanhimpien mahdollisesta vihkimisestä
tehtäväänsä. Joidenkin rabbiinisten lähteiden mukaan vihkiminen saattoi tapahtua
vain Palestiinassa, jolloin piirtokirjoitusten vanhimmat olisivat olleet
vihkimättömiä.318 Rabbiinisten lähteiden pätevyys diasporajuutalaisuuden
kuvaajina voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, kuten käy ilmi myöhemmin tässä
tutkielmassa, ja onhan myös mahdollista, että tehtävään vihkimisiä suoritettiin
myös muualla kuin Palestiinassa, mutta rabbit eivät hyväksyneet toimituksia. Asia
jää spekulaation tasolle, koska vihkimyksistä diasporassa ei ole mitään todisteita,
mutta mainitsen sen, koska tietty ”irrallisuus” rabbien säädöksistä tälläkin alueella
saattoi auttaa naisia nousemaan vanhimman asemaan.319

3.4 Isät ja äidit
Kun alamme etsiä merkitystä ja sisältöä arvonimille synagogan äiti, tai pelkkä äiti
erilaisissa muodoissaan, on lähdettävä liikkeelle synagogan isistä ja muista isänä
ymmärrettävistä arvonimistä. Vain sillä tavoin löydämme tekstilähteistä ja
suuremmasta joukosta piirtokirjoituksia joitakin viitteitä siitä, mikä arvonimien
haltijoiden asema on mahdollisesti ollut yhteisöissään.

3.4.1 Isät ja äidit kirjallisissa lähteissä
Synagogan isä, ja isä ilman viittausta synagogaan, mainitaan varsin harvoissa
tekstilähteissä, ja niistäkin suurin osa ei anna mitään vihjeitä arvonimen sisällöstä.
Tärkein kirjallinen todiste synagogan isistä lienee jo aiemmin mainittu
keisarillinen lakikokoelma Codex Theodosium. Olen siteerannut säädöstä
vuodelta 330 jaa. synagogan esimiehen yhteydessä, alaluvussa 3.1.1.320 Siinä
synagogan isät vapautetaan julkisesta palveluksesta yhdessä synagogan
esimiehien ja muiden synagogassa palvelevien sekä kristittyjen pappien kanssa.
Tekstin perusteella vaikuttaa siltä, että synagogan isillä oli erityinen arvoasema
synagogassa. Ottaen huomioon, ettei heidän tarvinnut osallistua yhteiskunnallisten
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tehtävien hoitoon, voinee olettaa, että he jo hoitivat joitakin vastaavina pidettyjä
tehtäviä omassa yhteisössään.321
Toinen kirjallinen maininta synagogan isästä löytyy vuodelta 291 jaa.
peräisin olevasta egyptiläisestä vapautusasiakirjasta. Siinä yksi lunnasrahojen
maksajista on pater synagoges; sen lisäksi hän hän on myös kaupungin neuvoston
jäsen.322 Ainoastaan nämä kaksi kirjallista merkintää synagogan isistä ovat
ajallisesti verrannollisia tämän tutkielman piirtokirjoitusten kanssa. Joillakin
varhaisemmilla teksteillä voi kuitenkin olla suuntaa-antava merkitys, kun
yritetään muodostaa kuvaa isien ja äitien asemasta ja merkityksestä.
Puhuttelu Isä on perinteisesti osoittanut kunnioitusta ja arvostusta
juutalaisessa kulttuurissa. Vanhassa testamentissa hyvä esimerkki on kertomus
profeetta Elian ottamisesta taivaaseen tulisilla vaunuilla. Profeetanoppilas Elisa
huudahtaa hädissään nähdessään opettajansa katoavan: ”Isäni, isäni, Israelin tuki
ja turva!” (2.Kun. 2:12). Samoin myöhemmin Elisa perii Elialle osoitetun
kunnioituksen, mikä näkyy muun muassa siinä, että Israelin kuningas kutsuu
häntä isäksi neuvoa kysyessään (2.Kun. 6:21). Vanhan testamentin
apokryfikirjoista Toisessa Makkabilaiskirjassa kerrotaan Rasis-nimisestä
miehestä, jota kutsuttiin juutalaisten isäksi, koska hänen pyyteetön toimintansa
kansansa hyväksi ja hyvät tekonsa herättivät yleistä kunnioitusta (2.Makk. 14:37).
Uudessa testamentissa Jeesus kieltää kutsumasta ketään maan päällä isäksi;
ihmisen isä on ainoastaan Jumala taivaassa (Matt. 23:9). Tästä voinee päätellä,
että isä oli kunnianimitys, merkki arvostuksesta.323
Mishnassa käytetään isä-puhuttelun arameankielistä muotoa abba:
esimerkiksi Abba Saul, Abba Josi, Abba Eliezer, Abba Gurion.324 Henkilön nimen
kanssa käytettynä se luo mielikuvan arvostuksesta ja kunnioituksesta. Levinen
mielestä jää tosin jonkin verran epäselväksi, onko abba nimenomaan arvonimitys
vai ehkä osa kantajansa varsinaista nimeä.325 Arvon osoittamisen puolesta puhuu
se Talmudin määräys, että ainoastaan kolmea patriarkkaa (Abraham, Iisak,
Jaakob) saa kutsua isäksi ja neljää matriarkkaa (Saara, Rebekka, Raakel, Lea)
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äidiksi.326 Talmudin kohta osoittaa, että myös naiselle voitiin antaa erityinen
kunniapaikka yhtisössä.
Arvonimi synagogan äiti mainitaan ainoastaan yhdessä antiikin kirjallisessa
lähteessä sellaisenaan. Jean Justerin vuosiin 438-476 jaa. ajoittama kristillinen,
hengeltään juutalaisuuteen kielteisesti suhtautuva, teksti De altercatione ecclesiae
et synagogae vaikuttaa pitävän synagogan äitejä erityisessä arvossa:327
...miten käy neitsyittesi, miten leskiesi, miten jopa synagogan äitien, jos
todistat, että ympärileikkaus on johtanut ihmiset ikuiseen elämään?328
Kirjoituksen sävy ja tyyli antaa ymmärtää, ettei niinkään suuresti arvostetuilla
seurakunnan jäsenillä kuin synagogan äideillä ole mahdollisuutta pelastukseen,
jos sen edellytyksenä on ympärileikkaus. Synagogan äitien arvostettu asema
näyttää olleen selviö myös muille kuin juutalaisille.329
Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa yleensä, muidenkin kuin juutalaisten
keskuudessa, käytettiin isää ja äitiä ilmaisemaan kunnioitusta ja johtavaa asemaa.
Tekstilähteistä käy ilmi, että itse keisaria voitiin kutsua maan isäksi, pater
patriae.330 Roomalainen näytelmäkirjailija Plautus (254-184 eaa.) puolestaan
kutsui jumalatar Venuksen papitarta arvonimellä äiti.331 Nämä kaksi esimerkkiä
pakanakirjoittajilta osoittavat, että isä ja äiti olivat vakiintuneita ja perinteellisiä
puhuttelutapoja Rooman valtakunnassa.

3.4.2 Isät piirtokirjoituksissa
Koska piirtokirjoitukset, joissa esiintyy arvonimi synagogan äiti, tai pelkkä äiti,
on käyty läpi aiemmin luvussa 2.4, keskityn tässä luvussa tutkimaan, kertoisivatko
isien muistokirjoitukset arvonimistä jotakin enemmän kuin vain niiden
olemassaolon.
Roomasta on löydetty yhdeksän 200-300-luvuille jaa. ajoitettua
piirtokirjoitusta, joissa mainitaan synagogan isä, Mauretaniasta kaksi ja
Makedonian Stobista yksi.332 Ainoastaan Stobin piirtokirjoituksessa kerrotaan,
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miten synagogan isä Claudius Tiberius Polycharmos on lahjoittanut synagogalle
(”pyhälle paikalle”) sen rakennukset. Kaikki muut kaiverrukset tyytyvät vain
mainitsemaan arvonimen ja joissakin tapauksissa kuvailemaan sen haltijan
kiitettäviä ominaisuuksia. Siitä, mitä käytännössä tarkoitti olla synagogan isä, ei
sanota mitään.
Roomasta ja sen satamakaupungista Ostiasta on löydetty piirtokirjoitukset,
joissa arvonimenä on pelkkä isä.333 Roomalaisesta isästä ei kerrota sen enempää,
mutta ostialainen Livius Dionysius on ollut alkuunpanevana voimana
lahjoitettaessa maapalaa hautamonumenttia varten. Kreikan Mantineasta on
peräisin arvonimellä πατὴρ λαοῦ, heimon/kansan isä, varustettu muistokirjoitus, ja
Vähän-Aasian Smyrnasta jo aiemmin luvussa 2.1.1 esitelty piirtokirjoitus, jossa
muistetaan Irenopoiosta, vanhinta ja heimon/yhteisön isää.334 Arvonimien
sisällöstä ei sanota mitään. Kaikki piirtokirjoitukset on ajoitettu 100-300-luivuille
jaa.
Etelä-Italian Venosasta, mistä myös äti Faustina ja pateressa Alexsanr(i)a
olivat kotoisin, on löydetty useampi 300-500-luvuille ajoitettu piirtokirjoitus,
joissa miehillä on arvonimi isä.335 On mahdotonta sanoa varmasti liittyykö isän
arvo näissä tapauksissa synagogaan, juutalaisyhteisöön laajemmin vai ehkä
kaupunkiin. Kolmella isistä on lisäksi arvonimi πάτρων (τῆς) πόλεως (kaupungin
suojelija, taloudellinen hyväntekijä) ja yhden arvonimi on muodossa πατὴρ
πατέρων (isien isä). Viimeksi mainitut arvonimet kertovat selvästi, että niiden
haltijoilla oli erityinen arvoasema paitsi synagogassa – jos isä viittaa synagogaan
– myös asuinkaupungissaan. Ottaen huomioon että monet isistä olivat nimeltään
Faustinuksia, voi hyvinkin olettaa, että tämä juutalainen suku oli merkittävässä
asemassa Venosassa yleensä. Pelkkä isä ja erityisesti yksi πατὴρ πατέρων (isien
isä) antaa aihetta olettaa, että ympäröivä kreikkalais-roomalainen yhteiskunta
vaikutti myös synagogan käytäntöihin; samat arvonimet olivat nimittäin käytössä
niin ammattikilloissa kuin pakanauskontojenkin keskuudessa, esimerkiksi Mithrakultissa.336
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3.4.3 Isät ja äidit synagogayhteisössä lähteiden valossa
Sen enempää tekstilähteet kuin piirtokirjoituksetkaan eivät suoraan mainitse,
kuuluiko isien ja äitien rooliin joitakin erityisiä tehtäviä. Sen sijaan molemmista
lähteistä käy selvästi ilmi, että nimitys kertoo arvostuksesta ja kunnioituksesta.
Vanhan testamentin, apokryfikirjojen ja rabbiinisen kirjallisuuden esimerkki
osoittaa, että tällaisella kunnioittavalla puhuttelulla on syvät juuret juutalaisessa
kulttuurissa.337
Tutkijat ovat kallistuneet sille kannalle, että niin synagogan kuin kaupungin tai
muun yhteisön isä, ja vastaavasti äiti, oli ennen kaikkea kunnianimitys, joka
annettiin yhteisönsä merkittävälle taloudelliselle hyväntekijälle ja suojelijalle.
Käytäntö noudatti todennäköisesti kreikkalais-roomalaisen yhteiskunnan mallia,
jossa uskonnollisten, kultillisten yhdistysten arvostetuimpia jäseniä kutsuttiin
isiksi ja äideiksi, samoin ammattikiltojen ja hautausyhdistysten johtohenkilöitä.338
Joistakin lähteistä voi kuitenkin lukea, että synagogan isillä saattoi olla
paitsi arvostettu asema, myös konkreettisia tehtäviä ja vastuuta. Esimerkiksi
Ostian Livius Dionysius oli selvästi mukana lahjoittamassa synagogan puolesta
kiinteää omaisuutta, ja Rooman Claudius Tiberius Polycharmoksen
muistokirjoituksesta huokuu hänen merkittävä panoksensa yhteisön elämässä,
vaikkei hänen tekemisiään suoraan mainitakaan. Myös Codex Theodosiumin
säädöksen voi ymmärtää vihjaavan siihen suuntaan, että synagogan isät
nimenomaan toimivat synagogissa; verrataanhan heitä pappeihin ja synagogan
esimiehiin ja niihin muihin, ”jotka palvelevat synagogassa”. Vapauttamisen
julkisesta palveluksesta voi ymmärtää niin, että heillä oli ilmankin tarpeeksi
vastuullaan. Jotkut tutkijat – kuten Frey, Leon, Horbury, Levine ja Van der Horst
– tunnustavatkin varovasti sen mahdollisuuden, että synagogan isille saattoi
kuulua tiettyjä aktiivisia tehtäviä seurakuntalaisten kunnioituksen lisäksi.339
Brooten puolustaa voimakkaammin isien (ja sen myötä äitien) aktiivista roolia
sanoen, ”ettei piirtokirjoituksissa itsessään ole mitään, mikä antaisi meille aihetta
pitää arvonimiä pelkkinä kunnianimityksinä.”340 Van der Horstin sanoissa
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korostuu spekulaation osuus arvioissa: ”Kummankaan mielipiteen tueksi ei ole
todisteita; me emme yksinkertaisesti tiedä.”341

3.5 Pappi
Pappien asema juutalaisuudessa muuttui ratkaisevasti, kun roomalaiset tuhosivat
Jerusalemin temppelin vuonna 70 jaa. Siihen asti papit olivat muodostaneet
yhteiskunnan eliitin vuosisatojen ajan; sekä poliittinen että uskonnollinen valta oli
paljolti heidän käsissään. Temppelin tuhon jälkeen papit menettivät tämän valtaaseman. Uusimman tutkimuksen mukaan pappeuden merkitys ei kuitenkaan
välttämättä kutistunut pelkäksi yläluokkaisen syntyperän mukanaan tuomaksi
kunnia-asemaksi, kuten pitkään ajateltiin, vaan pappisluokan uskonnollinen
vaikutus tuntui monella tavoin myös myöhemmässä synagogaelämässä. Monet
talmudinaikaiset oppineet kuuluivat pappissukuihin.342
Käsittelen tässä luvussa pappeja nimenomaan Toisen Temppelin tuhon
jälkeisestä näkökulmasta, sillä edellä luvussa 2.5 esiteltyjen piirtokirjoitusten
tulkintaan se antaa mielestäni riittävän pohjan.343 Selkeyden vuoksi lähestyn asiaa
hieman eri tavoin kuin muiden arvonimien kohdalla. Käyn läpi kolme Brootenin
esittämää tulkintamahdollisuutta, jotka eräät toisetkin tutkijat ovat hyväksyneet,
ja etsin kullekin erikseen pohjaa kirjallisista ja arkeologisista lähteistä kiinnittäen
paikoitellen huomiota nimenomaan naisiin.344

3.5.1 Papillinen syntyperä
Kreikankielinen termi ἱερέυς vastaa heprean pappia ( כהןkohen) joka esiintyy jo
Vanhassa testamentissa. Rabbiinisessa kirjallisuudessa käytetään termiä כהנת
(kohenet)345 pappien tyttäristä ja vaimoista, joten kreikankielisellä termillä
ἱερίσσα/ἱερέια on katsottu olevan vastaava merkitys. Tällä perusteella erityisesti
naisille omistettujen piirtokirjoitusten papitar on ymmärretty osoitukseksi
papillisesta syntyperästä eli kuulumisesta Aaronin tai Leevin sukuun. Vuoden 70
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Horst van der 1991, 94. Oma käännös englannista.
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Egyptistä löydetty arvonimi ἱέρισσα (luku 2.5.1) tosin on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta
ennen ajanlaskumme alkua, mutta piirtokirjoitus ei mielestäni pakota tässä syvällisempään
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jaa. jälkeen nimenomaan syntyperän esille tuominen on todennäköisesti
muuttunut arvonimen käytön ensisijaiseksi tarkoitukseksi myös miesten osalta.346
Roomasta on löytynyt viisi piirtokirjoitusta, joissa miehen arvonimi on ἱερέυς,347
Galilean Bet She’arimista kolme.348 Egyptiläisissä juutalaisissa papyruksissa
arvonimi esiintyy kolmesti.349
Jo Mooseksen laista löytyy määräyksiä, joita papilliseen sukuun kuuluvien
tulee noudattaa, jotta he säilyttävät syntyperänsä antaman puhtauden ja pyhyyden.
Niissä muun muassa säädetään sekä pappissukuisille miehille että naisille
sopivista ja sopimattomista aviopuolisoista ja sukupuolikäyttäytymisestä
(3.Moos. 21:7, 9, 13-15, myös esimerkiksi Hes. 44:22) ja määritellään heidän
oikeutensa syödä uhrilihaa (3.Moos. 6:11, 22:4-8, 12-13; 5.Moos. 18:3-4).
Rabbit jatkoivat näiden Mooseksen lain määräysten tarkentamista
Mishnassa ja Talmudissa. Pappien sekä heidän jälkeläistensä ja vaimojensa
avioliitoista ja oikeudesta osallistua uhriaterioihin säädetään yksityiskohtaisesti.350
Tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista eikä tarpeellista paneutua
tarkemmin rabbien monimutkaisiin ohjeisiin. Mielestäni riittää kiinnittää
huomiota siihen, että Mishna ja Talmud pitävät miehen pappeutta jotenkin
ehdottomampana ja suuriarvoisempana kuin naisen, sillä mies ei niiden mukaan
menetä papillista arvoaan kokonaan missään olosuhteissa. Sen sijaan papin tytär
tai vaimo voi menettää asemansa ja siihen kuuluvat oikeutensa esimerkiksi
epäsäätyisen avioliiton tai sopimattoman seksuaalisen käytöksen takia.351
Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että arvonimi ἱερέυς/ ἱερίσσα/ἱερέια
kertoi kuulumisesta pappissukuun, ja siitäkin, että sellainen syntyperä merkitsi jo
sinänsä kunnioitettua ja arvostettua asemaa juutalaisyhteisössä myös vuoden 70
jaa. jälkeen.352 Edellä käsiteltyjen lähteiden valossa syntyperä myös velvoitti
erityisten puhtaussääntöjen noudattamiseen. Toiko se lisäksi mukanaan joitakin
tiettyjä tehtäviä, ja jos, niin millaisia, on hankalampi kysymys, erityisesti naisten
osalta.

346

Juster 1965, 435; Krauss 1966, 169-170; Frey 1975, C; Brooten 1982, 78, 95-98; Horst van der
1991, 96; Leon 1995, 192-193.
347
JIWE 2.80, 2.109, 2.124, 2.125, 2.558.
348
Schwabe & Lifshitz 1967 II, no. 49, 180, 181.
349
CPJ 120, 121,139.
350
Esim. avioliitosta M. Yebamot 1:4, 2:4, 3:10; oikeudesta uhriaterioihin M. Yebamot 7:4-6; M.
Niddah 1:7; B. Sotah 23b.
351
Esim. M. Sotah 3:7; M. Bekhorot 7:7; B. Sotah 23b. Brooten 1982, 80-81.
352
Ks. alaviitteissä 338 ja 339 luetellut tutkijat.

62

3.5.2 Temppelikulttiin liittyvät tehtävät
Pappeus voidaan suppeimmillaan ymmärtää kultillisten tehtävien suorittamiseksi
pyhällä paikalla.353 Pappien kultillinen palvelutehtävä on liitetty perinteisesti
nimenomaan Jerusalemin Temppeliin, ja pappien tehtävät, oikeudet ja
valvollisuudet on säädetty tarkasti Mooseksen laissa (Vanhassa testamentissa
erityisesti 3.Moos. ja 5.Moos.). Juutalaisuudessa näiden tehtävien on kautta
aikojen katsottu kuuluneen ainoastaan miehille. Pinnallinenkin Tooran (viisi
Mooseksen kirjaa) ja siihen pohjautuvan rabbiinisen kirjallisuuden tutkiminen
tekee tämän asenteen aivan selväksi; siihen ei ole tarpeen paneutua tarkemmin
tässä yhteydessä.
Ottaen huomioon tämän tutkielman piirtokirjoitukset erityisesti on
mielestäni aiheellista nostaa esille ne muutamat kohdat kirjallisissa lähteissä, jotka
oikeuttavat kysymään, josko naisilla olisi voinut olla edes jonkinlainen jalansija
miehille varatussa maailmassa. 2.Moos. 38:8 puhuu pyhäkköteltan ovella
palvelevista naisista:
Hän teki vielä pronssisen vesialtaan jalustoineen niiden naisten
pronssipeileistä, jotka suorittivat palvelusta ( )צבאוpyhäkköteltan ovella.
Verbin juuren  צבtavallisin merkitys on lähteä sotaan, aloittaa sota, mutta se voi
tarkoittaa myös kultillisen palveluksen suorittamista.354 Ensimmäisessä Samuelin
kirjassa mainitaan vastaavanlaista palvelusta suorittavat naiset
kyseenalaisemmassa yhteydessä (1.Sam. 2:22):
Kun Eeli oli jo hyvin vanha, hänen korviinsa kantautui, mitä hänen poikansa
tekivät kaikille israelilaisille. Hän kuuli myös, että he makasivat niiden
naisten kanssa, jotka palvelivat ( הנשים הצבאות- )אתpyhäkköteltan ovella.
Tämä jae saattaa viitata siihen, että niin sanottu kultillinen prostituutio kuului
muinoin Jahven palvontaan, mutta Brootenin mielestä on myös mahdollista, että
Eelin pojilla oli kultillisista rituaaleista riippumaton sukupuolisuhde joihinkin
pyhäkköpalvelusta suorittaviin naisiin.355 Joka tapauksessa on syytä pitää
mielessä, että nämä raamatunkohdat kuvaavat aikaa ennen Jerusalemin
Temppeliä, joten niitä ei voi pitää varsinaisesti todisteina kultillisesta
353

Brooten 1982, 88.
Jälkimmäinen merkitys sillä on esim. jakeissa 4.Moos. 4:3, 23, 30; 8:24, joissa se kuvaa
leeviläisten suorittamaa palvelusta pyhäkköteltassa. Brooten 1982, 84; Horbury 1999, 378-379.
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palveluksesta siellä. Ne kuitenkin antavat aihetta ajatella, että joskus ”alussa”
naisia ei ehkä ollut suljettu kokonaan julkisen jumalanpalveluselämän
marginaaliin.356
Tutkijat ovat myös nostaneet esille juutalaisesta raamatullisesta perinteestä
muutaman naisen, joiden on ehdotettu olleen papittaria:357 Mooseksen vaimon,
midianilaisen papin tyttären Sipporan, joka ympärileikkasi pariskunnan pojan
estääkseen Herraa surmaamasta Moosesta (2.Moos. 2:16, 21, 4:24-26), keniläisen
Heberin vaimon Jaelin, joka tappoi Kanaanin kuninkaan sotapäällikön Siseran ja
auttoi näin Israelia saavuttamaan voiton taistelussa (Tuom. 4:17-24, 5:6) sekä
Mooseksen ja Aaronin sisaren Mirjamin, jota kutsutaan profeetaksi ja verrataan
johtajana Moosekseen ja Aaroniin (2.Moos. 15:20-21, Miika 6:4). Vaikka jo
näiden kertomusten historiallinen totuusarvo on vähintäänkin epäselvä, niiden
olemassaolo traditiossa kannattaa ottaa huomioon, sillä ne saattavat olla merkki
siitä, että naisilla on voinut olla kultillisia tehtäviä ja johtava asema miesten
rinnalla, joskus ja jossakin.358
Luvussa 2.5.1 esitelty Marinin piirtokirjoitus vuodelta 28 eaa. tulee
Leontopoliksesta, kaupungista, jossa sijaitsi juutalainen temppeli juuri Marinin
elinaikana.359 Tästä niinsanotusta Oniaksen temppelistä ei tiedetä riittävästi, jotta
voitaisi sanoa mitään tarkempaa sen papeista tai siitä, saivatko ehkä naisetkin
hoitaa siellä joitakin kultillisia tehtäviä. Vaikka sellainen käytäntö tuntuukin
epätodennäköiseltä ottaen huomioon, että temppelin perustanut Onias oli
Jerusalemin ylipapillista sukua, ei sitä voi täysin sulkea pois, sillä Egyptin
juutalaisilla vaikuttaa olleen monessa muussakin asiassa omat tapansa, joita
ympäristön kulttuuri oli muokannut.360 David Noyn sanoin: ” Selkein johtopäätös,
joka voidaan vetää Leontopoliksen hautakirjoituksista on...että kaupungin
asukkaat olivat ensin ptolemaiolais- tai roomalaisajan egyptiläisiä, vasta toiseksi
356
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juutalaisia.”361 Tällainen identiteetti on varmasti vaikuttanut myös heidän
uskonnollisiin asenteisiinsa ja tapoihinsa.

3.5.3 Yhteys synagogaan ja tehtävät synagogaliturgiassa
Pappien erityisasema ja kultilliset tehtävät eivät lakanneet täysin Jerusalemin
Temppelin tuhoon 70 jaa. (eivätkä Oniaksen temppelin sulkemiseen 73 jaa.).
Antiikin lähteiden valossa papeilla oli oma merkittävä osansa
temppelinjälkeisessä synagogaliturgiassa, ja heitä esiintyi synagogien
taloudellisina hyväntekijöinä sekä toimi erilaisissa johtotehtävissä. Kaksi viimeksi
mainittua roolia eivät välttämättä liittyneet mitenkään papilliseen syntyperään,
vaan enemmänkin varallisuusasemaan, perhetaustaan ja henkilökohtaisiin,
arvostusta herättäviin ominaisuuksiin. Niiden ansioista papilliseen sukuun
kuuluva saattoi tulla valituksi seurakunnan tehtäviin samoin kuin kuka tahansa
muukin sopiva henkilö. Synagogapalvelukseen liittyvät kultilliset tehtävät sen
sijaan lankesivat pappissukuun kuuluvalle nimenomaan hänen syntyperänsä
perusteella.362
Muutamissa löydetyissä piirtokirjoituksissa kerrotaan pappien tekemistä
lahjoituksista synagogilleen. Jo luvussa 3.3.1 mainittu Theodotos –piirtokirjoitus
Toisen Temppelin aikaisesta Jerusalemista kertoo synagogasta, jonka perustajat ja
johtajat monessa sukupolvessa olivat papillista sukua. Tekstissä muistetaan
Theodotosta, joka oli lahjoittanut synagogalle sen silloisen rakennuksen.363
Bysantinaikaisesta Palestiinasta on löydetty lisäksi neljä piirtokirjoitusta, joissa
mainitaan papin osallistuminen synagogarakennusten ylläpitoon tai korjaukseen,
ja Kyrenen Berenicesta yksi.364
Piirtokirjoituksista käy ilmi, että papeilla voi pappeutensa lisäksi olla myös
muita arvonimiä, ja niihin mahdollisesti liittyneitä tehtäviä, synagogassa.
Theodotos -piirtokirjoituksen papit olivat synagogan esimiehiä monessa polvessa.
Dura Europoksen synagogassa pappi Samuelia, jolla oli lisäksi arvonimet
πρεσβύτερ ja ἄρχων, muistettiin useammassa piirtokirjoituksessa.365 Sardeksen
synagogan kaivauksissa on löytynyt kaiverrus, jossa pappi Samoe on myös
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σοφοδιδάσκαλος (viisauden opettaja),366 ja luvussa 2.6 mainitussa Afrodisiaksen
piirtokirjoituksessa lahjoittajaluettelon ainoa pappi on myös πρεσβευτὴς,
seurakunnan vanhin.367 Rooman kaupungissa ainakin kaksi pappia kantoi lisäksi
arvonimeä ἄρχων, yksi oli ἀρχισυνάγωγος.368
Keisarillisen lakikokoelman, Codex Theodosiumin, säädös vuodelta 330 jaa.
on ollut esillä jo muidenkin arvonimien kohdalla.369 Siinä tietyt synagogan
johtohenkilöt vapautetaan julkisesta palveluksesta. Luettelon ensimmäisinä
mainitaan papit. Lainkohta antaa ymmärtää, että papeilla olisi ollut merkittävä
rooli synagogapalveluksessa. Sen todistusvoima asiassa on kuitenkin
kyseenalainen, sillä kyseessä voi olla kristityn lainsäätäjän väärinkäsitys ja
tietämättömyys: koska papit olivat johtavassa asemassa kristittyjen kirkossa,
ajateltiin heidän olevan sitä vastaavasti myös synagogassa. Lainsäätäjä ei
välttämättä tuntenut tarkemmin juutalaisten käytäntöjä. Tähän suuntaan viittaa
möys se, että kyseinen lainkohta on miltei ainoa ajan kirjallinen lähde, jossa papit
manitaan synagogan johtohenkilöiden yhteydessä.370 Brooten ja Horbury pitävät
kuitenkin hyvin mahdollisena myös sitä, että lainsäätäjä tunsi hyvin
synagogayhteisön rakenteen ja toiminnan, ja sen vuoksi lainkohta on pätevä
todiste pappien aktiivisesta osallisuudesta liturgiassa.371
Synagogapalveluksen tärkeimmät elementit, joissa papeilla näyttää
säilyneen erityinen asema, olivat Herran siunaus ja Tooran lukeminen. Papit
siunasivat kansan temppelissä Toorassa annetun esimerkin mukaan (4.Moos.
6:22-27, Herran siunaus), ja tämä käytäntö säilyi synagogissa Temppelin tuhon
jälkeen.372 Mishnassa ja Talmudissa on lukuisia määräyksiä siitä, miten toimitus
tulee suorittaa ja milloin pappi on tai ei ole kelvollinen tehtävään.373 Mishna myös
antaa papeille etuoikeuden Tooran lukemiseen jumalanpalveluksessa;
ensimmäisenä tuli lukea papin, hänen jälkeensä leeviläisen ja tavallisen
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israelilaisen.374 Samuel Krauss pitää todennäköisenä, että papit olivat myös
synagogan neuvoston jäseniä.375 Myös Qumranissa yhteisön neuvoston jäsenistä
kolmen ja tuomareista neljän piti olla pappeja.376

3.6 (Puheen)johtaja, suojelija
Arvonimi προστάτης oli varsin paljon käytetty erilaisissa yhteisöissä antiikin
aikana: paitsi diasporajuutalaisten keskuudessa (jotka olivat lainanneet sen
ympäristöstään), myös kaupunkien hallinnossa ja pakanoiden uskonnollisissa
yhdistyksissä sekä kristittyjen seurakunnissa.377 Keskityn tässä lähinnä sen
juutalaiseen käyttöön eri lähteissä.

3.6.1 Arvonimi antiikin lähteissä
Septuagintassa kolme eri hepreankielistä termiä kääntyy προστάτης. Aikakirjoissa
sillä tarkoitetaan kuningas Daavidin omaisuuden (1.Aik. 27:31) ja kuninkaan
(Daavidin ja Salomon) töiden ylivalvojia (1.Aik. 29:6; 2.Aik. 8:10), hepreaksi שר.
Toisessa Aikakirjassa käytetään myös hepreankielisiä termejä  פקדהja פקיד
kuningas Jojadan virkamiehistä ja ylipapin edustajasta (2.Aik. 24:11).
Apogryfinen I Esdras eli Kreikkalainen Esran kirja käyttää termiä προστάτης
Juudean käskynhaltijasta (I Esdras 2:12, 6:18), Toinen Makkabilaiskirja temppelin
esimiehestä (2.Makk. 3:4).
Uudessa testamentissa Paavali puhuu Roomalaiskirjeessään Foibesta,
suomalaisessa käännöksessä (1992) Kenkrean seurakunnan palvelijasta, josta hän
käyttää termiä προστάτης ( Room. 16:1-2). Englanninkielinen käännös (RSV) on
helper, mutta sekä Trebilco että Horbury katsovat, että leader tai patroness
olisivat parempia kuvaamaan Foiben asemaa seurakunnassaan. Heidän mielestään
tämä oli siis joko jonkinlaisessa esimiesasemassa ja/tai taloudellinen tukija.378
Sekä Thomas R. Schreiner että Robert Jewett puoltavat kommentaareissaan
käännöstä patroness, suojelija tai taloudellinen tukija. Schreiner tosin varoittaa
lukemasta termiin liian paljon, sillä hänen mielestään nainen ei voinut olla
samanlaisessa taloudellisessa johtoasemassa kuin mies, vaikka saattoikin auttaa

374

M. Gittin 5:8. Myös Filon tuntuu lähtevän siitä, että papeilla oli erityinen asema kirjoitusten
lukemisessa ja selittämisessä (Hypothetica 7.13).
375
Krauss 1966, 122, 168-170.
376
Yhdyskuntasääntö 8:1; Damaskon Kirja 10:4-5.
377
Trebilco 1991, 109.
378
Trebilco 1991, 230 viite 31; Horbury 1999, 372 alaviite 36, 395.

67

jossakin määrin.379 Jewett puolestaan katsoo Paavalin olleen taloudellisesti
riippuvainen Foibesta ja huomauttaa, että nykytutkimuksen mukaan naiset
toimivat roomalaisessa yhteiskunnassa usein taloudellisina tukijoina ja
suojelijoina, ja heillä oli sen myötä virallinen arvo ja asema. Hän hylkää
käännöksen helper.380
Kirkkoisä Johannes Krysostomos mainitsee juutalaisten keskuudessa
käytetyn arvonimeä προστάτης, mutta hän ei anna mitään tarkempia tietoja sen
merkityksestä. Jonkilaisen esimiesaseman voinee olettaa sen perusteella, että
Krysostomos puhuu samassa yhteydessä arvonimestä ἄρχων.381
Sekä Josefuksella että Filonilla προστάτης tarkoittaa toisinaan
johtajaa/esimiestä, toisinaan suojelijaa/hyväntekijää. Josefus käyttää termiä eri
kuninkaiden yhteydessä, Filon puolestaan liittää sen esimerkiksi Moosekseen ja
Abrahamiin.382
Arvonimi esiintyy Afrodisiaksen lisäksi kuudessa juutalaisessa
piirtokirjoituksessa, jotka ovat peräisin Italiasta ja Egyptistä.383 Ne on ajoitettu
100-300-luvuille jaa., ja niissä προστάτης, on mahdollista kääntää joko johtajaksi
tai taloudelliseksi hyväntekijäksi eli suojelijaksi. Yhdessäkään ei kerrota
tarkemmin, mitä προστάτης teki, mutta Egyptin Xenophyriksen
piirtokirjoituksesta voi selvästi päätellä, että hän oli esimiesasemassa
yhteisössään. Alexandrian προστάτης oli jonkinlaisen rahanlainausyhdistyksen
puheenjohtaja.384

3.6.2 Tehtävistä lähteiden valossa
Tutkijat ovat vetäneet lähteistä johtopäätöksen, että προστάτης oli
esimiesasemassa yhteisössä tai yhdistyksessä joko niin, että hän toimi johtajana
edustaen yhteisöään myös suhteessa viranomaisiin, tai niin, että hän antoi
379
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taloudellista tukea ja oli sellaisena yhteisönsä tai yhdistyksensä suojelija.
Kummanlaisesta johtoasemasta, vai ehkä molemmista, oli kysymys, jää
tarkemman tiedon puutteessa avoimeksi.385 Margaret Williams huomauttaa, että
προστάτης oli perinteinen kreikankielinen nimitys yhdistyksen puheenjohtajalle
ja/tai taloudelliselle hyväntekijälle (suojelijalle).386 Juster ja Krauss, jotka
edustavat perinteistä, kaikille juutalaisyhteisöille yhteisen hallintorakenteen
mallia, ovat pitänet arvonimen haltijaa synagogan neuvoston puheenjohtajana.387
Kolmas perinteisen tulkintalinjan edustaja, Frey, korostaa asianajajan tyyppisiä
tehtäviä; προστάτης olisi edustanut yhteisöään oikeusistuimissa.388
Trebilco toteaa yksiselitteisesti, ettei mikään viittaa siihen, että kyseessä
olisi ollut puhdas kunnianimitys. Päinvastoin, hänen mielestään lähteistä voi
lukea, että arvonimen kantajalla oli aktiivinen tehtävä yhteisössään.389

4. Nainen arvonimen haltijana – aktiivinen toimija vai
passiivinen kunnianimityksen kantaja?
Toisessa luvussa esittelin juutalaiset piitokirjoitukset, joissa naisilla on joitakin
antiikin juutalaisyhteisöissä tunnettuja arvonimiä. Kolmannessa luvussa yritin
luoda jonkinlaista kuvaa siitä, mitä näiden arvonimien haltijoiden on ajateltu
olleen ja tehneen, ja millaiseen lähdemateriaaliin historian kuluessa tehdyt
tulkinnat perustuvat.
Aivan viime vuosisadan viimeisille vuosikymmenille asti on pidetty
melkein itsestäänselvänä, että juutalaisuudessa johtopaikat, erityisesti
uskonnollinen auktoriteetti, kuuluivat antiikin maailmassa yksinomaan miehille.
Kirjalliset lähteet, erityisesti rabbiininen kirjallisuus, on ohjannut ajattelua
vahvasti tähän suuntaan. Niiden muutamien löydettyjen piirtokirjoitusten, joissa
arvonimi ja sen haltijan sukupuoli eivät sopineet vallitsevaan kantaan, ei annettu
häiritä yhtenäistä kuvaa, vaan ne sivuutettiin useinmiten lyhyellä huomautuksella
vaimoista ja tyttäristä.390
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Bernadette J. Brootenin väitöskirja vuodelta 1982 aloitti viimein todellisen
keskustelun siitä, olisiko nainen sittenkin voinut joinakin aikoina ja joissakin
paikoin Rooman valtakuntaa kelvata esimiestehtäviin.391 Olisivatko muutamat
”epäortodoksiset” piirtokirjoitukset ja tutkimushistoriassa silloin tällöin heitetyt
poikkeavat lausahdukset enemmän huomion arvoisia?392 Taustalla vaikutti
rabbiinisen kirjallisuuden ja perinteen kyseenalaistaminen ”ainoana oikeana”
juutalaisuuden määrittäjänä, ja sen myötä kuva antiikin juutalaisuudesta sekä
Palestiinan ja diasporassa elävien juutalaisten elämästä muuttui maantieteellisten
ja ajallisten erojen sävyttämäksi monimuotoisuudeksi. Vakiintuneita selityksiä
naisten arvoministä on samassa yhteydessä alettu tutkia ja arvostella.393
Tässä luvussa käyn läpi tutkijoiden esittämiä ratkaisuja naisten ja
arvonimien yhteensovittamiseksi. Erilaisten selitysten ydinongelman voi mieletäni
tiivistää tämän pääluvun otsikon mukaisesti: velvoittivatko tai oikeuttivatko
arvonimet naisia joihinkin tehtäviin, vai olivatko ne yksinomaan nimellisiä
osoituksia yhteisön arvostuksesta?

4.1 Nainen synagogan esimiehenä
Eniten keskustelua on käyty arvonimen ἀρχισυνάγωγος ympärillä, sillä kuten
aiemmin on todettu, se oli tunnetuin juutalainen arvonimi antiikin maailmassa, ja
siihen liitettiin selkeästi sekä uskonnollinen että yhteisöllinen johtajuus. Niinpä
lähestyn naisen ja auktoriteetin yhteensovittamisen ongelmaa ensin erityisesti
tämän arvonimen kautta. Antiikin ajan tekstien ἀρχισυνάγωγος on perinteisesti
ymmärretty mieheksi, ja nainen johtavassa asemassa synagogassa on nähty
melkein mahdottomana asetelmana. Piirtokirjoitusten kertomalle on kuitenkin
pitänyt löytää uskottava selitys.
Salomon ja Théodore Reinachin teorian mukaan synagogan esimiehellä olisi
alunperin ollut johtotehtäviä ja auktoriteettiasema yhteisössä, mutta myöhemmin,
kuten niinä vuosisatoina, joilta tarkastelemani piirtokirjoitukset ovat peräisin,
arvonimi olisi muuttunut kantajansa sukupuolesta riippumatta ”pelkäksi”
kunnianimitykseksi, joka voitiin antaa myös naiselle.394 Vaikuttaa siltä, että
Reinachit loivat tämän teorian sen ristiriidan ratkaisuksi, joka syntyi, kun Rufinan
391
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piirtokirjoitus löytyi Smyrnasta vuonna 1880.395 Ajatus alunperin vaativan
tehtävän muuttumisesta symbolisempaan suuntaan tuntuu auttaneen tutkijoita
sijoittamaan naiset kuvaan mukaan. Kerrottuaan tarkasti, miten vaativasta
tehtävästä oli kyse Juster toteaa, että oli helpompaa saada pelkkä arvonimi ilman
tehtävää, mistä osoituksena ovat naisille ja lapsille annetut kunnianimitykset.396
Myös Schürer, Frey ja Baron pitävät ilman muuta selvänä, että naisella synagogon
esimiehen arvonimi viittasi kunnia-asemaan, mutta ei minkäänlaiseen
esimiesasemaan tai kultillisiin tehtäviin.397
Anastasius Bandy totesi Sofia Gortynilaisen saaneen arvonimensä
kunnianosoituksena, tai koska hänen miehensä oli synagogan esimies. Bandy vain
toteaa, että koska ἀρχισυναγώγισσα oli arvonimi, joka voitiin antaa myös naiselle,
samoin kuin πρεσβυτέρα ja μὴτηρ συναγώγῆς, kysymyksessä oli kunnianimitys
ilman auktoriteettiasemaa.398 Krauss ja Baron pitävät myös mahdollisena, että
piirtokirjoituksissa on kysymys synagogan esimiesten vaimoista.399 Vaimoteorian
heikko kohta on se, että piirtokirjoitukset vaikenevat täysin naisesimiesten
aviomiehistä.Vain Theopempten tapauksessa voimme tekstin perusteella
epäsuorasti olettaa, että aviomies oli tai oli ollut olemassa.400 Brootenin mukaan ei
ole myöskään ollenkaan varmaa, että antiikin ajan juutalaisuudessa oli tapana
käyttää vaimosta tämän miehen arvonimeä. Mies kantaa jotakin arvonimeä
kaikkiaan 22:ssa löydetyssä piirtokirjoituksessa, mutta vain kolmessa näistä myös
hänen vaimollaan on jokin arvonimi.401 Miespuolisen synagogan esimiehen vaimo
on mainittu yhdessä miehensä kanssa kolmessa piirtokirjoituksessa; missään niistä
vaimolla ei ole arvonimeä.402 Vaikka näillä perusteilla ei voikaan täysin
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aukottomasti todistaa, etteivät piirtokirjoitusten naiset olleet esimiesten vaimoja,
riittävät ne mielestäni kyseenalaistamaan sellaisen selityksen.
Brooten haastoi jo edellä mainitussa väitöskirjassaan ”perinteisen
koulukunnan”403, jolle oli lähes itsestään selvää, ettei nainen voinut hoitaa niitä
tehtäviä, joita synagogan esimiehen katsottiin (jo) antiikin aikana hoitaneen.
Minusta Brootenin kanta perinteisen näkemyksen perusteluista tiivistyy hyvin
kehäpäätelmään: nainen ei voinut olla synagogan esimies, koska synagogan
esimies ei voinut olla nainen. Hän pyrkii näyttämään, ettei ole mitään
konkreettista perustetta kiistää piirtokirjoitusten todistusta siitä, että naiset
toimivat antiikin aikana404 synagogan esimiehinä ainakin joissakin
diasporajuutalaisissa yhteisöissä. Piirtokirjoitukset tarkoittavat hänen mielestään
juuri sitä, mitä niissä sanotaan, ellei toisin todisteta.405 Pieter W. van der Horstin
mielestä Brooten osoittaa vakuuttavasti, että joissakin diasporayhteisöissä
juutalaiset naiset pystyivät nousemaan synagogan esimiehiksi, kuten myös
joihinkin muihin johtotehtäviin, vaikkakin sellainen jäi poikkeukseksi yleisestä,
patriarkaalisesta käytännöstä. Hän näkee esimiehet jonkinlaisina hallinnollisina
johtajina ja uskonelämän oikeaoppisuuden valvojina. Van der Horst huomauttaa,
että tällainen ilmiö oli selkeässä ristiriidassa rabbiinisten säädösten kanssa ja
heijasti ei-juutalaisen kulttuurin vaikutusta synagogayhteisöön.406
Lee I. Levine toteaa, että Brooten on onnistunut nostamaan naisen aseman
antiikin synagogassa uudelleen arvioitavaksi, mutta ei ole pystynyt vakuuttavasti
todistamaan, että virkatehtävät olisivat olleet avoinna naisillekin. Erityisesti
liturgisten tehtävien uskomisesta naisille, ei Levinen mielestä ole mitään näyttöä
käytännön tasolla. Kaikki sekä kirjallisissa että arkeologisissa lähteissä mainitut
liturgisten tehtävien hoitajat ovat miehiä. Levine myöntää kuitenkin nimenomaan
piirtokirjoitustodisteiden viittaavan siihen suuntaan, että nainen viranhaltijana
saattoi olla mahdollinen, vaikkakin poikkeuksellinen, ilmiö.407 Hän pitää
403
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erityisesti Maltalta ja Etelä-Italian Nocera Superioresta löyteneitä kahta
piirtokirjoitusta tätä teoriaa tukevina. Niissä molemmissa muistetaan avioparia,
jossa miehellä ja vaimolla on eri arvonimi (vaimo kummassakin πρεσβυτέρα),
mikä puhuu sen puolesta, ettei vaimo ole saanut arvonimeään miehensä ansioilla
eikä kyseessä silloin ole ”pelkkä” kunnianimitys.408 Levine korostaa, että on
tärkeää ottaa huomioon mahdolliset maantieteelliset erot juutalaisyhteisöjen
käytännöissä: esimerkiksi naispuoliset synagogan esimiehet tulevat kaikki kolme
diasporasta, Kreetalta ja Vähästä-Aasiasta. Arvonimen esiintyminen naisilla on on
hänen mielestään selvästi merkki ympäröivän kulttuurin vaikutuksesta
paikalliseen juutalaisyhteisöön.409
Ross Kraemer on tutkinut laajasti naisten uskonnollisuutta yleensä ja siihen
liittyen myös juutalaisten naisten asemaa synagogassa antiikin aikana. Kraemer
pitää täysin mahdollisena, että diasporasynagogissa naiset voivat hoitaa tehtäviä,
joissa erityisesti rabbit halusivat nähdä vain miehiä. Hän perustelee kantaansa
elinympäristön tapojen vaikutuksella juutalaisuuteen: kreikkalais-roomalaisessa
maailmassa naiset hoitivat monia uskonnollisiin kultteihin liittyviä tehtäviä.
Naispuolinen synagogan esimies ei ehkä sellaisessa ympäristössä ollut täysin outo
ilmiö. Kraemer korostaa varallisuuden merkitystä auktoriteettiasemaan
nousemisessa koko kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa yleensä, niin miehillä
kuin naisillakin.410
Moni muukin tutkija tukee ainakin varovasti sitä mahdollisuutta, ettei
nainen synagogan esimiehenä, tai muussa auktoriteettiasemassa, ehkä ollutkaan
niin mahdotan asia, kuin pitkään ajateltiin.411 Van der Horst viittaa vanhimpien
yhteydessä Kraemerin näkemykseen, että olisi metodologisesti epäilyttävää
olettaa, että arvonimi tarkoittaisi naisella jotakin muuta kuin miehellä.412 Hannah
Safrai puolestaan toteaa olevan loogista päätellä, että samaa arvonimeä kantavat
miehet ja naiset ovat hoitaneet samoja tehtäviä.413 Perustelut tuntuvat nojaavan
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paljolti ympäristön vaikutukseen sekä diasporajuutalaisten asenteissa että yhteisön
organisaatiossa ja rabbien rajalliseen vaikutusvaltaan Palestiinan ulkopuolella.414
Näkemykset naisesta synagogan esimiehenä heijastavat hyvin tutkijoiden
mielipiteitä naisesta myös muiden piirtokirjoitusten todistamien arvonimien
haltijoina. Keskipisteessä vaikuttavat olevan naisen kelpoisuus
auktoriteettiasemaan ja liturgisten tehtävien hoitaminen synagogapalveluksessa.
Synagogan esimiehen arvonimeen nämä molemmat ominaisuudet on kautta
aikojen liitetty selkeimmin. Todennäköisesti sen vuoksi sitä on käsitelty
tutkimuksissa laajimmin.

4.2 Muutamia näkökulmia naisiin arvonimien kantajina
Kuten sanottu, näkemykset naisesta synagogan esimiehenä antavat hyvän kuvan
myös käsityksistä naisesta muiden arvonimien haltijana. Tutkijoiden mielipiteet
jakautuvat pääosin samalla tavoin, oli kyse mistä arvonimestä tahansa: jotkut ovat
vakuuttuneita siitä, että erityisesti arkeologiset todisteet antavat aiheen tarkistaa
perinteisiä käsityksiä naisen asemasta antiikin juutalaisyhteisöissä, ainakin
jossakin päin diasporaa. Toiset taas eivät pidä uutta, naisille enemmän
vaikutusvaltaa antavaa tulkintaa uskottavana. Luvussa kaksi olen jo esitellyt
esimerkiksi mahdollisuuden ymmärtää termi vanhin naisen iästä kertovana,415 ja
perhetaustan mahdollisen merkityksen arvonimen takana.416 Myös Maltan
piirtokirjoitusten merkitys naisvanhimpien itsenäisen aseman vahvistajina on
käynyt ilmi.417
Mielestäni tässä yhteydessä on syytä kiinnittää vielä huomiota synagogan
äiteihin ja papittariin. Vaikuttaa siltä, että tutkijoiden on ollut helpompi sovittaa
synagogan äiti osaksi juutalaisyhteisöä kuin mikään muu naisten arvonimistä, sillä
se on nähty puhtaimmin taloudelliseen tukemiseen viittaavana, varallisuusaseman
mukanaan tuomana kunnia-arvona. Tulkintaa on helpottanut se, että myös
synagogan isillä katsotaan olleen vastaava asema ja tehtävä yhteisöissään. Näin
ollen ristiriitaa sukupuolen ja arvonimeen liitettyjen velvollisuuksien välille ei ole
syntynyt; rahallisen tuen antamista ei ole nähty johtamisena, eikä etenkään
liturgisena tehtävänä. Toimenkuva sopii yhtä hyvin naiselle kuin miehellekin, oli
sitten kyse avioparin tai vaikka naisen yksin harjoittamasta
414
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hyväntekeväisyydestä.418 Kuitenkin jotkut tutkijat haluaisivat nähdä synagogan
isät myös aktiivisina toimenhaltijoina, kuten luvusta 3.4.3 käy ilmi. Siinä
tapauksessa törmätään jälleen sukupuolen ja tehtäväkuvan väliseen ristiriitaan,
jonka Jean-Babtiste Frey kuittaa tuttuun tyyliin: ”...hyväntekeväisyystyön
ohjaaminen...saattoi olla erityisesti äitien tehtävä yhteisössä”.419Naisilla oli
Rooman valtakunnassa ainakin jonkinasteinen määräysvalta omaisuuteensa
siviilisäädystä riippumatta, mikä on saattanut helpottaa taloudellisen tukijan roolin
liittämistä naiseen.420 Lisäksi on pidettävä mielessä, että jopa rabbien säädökset
antoivat naisille hämmästyttävän suuren taloudellisen vapauden (naisten muuten
hyvin alisteiseen asemaan verrattuna).421
Jos monille tutkijoille on ollut vaikeaa sijoittaa naista synagogan esimiehen
paikalle, ennen kaikkea siihen liitettyjen liturgisten tehtävien takia, juutalainen
nainen kultillisista tehtävistä huolehtivana papittarena on ollut jokseenkin
mahdoton yhtälö.422 Juutalaisen pappeuden juuret ovat raamatullisessa perinteessä
ja temppelikultissa; mikään muu naisilla esiintyvä arvonimi ei samalla tavalla
perustu pyhiin kirjoituksiin. Raamatullisissa tekstilähteissä juutalainen pappi on
yksiselitteisesti mies. Läpikäymistäni tutkijoista vain Brooten on edes varovasti
ehdottanut, että joissakin diasporayhteisöissä, lähinnä Egyptissä, naiset olisivat
voineet toimia pappeina raamatullisessa merkityksessä. Tällaiseen ajatukseen on
johtanut papitar Marinin hautakirjoituksen löytyminen Leontopolisesta, missä
noihin aikoihin sijaitsi Oniaksen juutalainen temppeli. Olisivathan juutalaiset
voineet omaksua ympäristöstään papittarien mallin, ja Marin olisi sen myötä
voinut palvella läheisessä temppelissä.423
Tutkijoiden enemmistö on sitä mieltä, että piirtokirjoitusten naisten
papilliset arvonimet kertovat heidän syntyperästään: he kuuluivat papilliseen
sukuun ja heillä oli sen vuoksi arvostettu asema yhteisössä. Ἱερίσσα tarkoittaa siis
samaa kuin rabbiininen termi kohenet, joka ei ole koskaan viitannutkaan
mihinkään hallinnolliseen tai kultilliseen tehtävään tai esimiesasemaan. Marin,
Gaudentia ja Lady Maria olivat näin ollen pappien tyttäriä ja/tai vaimoja.424
Brooten ja Kraemer haluavat jättää tulkinnan, ja sen myötä arvonimen
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käännöksen, avoimeksi, ja erityisesti Brooten varoittaa tekemästä täysin
ehdottomia johtopäätöksiä siitä, ettei juutalainen pappi voinut missään eikä
koskaan olla nainen.425 Itse olen kääntänyt termin ἱερίσσα ensisijassa ”papillista
sukua”, mikä on jo kannanotto sinänsä. Vaikka pidän lähdeaineiston ja
diasporayhteisöjen sosiaalista taustaa valottavan kirjallisuuden perusteella
mahdollisena, jopa todennäköisenä, että muiden arvonimien haltijat saattoivat
hyvinkin olla aktiivisia ja arvovaltaisia toimijoita, ei naisten kultilliselle
pappeudelle ole mielestäni riittävästi näyttöä. ”Papitar” saa kuitenkin olla
sulkeissa osa käännöstä, sillä diasporajuutalaisuuden monimuotoisuus voi sisältää
suuriakin yllätyksiä.

5. Avaimia naisten arvonimien tulkintaan
Kun lähdetään etsimään merkitystä ja sisältöä piirtokirjoitusten todistamille
naisten arvonimille, on otettava huomioon sekä juutalaisuuden sisältä nousevat
arvot ja asenteet että ympäröivän yhteiskunnan mahdollinen vaikutus
juutalaisuuteen. Ajanlaskumme alkuvuosisatojen diasporayhteisöissä näiden
kahden tekijän vaikutus – usein ehkä keskenään ristiriitainen – näkyi vielä
selvästi. Vähitellen Mishnan ja Talmudin säännökset sitten yhdenmukaistivat
käsityksen siitä, mitä juutalaisuus on.426 Varsinkin diasporassa elävät juutalaiset
joutuivat elämään jatkuvassa vuorovaikutuksessa erityisesti kreikkalaisroomalaisen arvomaailman kanssa. Ei ole mikään ihme, jos omasta perinteestä
poikkeavat uskonnolliset ja yhteiskunnalliset ajatukset pääsivät vaikuttamaan
myös synagogan sisällä. Nykytutkimuksen valossa näyttää siltä, etteivät
diasporayhteisöt suinkaan eristäytyneet ympäristöstään, vaan osallistuivat
aktiivisesti kotipaikkakuntiensa elämään, ja sisäistivät samalla monia niiden
arvoja.427
Etäisyys Palestiinaan ja sen rabbien maailmaan oli usein pitkä niin
maantieteellisesti, ajallisesti kuin kulttuurillisestikin. Esimerkiksi Vähän-Aasian
juutalaiset olivat muuttaneet alueelle Mesopotamiasta ja Babyloniasta, missä
juutalaisyhteisöt olivat eläneet jo Jerusalemin temppelin tuhoa vuonna 587 eaa.
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seuranneesta pakkosiirtolaisuudesta lähtien. Seleukidikuningas Antiochos III428
siirrätti kaksi tuhatta juutalaisperhettä Eufratin ja Tigrisin varsilta Fryygiaan ja
Lyydiaan joskus vuosien 212 ja 205 eaa. välillä.429 On huomattava, että
juutalaisyhteisö oli elänyt Babyloniassa satoja vuosia, ennen kuin sinne saapuivat
oppineet, jotka sittemmin kokosivat Babylonialaisen Talmudin. Näin ollen
yhteisön tavat, myös synagogaelämä, saattoi olla kehittynyt monella tavoin eri
suuntaan, kuin mitä rabbiininen liike myöhemmin opetti. Nämä vanhat tavat olivat
voineet jäädä vaikuttamaan Vähän-Aasian yhteisöissä ja mahdollistaa käytäntöjä,
jotka poikkesivat Mishnan näkemyksistä.430 Olivathan Vähän-Aasian yhteisöt
syntyneet kauan ennen Mishnan kokoamista ja eläneet sitten kaukana Palestiinan
rabbien maailmasta. Kaiken kaikkiaan Palestiinan ja diasporan käytännöt, kuten
myös eri puolilla Rooman valtakuntaa eläneiden diasporayhteisöjen käytännöt,
saattoivat poiketa toisistaan monissa asioissa. Rabbiinisen liikkeen vaikutus ei
ehkä ollut yhtä voimakas Rooman valtakunnan muissa osissa kuin
Palestiinassa.431 Diasporan ja Palestiinan juutalaisuuden suhteeseen liittyy kaiken
kaikkiaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Fergus Millar pitää yhtenä
merkittävänä ongelmana sitä, ettei diasporajuutalaisilta iltseltään tunneta
(ainakaan toistaiseksi) juuri mitään kirjallisia lähteitä, vaan tiedot on suodatettava
joskus hyvinkin poleemisista pakanallisista, ja ennen kaikkea kristillisistä,
teksteistä.432 Olen ottanut tässä esille erityisesti Vähän-Aasian tilanteen, koska
naisten arvonimet ovat suhteellisesti hyvin edustettuina sieltä löytyneissä
piirtokirjoituksissa. Omat ”mishnalaisesta ajattelusta” poikkeavat, kaukaa
historiasta nousevat piirteensä oli myös esimerkiksi Rooman ja Aleksandrian
kaupunkien juutalaisyhteisöillä.433
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Toisaalta rabbiinisen juutalaisuuden vaikutuksen rajallisuudellakin on
rajansa, sillä lukuisat lähteet kertovat tiiviistä yhteyksistä diasporassa eläneiden ja
Palestiinan välillä. Tärkein osoitus hajallaan elävien lojaalisuudesta emämaata
kohtaan oli ehkä vuosittaisen temppeliveron lähettäminen Jerusalemiin kaikkialta
Rooman valtakunnasta ja Eufratin tuolta puolen. Juutalaiset myös viettivät
sapattia ja noudattivat ruoan kosher -säännöksiä434 koko valtakunnassa.435 100luvulta jaa. voimistunut rabbiinisen liikkeen vaikutus tuntui varmasti myös
diasporassa ja loi jonkinasteista yhtenäisyyttä käytäntöihin. Myös naisten asema ja
toimintamahdollisuudet voivat vaihdella paikallisesti ja ajallisesti, mutta
todennäköisesti niihin, kuten kaikkeen muuhunkin, kohdistui samalla
yhtenäisyyttä vaativia vaikutteita.436 Löytääkseni kosketuspinnan
diasporajuutalaisten sisäisen maailman (juutalaiset perinteet) ja ulkoisen
maailman (elinympäristön tavat) välillä olen etsinyt Mishnasta sellaisia piirteitä,
jotka ovat voineet muodostaa sillan juutalaisen ja kreikkalais-roomalaisen arvo- ja
asennemaailman välille ja näin ehkä antaneet tilaa myös naisten näkyvämpään
asemaan joissakin diasporayhteisöissä.
Juutalaisten naisten elämää antiikin aikana valottavat kolmenlaiset lähteet:
rabbiiniset tekstit437 , arkeologiset löydöt, joista edellä on käsitelty tiettyjä
piirtokirjoituksia, sekä lähinnä kaunokirjallisuudeksi luonnehdittavat juutalaiset
kreikankieliset kertomukset. Rabbiinisten lähteiden antama kuva varsinkin naisten
julkisesta elämästä poikkeaa selvästi kahden viimeksimainitun lähdeaineiston
kuvasta. Piirtokirjoitukset ja kreikankieliet kertomukset paljastavat paljon rabbien
naisihannetta aktiivisemman ja vaikutusvaltaisemman naisen. Kuitenkin
nimenomaan rabbiiniset tekstit ovat sen kuvan takana, joka on hallinnut niin
yleistä kuin tutkijoidenkin näkemystä juutalaisesta naisesta kautta aikojen.438
Otan seuraavassa esille joitakin sellaisia piirteitä Mishnan säädöksissä ja
antiikin juutalaisessa synagogakäytännössä, jotka mielestäni voivat auttaa
tulkitsemaan arvonimiä kantaneiden naisten asemaa yhteisöissään. Samoin
esittelen sellaisia kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin ja Rooman valtakunnassa
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vaikuttaneisiin pakanauskontoihin sekä kristinuskoon sisältyneitä ajatusmalleja ja
tapoja, joiden uskon voineen vaikuttaa juutalaiseen käsitykseen naisen paikasta
yhteisössä. Käsittelen myös lyhyesti edellä mainitsemaani juutalaista,
kreikankielistä kirjallisuutta, jota syntyi antiikin aikana pyhien kirjoitusten
pohjalta. En varmasti ole löytänyt kaikkea olennaista ja huomionarvoista, mutta
toivon voivani tarjota joitakin käyttökelpoisia avaimia arvonimien
ymmärtämiseen.

5.1 Nainen Mishnan maailmassa
Perinteisesti juutalaisuudessa naisen paikka on ollut kotona. Naisen tuli esiintyä
julkisuudessa niin vähän kuin mahdollista, ja silloin kun se oli välttämätöntä,
hänen tuli pidättäytyä liiasta puhumisesta ja peittää hiuksensa.439 Tämä
perinteinen näkemys nousee ajanlaskumme kolmannen vuosisadan alussa
kootusta Mishnasta, jonka kolmas osa on omistettu naisille.440 Hyvin lyhyesti
ilmaistuna Mishnassa naisen oikeudet ja velvollisuudet määrää hänen suhteensa
tiettyihin miehiin – isään, aviomieheen ja sukulunastajaan – tai sellaisen suhteen
puuttuminen. Mishnan maailmassa mies on normi, nainen on poikkeus, ”toinen”,
jonka paikka yhteisössä määrittyy sen mukaan, missä määrin se on
samankaltainen tai erilainen kuin normi. Tämä johtaa näkemykseen miehen
ylemmyydestä ja naisen alisteisesta asemasta mieheen nähden.441 Ajanlaskumme
ensimmäisellä vuosisadalla elänyt juutalainen historioitsija Flavius Josefus kuvaa
tätä asennetta osuvasti:
Nainen, sanoo laki, on kaikessa alempiarvoisempi kuin hänen miehensä.
Totelkoon hän sen mukaisesti miestään. Ei niin, että miehellä olisi oikeus
kohdella vaimoaan väärin, vaan jotta vaimo täyttäisi velvollisuutensa
miestään kohtaan; sillä Jumala on antanut käskyvallan miehelle.442
Mishnassa pyritään säätelemään nimenomaan naisen seksuaalisuutta ja
lisääntymiskykyä. Kaikissa tilanteissa pitää olla selvää, kenelle miehelle nämä
kaksi ominaisuutta milloinkin kuuluvat, vai kuuluvatko kenellekään. Asioissa,
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jotka eivät liitty seksuaalisuuteen, Misha antaa naiselle, myös mieheen sidotulle,
huomattavan paljon itsenäisyyttä.443
Otan tässä luvussa esille kaksi piirrettä Mishnan naisia koskevissa
määräyksissä: toisaalta naiselle annetun varsin laajan ja itsenäisen taloudellisen
toimivalan ja toisaalta tiukat rajoitukset yhteisön julkiseen elämään
osallistumisessa. Niihin on mielestäni syytä kiinnittää huomiota, kun yritetään
tulkita piirtokirjoituksissa esiintyviä naisten arvonimiä, sillä käsittelemäni
piirtokirjoitukset ajoittuvat pääosin juuri ajanlaskumme ensimmäisestä
kuudennelle vuosisadalle, Mishnan ja Talmudin syntyaikaan. Tänä aikana saivat
kirjallisen muodon ne lait ja määräykset, jotka ovat sittemmin (käytännössä ehkä
aikaisemminkin) säädelleet naisen asemaa synagogassa.444

5.1.1 Yksityisoikeus
Mishna jakaa naiset kahteen ryhmään: miehestä riipuvaisia ovat alaikäinen tytär445
, aviovaimo ja sukulunastuksen alainen leski446 . Miehen vallasta vapaita ovat
täysi-ikäinen naimaton tytär, eronnut nainen ja leski, jolla on poika kuolleen
aviomiehensä kanssa. Kaikki ensin mainittujen elämän tärkeät asiat kuuluvat
miehen – isän, aviomiehen tai sukulunastajan – päätösvaltaan: elatus, avioliitto,
avioero, sukulunastus, varallisuus. Sen sijaan toisen ryhmän naisille Mishna antaa
vapauden päättää itse niin aviopuolison valinnasta kuin taloudellisista
asioistakin.447
Mielestäni on syytä kiinnittää huomiota siihen, että Mishnan säädökset
antavat juutalaiselle naiselle harvinaisen paljon itsenäisyyttä yksityisoikeuden
alalla heti, kun on kyse jostakin muusta kuin hänen seksuaalisuudestaan.
Täysi-ikäinen naimaton tytär, eronnut nainen ja leski, jolla jo on poikalapsi, saavat
vapaasti hallita omaisuuttaan ja päättää omista asioistaan. Mishna vapauttaa nämä
naiset miehen vallasta ja tekee heistä miesten kanssa tasa-arvoisia toimijoita.448
Jopa kihlatulla naisella, vaimolla ja leskellä, jonka kohtalosta sukuslunastaja ei
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vielä ole päättänyt, on rajoitettu sananvalta nimenomaan varallisuuteensa.449
Esimerkiksi roomalaisessa oikeudessa nainen pysyy koko elämänsä ajan, kaikissa
tilanteissa, jonkun miehen holhouksessa: isän, aviomiehen tai veljen.450 On syytä
korostaa, että suhteellinen toimintavapaus ja jonkinasteinen tasa-arvo rajoittuvat
nimenomaan yksityiselämän alueelle.451 Yhteisön julkiseen elämään
osallistuminen on kokonaan toinen asia, siitä enemmän seuraavassa alaluvussa.
Mielestäni on merkillepantavaa, että nainen taloudellisena toimijana ei sinänsä
tunnu olevan ongelma Mishnan oppineille, kunhan miehen omistusoikeutta ja
määräysvaltaa naisen seksuaalisuuteen ja sukupuolielämään ei loukata.

5.1.2 Osallistuminen yhteisön julkiseen elämään
Mishnan kanta on yksiselitteisen selvä: naisella ei ole osaa yhteisön julkisessa
elämässä. Tässä ei tehdä eroa miehestä riippuvaisen ja itsenäisen naisen välillä.
Riippumattomuus miehestä ei yksin merkinnyt hyvää sosioekonomista asemaa; se
saattoi päinvastoin merkitä köyhyyttä ja syrjäytymistä. Varallisuus saattoi tuoda
arvostusta ja vaikutusvaltaakin, mutta laajat oikeudet talouden ja liike-elämän
piirissä eivät avanneet naiselle ovea yhteisön tärkeimpään julkiseen toimintaan,
täysivaltaiseen osallistumiseen synagogaelämään. Samalla nainen suljettiin
tehokkaasti johtotehtävien ulkopuolelle.452
Usein Mishnassa esitetyt tulkinnat ovat huomattavasti rajoittavampia kuin Tooran
näkemykset, jotka ovat niiden pohjalla. Toora itse ei kiellä naisia osallistumasta
kaikkeen sellaiseen, jonka rabbien tulkinnat heiltä kieltävät. Mishnassakaan ei
suoraan sanota ei, vaan tavoitteeseen päästään ulkoisesti pehmeämmin keinoin:
jokainen vapaa israelilainen mies velvoitetaan noudattamaan kaikkia lain
määräyksiä ja täyttämään kultilliset velvollisuutensa. Naiset sen sijaan on
erilaisista syistä vapautettu melkein kaikkien positiivisten määräysten
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noudattamisesta.453 Naisten ei esimerkiksi tarvinnut tehdä pyhiinvaellusmatkoja
Jerusalemin temppeliin, lukea kolmesti päivässä rukouksia tiettynä
vuorokaudenaikana tai osallistua sapattina synagogapalvelukseen. Vaikka
pinnallisesti näyttää siltä, että naiselle on vain suotu helpotuksia, jotta hänen
arkitoimensa eivät häiriintyisi, käytännössä on päädytty tilanteeseen, jossa nämä
helpotukset itse asiassa sulkevat naiset yhteisön älyllisen ja hengellisen toiminnan
ulkopuolelle. Velvollisuus merkitsee todellisuudessa oikeutta täysivaltaiseen
osallistumiseen; vapautus valvollisuudesta ottaa tällaisen oikeuden pois.
Julkisessa elämässä nainen on samassa asemassa kuin alaikäinen lapsi ja orja: hän
ei ole kelvollinen vastuuseen ja tehtäviin. Oikeastaan nainen on poikalasta ja
miesorjaakin pysyvämmin syrjäytetty, sillä poikalapsi saavuttaa jossakin
vaiheessa täysi-ikäisyyden ja miehen oikeudet, orja voi vapautua. Nainen pysyy
sukupuolensa vankina silloinkin, kun on vapaa ja täysi-ikäinen.454

5.1.2.1 Synagogassa käyminen
Lukuisat lähteet sekä Palestiinasta että diasporasta ajanlaskumme ensimmäiseltä
seitsemännelle vuosisadalle todistavat, että käytännössä naiset osallistuivat
synagogajumalanpalveluksiin antiikin aikana. Naisten läsnäolo oli jo tuolloin
vanha perinne, sillä heidät mainitaan erityisesti niin Viidennessä Mooseksen
kirjassa kuin Joosuan ja Nehemiankin kirjoissa tilanteissa, joissa kansa kokoontui
kuulemaan lain lukemista. 455
Uudessa testamentissa sekä Jeesus että apostolit kohtaavat naisia
synagogassa.456 Filon kuvailee, miten Therapeuttien yhteisöön kuuluneet naiset
kävivät sapattina ”pyhässä paikassa” (ἱερόν), jolla hän mitä todennäköisimmin
tarkoitti synagogaa.457 Josefus puolestaan kertoo, miten Damaskoksessa miehet
valittivat, että heidän vaimonsa osoittivat suurta kiinnostusta juutalaisuutta
kohtaan. Levinen mukaan tällainen kiinnostus voi käytännössä ilmetä lähinnä
453
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naiselle vain kolme tällaista velvoitetta: sapattikynttilöiden sytyttämisen, happamattoman osan
erottamisen taikinasta ja kuukautisvuotoon liittyvien puhtausmääräysten noudattamisen. Näitä
noudattamalla nainen auttaa miestä noudattamaan lakia. Lain negatiiviset määräykset, eli lakia
noudatetaan jättämällä tekemättä jotakin, sitovat naisiakin. Ilan 1995, 177; Wegner 1988, 150.
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Wegner 1988, 146-156; Ilan 1995, 176-184; Kraemer 1992, 104-105.
455
5. Moos. 29:10, 17; Joos. 8:35; Neh. 8:2, 10:29. Levine 2005, 501-502. Horbury 1999, 376383; Safrai 1992, 39-40.
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Ks. esim. Luuk. 13:10-13 ja Apt. 16:12-13, 17:1-4, 10-12.
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On the Contemplative Life 66-82. Therapeuttien yhteisö oli eräänlainen juutalainen
luostariyhteisö Egyptin Alexandriassa, johon kuului miehiä ja naisia. Se syntyi todennäköisesti
joskus ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla; therapeuttien kohtalosta myöhemmin ei tiedetä
mitään. Filonin Vita Contemplativa on ainoa antiikin tekstilähde, jossa therapeutit mainitaan.
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synagogassa käymisenä.458 Myös rabbiinisissa lähteissä ensimmäiseltä
neljännelle vuosisadalle jaa. kerrotaan synagogassa käyvistä naisista.459
Kristityistä lähteistä mainittakoon Johannes Krysostomos, joka paheksui sitä, että
naiset ja miehet kävivät yhdessä synagogassa. Hän myös valitti, että jotkut naiset
hänen omassa kirkossaan olivat kovin juutalaismyönteisiä ja osallistuivat
juutalaisten juhlien viettoon.460

5.1.2.2 Missä naiset istuivat?
Tutkijoiden parissa vallitsi pitkään yksimielisyys siitä, että naiset olivat aina
istuneet synagogassa erillään miehistä joko heille varatussa sivuhuoneessa tai
parvekkeella. Perinteinen käsitys perustui todennäköisimmin Josefuksen
kuvauksiin naisten ja miesten erottamisesta Jerusalemin temppelissä sekä Filonin
selontekoon Therapeuttien yhteisöstä, jossa synagogan naisten puoli oli erotettu
jonkinlaisella seinällä miesten puolesta. Käytäntö siirtyi rabbiinisen
juutalaisuuden myötä keskiajan kautta nykyaikaan ilman, että kukaan
kyseenalaisti sen ”ikiaikaisuutta”.461
Samuel Safrai esitti vuonna 1964, että antiikin synagogissa naiset ja miehet
istuivat yhdessä samassa tilassa.462 Hänen näkemyksensä on saanut sittemmin
kannatusta muilta tutkijoilta, muun muassa Brootenilta, Levineltä, Horburylta ja
Hannah Safrailta. Perusteita on haettu ensinnäkin arkeologiasta: antiikin ajalta
peräisin olevista synagogien raunioista ei ole löydetty kiistattomia merkkejä
erityisistä naisten tiloista, sen enempää huoneista kuin parvekkeistakaan, ei
Palestiinasta eikä diasporasta. Myöskään piirtokirjoitukset eivät mainitse naisten
huoneita, mitä Levine pitää sikäli huomionarvoisena, että niissä mainitaan monia
muita synagogan osia. Tosin löytyneitä sivuhuoneiden jäänteitä on selitetty
naisten tiloiksi, ja pylväiden palaset sekä portaiden osat on nähty merkkeinä
naisten parvekkeista. Niille on kuitenkin olemassa monia muitakin yhtä
todennäköisiä selityksiä, kuten varastotilat tai kokoushuoneet. Tutkijat olisivat
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Juutalaissodan historia, 2.20(2.559-561). Levine 2005, 501.
Esim. B. Sotah 22a; B. Avodah Zarah 38a-b; Y. Sotah 1, 2, 4, 16c-d; Y. Berakhot 5, 5, 9d; T.
Megillah 3, 11.
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Discourses Against Judaizing Christians 2,3,4-6; 3,1; 3,2; 7,4; 4,7,3.
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Juutalaissodan historia 5.5(2.190-200); On the Contemplative Life 32-35, 69. Levine 2005,
503.
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Näin Levinen (2005, 503) ja Spiegelin (2012, 62) mukaan; en ole saanut käsiini Safrain
artikkelia.
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siten löytäneet juuri sen, mitä he ennakkokäsitystensä mukaisesti olivat lähteneet
etsimään. Kiistattomia todisteita ei ole suuntaan eikä toiseen.463
Levinen mielestä on todennäköisempää, että naiset ja miehet istuivat
sekaisin, sillä myöskään rabbiiniset lähteet eivät millään tavoin käsittele
synagogan istumajärjestelyjä.464 Niiden olettaisi ottaneen asian esille, jos
sukupuolten erottelu oli tärkeää. Levine myös viittaa temppelinaikaiseen
käytäntöön, jossa naiset ja miehet liikkuivat vapaasti yhdessä naisten esipihalla.
On kuitenkin hyvä panna merkille, että todisteet yhdessä istumisesta ovat
enimmäkseen negatiivisia, eli näyttöä erottelusta ei ole, joten vaaka on kallistettu
yhteyden puolelle.465 Edellä mainittu Johannes Krysostomoksen kirjoitus on yksi
harvoista lähteistä, joissa miesten ja naisten yhdessä istuminen mainitaan. Toinen
selkeä esimerkki on piirtokirjoitus myöhäisantiikin ajan Fokeasta (VähässäAasiassa), jossa Tation -nimiselle naiselle on annettu kunniapaikka synagogan
eturivissä kiitoksena hänen avokätisistä lahjoituksistaan.466
Todisteita voi lukea myös niin, että niitä löytyy sekä suuntaan että toiseen.
Esimerkiksi Chad Spiegelin tulkinnan mukaan naisten paikka synagogassa
vaihteli todennäköisimmin seurakunnasta toiseen kulttuurieroista riippuen.467
Spiegel lähtee siitä, että antiikin juutalaisuuden monimuotoisuus ja rabbiinisen
juutalaisuuden rajoittunut vaikutus erityisesti diasporassa, jotka
nykytutkimuksessa tunnustetaan laajalti, on otettava huomioon myös tutkittaessa
synagogaelämän eri puolia. Palestiinan rabbien näkemys naisen paikasta ei
välttämättä pätenyt yhdessä osassa Rooman valtakuntaa, mutta saattoi sen sijaan
vaikuttaa voimakkaasti toisessa. Samojen teksti- ja arkeologisten lähteiden
voidaan Spiegelin mielestä tulkita usein sekä puoltavan että vastustavan naisten ja
miesten erikseen istumista. Olennaista on hänestä se, etteivät ne tue yhtenäisen
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Spiegel 2012, 63; Levine 2005, 503-504; Horbury 1999, 383-388; Safrai 1992, 41. Erityisesti
Brooten (1982, 103-138) esittelee laajasti eri synagogalöytöjä. Tarkemman selvityksen eri
tutkijoista ja heidän näkemyksistään voi löytää edellä mainituista teoksista.
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Talmudin vaikenemiseen asiasta kiinnitti ensimmäisenä huomiota Leopold Loewe jo 1884.
Spiegel 2012, 63 alaviite 8.
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Levine 2005, 505, 511-512.
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Lifshitz 1967, 21 nro 13; Trebilco 1991, 110-111; Rajak 1996, 31; Levine 2005, 505.
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Spiegel 2012, 62, 64-65. Spiegel haluaa osoittaa, ettei Safrain ja Brootenin vanavedessä
syntyneelle ”uudelle konsensukselle” (niin kuin hän tilanteen näkee) naisten ja miesten sekaisin
istumisesta aina ja kaikkialla ole riittävää näyttöä. Hän kiinnittää mielenkiintoisesti huomiota
siihen, ettei Brooten missään sano suoraan, ettei antiikin synagogissa ollut naisten puolta. Hän
sanoo vain, ettei sellaisesta ole todisteita(!). Voiko uuden konsenksuksen rakentaa tällaiselle
pohjalle?
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käytännön olemassaoloa, vaan päinvastoin viittaavat paikallisiin ja ajallisiiin
eroihin.468
Levine pitää synagogan istumajärjestystä toisena niistä perinteistä, joihin
ympäristö ei vaikuttanut edes diasporassa.469 Spiegelin sekä-että -tulkinta sen
sijaan korostaa ympäristön vaikutusta.470 Sekä kreikkalais-roomalaisessa
kulttuurissa että varsin varhain myös kristittyjen parissa suosittiin naisten ja
miesten pitämistä erillään julkisissa kokoontumisissa, mutta Levinen mukaan
tuntemattomasta syystä juutalaiset säilyttivät oman tapansa ( mitä näkemystä
Spiegel siis pitää liian ehdottomana). Vasta jossakin vaiheessa keskiajalla
sukupuolten erottaminen jumalanpalveluksen aikana omaksuttiin myös
synagogissa.471 Horbury katsoo, että mahdollinen erottelu joissakin tilanteissa
johtui ympäristön asettamista sosiaalisista vaatimuksista, ei juutalaisuudesta
itsestään.472
Naisten istumapaikalla on sikäli merkitystä piirtokirjoitusten arvonimien
tulkintaan, että se vaikutti ilman muuta naisten mahdollisuuteen suorittaa
kultillisia tehtäviä jumalanpalveluksessa. Sellainen, joka ei saanut edes astua
sisään varsinaiseen jumalanpalvelustilaan, tuskin voi ottaa osaa yhteisen
palveluksen toimittamiseen.473

5.1.2.3 Liturgiset tehtävät
Levine toteaa selkeästi, ettei naisten osallistumisesta liturgisten tehtävien
hoitamiseen – rukouksiin, saarnaamiseen, Tooran lukemiseen – antiikin
synagogapalveluksissa ole juuri minkäänlaisia todisteita. Hän huomauttaa, että
naisten alistettu asema yhteiskunnassa yleensä puhuu sen puolesta, että heidän
roolinsa oli passiivinen myös jumalanpalveluselämässä. Myös kaikki liturgisiin
tehtäviin selvästi viittaavat arvonimet esiintyvät hänen mielestään vain
miehillä.474 Levine pitääkin naisten sulkemista liturgisten tehtävien ulkopuolelle
468

Spiegel 2012, 65-66, 82-83. Asian tarkempi esittely ei mahdu tämän tutkielman puitteisiin.
Spiegel käy läpi kirjallisia (6-13) ja arkeologisia (13-19) lähteitä ja osoittaa, miten niitä voidaan
tulkita suuntaan jos toiseenkin. Minusta hänen argumentointinsa on varsin vakuuttavaa ja sopii
kuvaan monimuotoisesta juutalaisuudesta.
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Toinen liittyi hänen mukaansa kultillisten rituaalien suorittamiseen. Siitä enemmän seuraavassa
alaluvussa.
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Spiegel (2012, 19-20) vertailee naisten ja miesten mahdollista erottamista toisistaan kristittyjen
ja juutalaisten keskuudessa ja yleensä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa.
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Levine 2005, 516-517.
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Horbury 1999, 386, 388.
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Tämän toteavat suoraan sekä Brooten (1982, 103) että Spiegel (2012, 64).
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Levine 2005, 505-506, 512. Tällaisia arvonimiä ovat esim. hazzan, sofer, super orans,
psalmodos, sophodidaskalos. Levine ei siis liitä synagogan esimieheen liturgisia tehtäviä.
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toisena juutalaisuuden piirteenä, johon ympäristö ei päässyt diasporassakaan
vaikuttamaan.475
Tosefta on ainoa lähde, jossa puhutaan naisten mahdollisuudesta osallistua
liturgisiin tehtäviin, erityisesti Tooran lukemiseen, ja siinäkin vain yhdessä
kohdassa:476
3:11... G. ...jokainen lasketaan mukaan seitsemän joukkoon477, jopa nainen,
jopa alaikäinen lapsi.
H. Naista ei kuitenkaan kutsuta lukemaan Kirjoituksia julkisesti.
3:12 Jos synagogassa on vain yksi lukutaitoinen mies, hän nousee ja lukee ja
istuutuu, nousee ja lukee ja istuutuu, nousee ja lukee ja istuutuu – vaikka
seitsemän kertaa.478
Nämä Toseftan jakeet saattavat avata naisille pienen sillanpääaseman yleensä vain
miehille varattuun maailmaan. Jae 3:11 G näyttää antavan naisille ja miehille
yhtäläisen oikeuden Tooran lukemiseen. Kuitenkin jakeen H-kohta kumoaa tämän
oikeuden naisten osalta.
Tätä ristiriitaa on selitetty eri tavoin. Levinen mukaan S. Lieberman pitää näitä
kolmea määräystä alunperinkin toisiinsa liittyvinä, jolloin naisille ei koskaan ole
ollut tarkoituskaan antaa lukuoikeutta. Hän seuraa tässä keskiaikaisten rabbien
näkemyksiä.479 Levine itse puoltaa näkemystä, jonka mukaan Toseftassa on
yhdistetty kolme eri traditiota, jotka ovat ensin olleet itsenäisiä perikooppeja. Näin
ollen naisilla olisi alkujaan ollut sama oikeus lukea Tooraa yhteisissä
kokoontumisissa kuin miehillä, mutta tätä oikeutta olisi myöhemmin,
ajanlaskumme toisen vuosisadan kuluessa tai kolmannen alussa, rajoitettu
Toseftassa. Babylonialaisessa Talmudissa, noin 600 jaa., lukemiskielto olisi sitten
vahvistettu.480 Levinen mielestä vaikuttaa siis siltä, että ainakin joskus joku on
ajatellut, että nainen voidaan kutsua lukemaan Tooraa seurakunnan edessä. Jos
tällaista oikeutta ei olisi koskaan ollut, ei sitä olisi tarvinnut torjuakaan, niin kuin
Talmudissa tehdään.481 Myös Horbury, Baron ja Hannah Safrai katsovat, että
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Levine 2005, 518. Hän vertaa tässä juutalaisuutta pakanauskontoihin ja kristinuskoon, joissa
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naisilla on alunperin ollut sama oikeus lukemiseen kuin miehillä, mutta ajan
myötä Palestiinan rabbien tulkinnat olisivat rajoittanet tätä oikeutta ja sitten
torjuneet sen kokonaan.482
Vanhan testamentin teksteissä nousee esiin vahva perinne naisten näkyvästä
roolista rukouksessa, ylistyksessä ja musiikissa sekä profetoimisessa. Mooseksen
sisar Miriam profetoi ja johtaa ylistystä autiomaavaelluksen aikana (2. Moos. 15:
20-21); naisprofeetta Deboran, Israelin tuomarin, laulu on kirjattu ylös (Tuom. 45); muitakin naisprofeettoja mainitaan (2. Kun. 22:14, Neh. 6:14, Hes. 13:17, Joel
3:1); naiset laulavat ja soittavat temppelipalvelijoina (2. Aik. 35:25, Esra 2:65,
Neh. 7:67, mm. Ps. 68:26).483 Miksei tällainen vanha perinne aktiivisista naisista
olisi voinut vaikuttaa joissakin yhteisöissä ja luoda mahdollisuuden
vastuunkantoon myös synagogaelämässä? Ottaen huomioon tämän luvun jatkon
asiaa voi mielestäni kysyä, vaikkei varmaan vastaamiseen olekaan aineksia.

5.1.3 Tytöt ja Tooran opiskelu
Jotta naisilla olisi ollut edes teoreettinen mahdollisuus osallistua liturgisten
tehtävien hoitamiseen synagogassa, tyttöjen täytyi oppia vähintäänkin lukemaan,
mieluummin myös tuntemaan lakia ja kirjoittamaan. Tyttöjen lukutaito ei ollut
itsestäänselvyys antiikin maailmassa yleensä, eikä myöskään juutalaisten
keskuudessa, mutta joistakin tekstilähteistä voidaan päätellä, että ainakin jotkut
juutalaiset naiset osasivat lukea, ehkä kirjoittaakin, ja tunsivat Tooran määräyksiä.
Esimerkiksi Josefus mainitsee, että sekä juutalaiset naiset että orjat tunsivat
Tooraa, joskaan hän ei täsmennä, miten laajasti.484 Josefus myös kertoo
kuninkaallisen perheen naisista, jotka kirjoittivat toisilleen kirjeitä.485 Joistakin
Mishnan ja Talmudin säädöksistä voi epäsuorasti päätellä, että naiset osasivat
sekä lukea että kirjoittaa.486
Rabbiiniset lähteet antavat ristiriitaisen kuvan tyttöjen ja naisten Tooran
opiskelusta. Lähtökohta lain opettamiselle on Viidennen Mooseksen kirjan

482

Horbury 1999, 377; Safrai 1992, 43-44; Baron 1948, 96-97. Erityisesti Safrai pohtii perusteluna
esitettyä “se ei ole sopivaa seurakunnan kunniallisuuden kannalta”. Hän toteaa, ettei ilmaisun
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Horbury 1999, 379, 399; Safrai 1992, 44-45.
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1.641.
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määräys isille opettaa Jumalan käskyt pojilleen.487 Jotkut rabbit tulkitsivat tämän
kieltävän Tooran opettamisen tytöille, toiset taas puolsivat sekä poikien että
tyttöjen opettamista.488 Mishnasta käy joka tapauksessa ilmi, että sekä tytöille että
pojille sai opettaa Raamattua ja että tytötkin saattoivat oppia Raamatun lisäksi
myös rabbiinista kirjallisuutta.489 Tal Ilan on kuitenkin sitä mieltä, ettei tytöille
ollut olemassa mitään virallista koulutusta kuten pojille, vaan he oppivat
lukemaan ja kirjoittamaan kotona, jos joku kykeni heitä siellä opettamaan.490
Ilan myös pitää todennäköisimpänä, että tytöille opetettiin Toorasta lähinnä
ne osat, jotka auttoivat heitä ylläpitämään oikeaoppista ja puhdasta (kosher)
juutalaista kotia. Samoin heille sopi opettaa esimerkiksi kuukautisiin ja
synnytykseen liittyvät Tooran määräykset. Näissä lainkohdissa naiset voivat jopa
olla tietävämpiä kuin monet rabbit. Sekä Mishnassa että Talmudissa kerrotaan
Tooraa siteeraavista naisista, mutta Ilanin mielestä kertomusten todistusarvoa
horjuttaa se, että rabbiinisessa kirjallisuudessa jopa eläimet ja elottomat esineet
puhkeavat puhumaan Tooran sanoin.491
Kaiken kaikkiaan naisten koulutus vaikuttaa olleen hajanaista ja valikoivaa,
mutta mahdollisuus oppimiseen näyttää olleen olemassa sekä teoriassa että
käytännössä.

5.1.4 Kenen elämäntapaa Mishna kuvaa?
Kuten sanottu, Mishan naiskuva on määrittänyt käsitystä juutalaisen naisen
asemasta kautta aikojen meidän päiviimme asti. Mishnan säädökset ovat
muokanneet naisen elämää ja osallistumista synagogapalveluksiin, eikä niiden
antaman kuvan ”ikiaikaisuutta” ole juurikaan kyseenalaistettu. Lähtökohtaisesti
on oletettu, että juutalainen nainen on todella aina ja kaikkialla elänyt sellaista
elämää kuin Mishna kuvaa. Mutta onko näin?492 Nykyään monet tutkijat493 ovat
voimakkaasti kyseenalaistaneet Mishnan naiskuvan kaikenkattavuuden, ja vielä
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useammat494 ovat myöntäneet kyseenalaistamisen olevan ainakin jossain määrin
oikeutettua ja aiheellista.
Ensinnäkin on mahdollista, että Mishnan määräykset ovat alunperin
säädelleet vain pienen, Palestiinassa eläneen ja farisealaisuuteen sitoutuneen
juutalaisryhmän elämää. Kun rabbiinisen liikkeen vaikutusvalta kasvoi
Jerusalemin temppelin tuhouduttua vuonna 70 jaa., sen näkemykset muun muassa
naisen asemasta pääsivät tukahduttamaan toisenlaiset tulkinnat ja käytännöt. Niin
kuin jo edellä olen maininnut, monet diasporajuutalaiset yhteisöt esimerkiksi
Vähässä-Aasiassa olivat ajanlaskumme alussa eläneet jo sukupolvien ajan
Palestiinan alueen ulkopuolella ja ”vieraiden” vaikutusten alaisena. Sitä paitsi
kreikkalais-roomalaiset vaikutteet olivat vahvasti läsnä myös Palestiinassa, missä
juutalaisuus itsessäänkin oli hyvin monimuotoista, kuten viimeaikaiset
tutkimukset ovat osoittaneet.495 John J. Collinsin näkemystä mukaellen: Toora
muodosti eri puolille Rooman valtakuntaa levinneelle juutalaisuudelle yhteisen
perustan, joka ruokki traditiota monilla erilaisilla käytännön tulkinnoilla.496
Erityisesti Wegner tuntuu olevan vahvasti sitä mieltä, että Mishna ei
välttämättä kerro kovinkaan paljon syntyaikansa juutalaisesta todellisuudesta,
vaan esittää oppineiden ja rabbien utopian ihanteellisesta juutalaisesta yhteisöstä.
Se on kuvaus yhden 100-luvulla jaa. vaikuttaneen sosiaalisen ryhmän ideaalista
maailmankäsityksestä, jossa Israelin kansa on Jumalan muista itselleen erottama,
pyhä ja puhdas. Tällä kaikella ei välttämättä ollut paljonkaan tekemistä
jokapäiväisen elämän kanssa.497 Kraemerin mukaan ihanteen ja todellisuuden ero
näkyy myös Mishnan kertomusten pienissä yksityiskohdissa, jotka antavat
ymmärtää, etteivät tavalliset kansanihmiset noudattaneet lain säädöksiä yhtä
tarkasti kuin rabbit.498 Tämä aiheutti viimeksi mainituille huolta oman puhtauden
säilymisestä kanssakäymisissä naapureiden kanssa. Miten säännellä esimerkiksi
oman vaimon seurustelua naapurin vaimon kanssa, kun naapurin lepsut
elämäntavat saattoivat johtaa vaikkapa lainattujen astioiden ja sitä kautta itse
rabbin saastumiseen?499
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5.2 Naisen asemasta kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa
Juutalainen tapa nähdä koti ja perhe naiselle sopivana elinpiirinä ei juuri
poikennut ympäröivän hellenistisen kulttuurin arvoista. Sekä roomalaiset että
varsinkin kreikkalaiset halusivat naistensa pysyvän enimmäkseen poissa julkisesta
elämästä ja keskittyvän vaimon ja äidin rooliin. Temppeleissä käymistä pidettiin
kuitenkin hyvänä ja naisille sopivana sosiaalisen elämän muotona. Näin ollen sekä
juutalaisten naisten kotikeskeinen elämä että toisaalta tapa osallistua
synagogajumalanpalveluksiin sopi hyvin ympäröivän yhteiskunnan
tapakulttuuriin.500 Tilanteissa, joissa naiset osallistuivat julkisiin kokoontumisiin,
sekä kreikkalainen että roomalainen tapa suosi naisten ja miesten pysyttelemistä
erillään. Tämä on voinut suosia vastaavan tavan vahvistumista myös juutalaisten
keskuudessa.501
Riet van Bremen on selvittänyt hellenistisen ajan kreikkalaisen
yhteiskunnan jakautumista miesten ja naisten ryhmiin, jotka esiintyivät erillisinä
mutta rinnakkain julkisessa elämässä. Tällaisessa järjestelmässä naisia ei suljettu
kokonaan julkisen elämän ulkopuolelle, vaan he olivat mukana, mutta pysyttelivät
keskenään ja miehistä erillään. Naiset ja miehet saattoivat esimerkiksi osallistua
samaan juhlaan, mutta molemmille oli ainakin osittain oma, erillinen
ohjelmansa.502 Toisaalta van Bremen tuo esiin esimerkkejä tilanteista, joissa
naiset ikään kuin onnistuivat (tai joutuivat) ylittämään erottavan raja-aidan ja
hoitamaan yleensä miehille kuuluvia tehtäviä. Tällaiset tilanteet olivat
poikkeuksia, mutta niitä esiintyi.503
Vaikka edellä kuvattu yhteiskuntajärjestys edusti hellenististä aikaa, jatkui
vastaava tapa myös tässä tutkielmassa käsiteltävien piirtokirjoitusten aikakaudelle.
Tosin tiettyjä muutoksia alkoi hiljalleen esiintyä ajanlaskumme ensimmäiseltä
vuosisadalta alkaen. Eräänlainen julkisen elämän ”perhekeskeistyminen”504 sai
vähitellen sijaa: julkinen tunteiden osoittaminen ja perhesuhteita kuvaavan
sanaston käyttö julkisissa yhteyksissä lisääntyi, yläluokkaisten perheiden
sosiaalinen etääntyminen kansasta voimistui. Samalla syntyi tapa nimetä
500
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varakkaita hyväntekijöitä kaupunkien isiksi ja äideiksi.505 Tästä yleisestä
kehityksestä on mahdollista päätellä, että synagogien isät ja äidit olivat luonteva
osa juutalaisten yhteisöjen integraatiota elinympäristöönsä.
Juutalaisyhteisöt, jotka elivät tällaisen yhteiskuntajärjestelmän keskellä,
saattoivat varsin hyvin omaksua vastaavia käytäntöjä omiin yhteisöihinsä. Olihan
naisten osallistuminen synagogapalveluksiin jo osa juutalaista perintöä. Sen
myötä joidenkin sopiviksi katsottujen tehtävien avaaminen naisille, ainakin
joissakin poikkeustapauksissa, ei välttämättä ollut mahdoton ajatus ympäristössä,
jossa sellaista tapahtui muissakin ryhmissä.

5.2.1 Patronaattijärjestelmä ja naisten julkiset virat
Toisaalta, yksi merkillepantava piirre roomalaisessa yhteiskunnassa oli naisten
aktiivinen osallistuminen liike-elämään. Naiset hallinnoivat usein huomattavaa
varallisuutta, he omistivat kiinteistöjä ja heillä oli sekä syntyperään että
taloudelliseen asemaan perustuvaa vaikutusvaltaa.506 Niinpä naiset voivat myös
toimia hyväntekijöinä (patronus, patrona) patronaattijärjestelmässä (engl.
patronage), joka oli keskeinen osa roomalaista yhteiskuntajärjestystä jo tasavallan
alkuajoista lähtien ja pysyi sittemmin voimissaan, tosin muuntuen ajan mukana.
Yläluokan naisilta tällaista toimintaa jopa edellytettiin luonnollisena osana heidän
velvollisuuksiaan.507
Lyhyesti määriteltynä patronaattijärjestelmässä on kysymys eriarvoisten
osapuolten välisestä molempia hyödyttävästä suhteesta, jossa vaihdetaan
palveluksia ja/tai hyödykkeitä. Hyväntekijät suojelevat ja auttavat eri tavoin niitä,
jotka ovat heistä riippuvaisia (clientes). Vastalahjaksi he saavat arvostusta,
kunniaa ja vaikutusvaltaa sekä autettavien tuen sitä tarvitessaan. Tällaiset suhteet
sitovat osapuolia poliittisesti ja/tai sosiaalisesti, vaikka ovatkin yleensä
epämuodollisia ja kirjoittamattomia.508
Myös erilaisten yhteisöjen toimintamahdollisuudet riippuivat paljolti
yksitysten hyväntekijöiden taloudellisesta tuesta. Kaupunkien viranhaltijoiden,
sekä hallinnollisten että uskonnollisten, velvollisuus oli käyttää omia varojaan
julkisiin tarpeisiin, esimerkiksi rakennusten ylläpitoon, uskonnollisten juhlien
505
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järjestämiseen ja uhrieläinten hankintaan. Riet van Bremen korostaa, että
erityisesti naisten kohdalla viran hoitaminen tarkoitti useinmiten nimenomaan
rahan lahjoittamista; tosin siihen saattoi liittyä muitakin velvollisuuksia.509 Myös
Tessa Rajak pitää kykyä rahallisen tuen antamiseen olennaisena edellytyksenä
virkojen ja arvonimien saamisessa, sukupuoleen katsomatta.510 Virka toi
haltijalleen arvostusta, vaikutusvaltaa ja erilaisia kunnianosoituksia. Yksi tällainen
kunnianosoitus olivat kiveen kaiverretut muistolauseet, joita tässäkin tutkielmassa
käsitellään. Erityisesti Vähästä- Aasiasta on löytynyt piirtokirjoituksia, jotka
osoittavat kiistatta, että myös naiset pitivät ainakin 100-luvulta jaa. alkaen
hallussaan julkisia virkoja, ja nimenomaan tämän alueen löydöissä naiset ovat
poikkeuksellisen hyvin edustettuina.511
Riet van Bremenin tutkimus naisten julkisista viroista kreikkalaisissa
kaupungeissa antaa mielestäni hyvän taustan juutalaisten naisten arvonimien
hahmottamiseen. Esimerkiksi juuri Vähän-Aasian ja sen rannikon saarten
kaupunkien hallintorakenteet ja virkajärjestelmät olivat nimenomaan kreikkalaista
perua, joskin roomalainen vaikutus muokkasi niitä ajan kuluessa. Van Bremen
muistuttaa, että naiset palvelivat ennen kaikkea sellaisissa viroissa, jotka voi
määritellä uskonnollisiksi, seremoniallisiksi ja/tai eponyymisiksi.512 Sen sijaan
naisia ei ollut viroissa, joihin liittyi poliittista päätösvaltaa ja äänioikeus, liikeelämän tai rakennustoiminnan valvontaoikeuksia tai yleisen järjestyksen ylläpitoa.
Van Bremen kuitenkin korostaa, että monet naisille avoimet virat olivat kuitenkin
arvovaltaisimpien joukossa; niitä pitivät hallussaan kaupunkien arvovaltaisimmat
perheet. Naisia ei siis ollut syrjäytetty joihinkin merkityksettömiin
näennäistehtäviin.513 Nämä seikat on mielestäni syytä ottaa huomioon myös
juutalaisten naisten mahdollisuuksia ja rajoituksia arvioitaessa.
Diasporajuutalaiset olivat selvästi omaksuneet yhteisöjensä sosiaaliset
rakenteet ja niihin liittyvät arvojärjestelmät asuttamiltaan kreikkalais-roomalaisilta
kaupungeilta. Rajak ja Williams huomauttavat, että esimerkiksi arvostuksen ja
509
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vallan sitominen varakkuuteen jopa soti selvästi perinteisiä juutalaisia arvoja
vastaan. Lahjoitusten julkista esilletuomista ja lahjoittajien ylistämistä
muistokirjoituksin pikemminkin vieroksuttiin. Tapa on mitä todennäköisimmin
omaksuttu ympäröivästä kulttuurista.514 Monet juutalaiset myös toimivat
kotikaupunkiensa julkisissa viroissa.515 Arkeologiset löydöt puhuvat sen puolesta,
että ainakin vielä 200- ja 300-luvuilla jaa. juutalaisilla oli vakaa ja arvostettu
asema monilla paikkakunnilla.516 Tällaisessa ympäristössä on voinut olla täysin
luonnollista, että juutalaiset naiset ovat kantaneet synagogayhteisön arvonimiä ja
hoitaneet niiden edellyttämiä tehtäviä ainakin joissakin seurakunnissa, sitä
todennäköisemmin, mitä enemmän arvonimiin on liittynyt taloudellinen elementti.
Arvonimiin ja virkoihin liittyvistä rahallisista velvoitteista voi päätellä, että niitä
annettiin niin uskonnollisissa yhteisöissä kuin siviilihallinnossakin ennen kaikkea
niille, joilla oli omaisuutta ja/tai jo valmiiksi riittävän korkea yhteiskunnallinen
asema. Erityisesti van Bremen ja Rajak muistuttavat, että naisten arvonimiä
tulkittaessa ei pidä unohtaa, että ne liittyivät antiikin yhteiskunnassa aina
varallisuuteen ja perhetaustaan. Minusta ei ole mitään syytä olettaa, etteikö
synagogayhteisöjen arvonimikäytännön – joka jo sinänsä oli kreikkalaisroomalaisesta kulttuurista omaksuttu – taustalta löytyisi tämä sama
kolmiyhteys.517

5.3 Naiset muissa uskonnoissa
Rooman valtakunnan uskonnollinen maailma oli rikas ja monimuotoinen. Koska
eri uskontojen harjoittajat elivät jokapäiväistä elämäänsä rinnakkain ja lomittain,
on hyvin todennäköistä, että tapoja ja vaikutteita omaksuttiin puolin ja toisin.

5.3.1 Pakanauskonnot
Naisilla oli kiistatta mitä erilaisimpia tehtäviä ja rooleja Rooman valtakunnassa
vaikuttaneiden pakanuskontojen parissa. Eri jumalien palvontaan liittyi
monenlaisia velvollisuuksia, joista naiset huolehtivat: papillisia tehtäviä ja muita
pyhiä rituaaleja, juhlien järjestämistä, palvontapaikkojen kunnossapitoa. Usein
514
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tällaisiin tehtäviin valittiin määräajaksi; jotkut virat tosin olivat elinikäisiä ja
perinnöllisiäkin. Jumalattarien, kuten Isiksen, Heran ja Kybelen, kultteja johtivat
usein papittaret, jumalien papit, mutta sääntö ei suinkaan ollut kumpaankaan
suuntaan ehdoton.518 Vestan Neitsyet, jotka olivat yhden Rooman valtakunnan
tärkeimmän virallisen kultin papittaria, ovat esimerkki korkeasti arvostetuista ja
hyvinkin vaikutusvaltaisista naisista.519
Taloudellinen elementti liittyi kiinteästi kultillisiin tehtäviin. Sekä naisten
että miesten, jotka tällaisia tehtäviä hoitivat, odotettiin kustantavan uskonnollisiin
menoihin liittyviä rituaaleja ja juhlia omista varoistaan. Kulut olivat usein hyvin
suuret, joten tehtäviin valitut hallitsivat todennäköisesti huomattavaa omaisuutta
joko itse tai perheensä kautta. Sopiva perhetausta edisti varmasti korkeaan
asemaan pääsyä, niin miesten kuin naistenkin. Vaikuttaa siltä, että isän asema oli
tärkeämpi kuin aviomiehen.520 Johtavat uskonnolliset tehtävät toivat hoitajalleen
epäilemättä niin arvostusta kuin vaikutusvaltaakin, mikä saa tulkitsijan helposti
turvautumaan kehäpäätelmään: arvostus ja varallisuus antoivat mahdollisuuden
saada arvostusta ja varallisuutta. Uskonnollinen ja yhteiskunnallinen sekoittuivat
kiinteästi toisiinsa. On hyvä pitää mielessä, ettei uskontoa ollut antiikin
maailmassa erotettu omaan lokeroonsa kuten länsimaisessa kulttuurissa
nykyään.521
Ei ole mitään todisteita siitä, että pakanauskontoja harjoittaneet naiset
olisivat toimineet johtotehtävissä millään muulla kuin uskonnon alueella. Ross
Kraemer katsoo, että naisen uskonnollinen auktoriteetti oli hyväksyttyä niin kauan
kuin se vahvisti naiselle muutenkin sopivaksi katsottua roolia vaimona ja äitinä.
Perinteiset kreikkalaiset ja roomalaiset kultit tekivät juuri näin. Ne voi nähdä
eräänlaisena perhe-elämän laajentamisena julkiselle puolelle.522 Minusta on
mahdollista ajatella, että vaikka naisilla ei ehkä ollutkaan sijaa yhteiskunnan
hallinnollisessa päätöksenteossa, he pystyivät vaikuttamaan taustalla uskonnon
ja/tai rahan välityksellä.
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Otan esille vielä yhden seikan, joka mielestäni saattaa selittää myös
juutalaisten naisten vastuuasemaa synagogassa. Naiset ovat kautta historian
ottaneet hoitaakseen muuten miehille kuuluvia tehtäviä silloin, kun miehet eivät
ole voineet tai halunneet niitä hoitaa. Kraemer esittää kaksi erilaista tilannetta
yhteydessä antiikin pakanauskontoihin: Rooman Karthagoa vastaan käymien
puunilaissotien aikana 264-146 eaa., miesten ollessa rintamalla, naiset huolehtivat
oikeasta uskonnonharjoituksesta sotaonnen puolesta normaalia itsenäisemmin.
Myöhäisantiikin aikana taas varakkaat naiset ottivat hoitaakseen suuria rahallisia
uhrauksia vaativia tehtäviä, kun miehet eivät niitä halunneet.523 Molemmat olivat
sellaisia pakkotilanteita, jotka on helppo sijoittaa mihin tahansa aikaan, paikkaan,
kulttuuriin ja uskontoon.

5.3.2 Kristinusko
Antiikin kristillisten lähteiden antamalla naiskuvalla on merkitystä sikäli, että
monet kristittyjen tavat ja asenteet pohjautuivat juutalaisuuteen. Näin ollen
kristityt tekstit voivat antaa välillistä tietoa myös juutalaisten naisten tilanteesta
synagogassa ja koko yhteisössään. Toisaalta on pidettävä mielessä kristinuskon
luonne messiaanisena liikkeenä, jossa profetialla oli tärkeä asema ja uusia
asenteita ja tapoja syntyi. Silti jotkut peruslinjat, kuten järjestyksen arvostaminen
yhteisessä kanssakäymisessä, noudattivat totuttua juutalaista linjaa. Messiaanisuus
ja profetoiminen voidaan myös nähdä juutalaisen perinteen jatkumona. Täten
kristillisten lähteiden naiskuva sisältää sekä äitiuskonnolta perittyä että uutta,
omaa ainesta.524
Yksi yhteinen piirre, joka käy ilmi esimerkiksi Uudesta testamentista ja joka
mitä todennäköisimmin vaikutti myös juutalaisten naisten asemaan
synagogayhteisössä, oli naisten sosiaalinen tausta. ”Oikea” perhetausta ja/tai
varallisuusasema antoi varmasti vaikutusvaltaa ja vapautta, yhtä hyvin naiselle
kuin miehellekin.525 Uudessa testamentissa Luukas korostaa mielellään, että
Jeesuksen seuraajiin kuului myös korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia
naisia ja miehiä (Apt. 17:4,12).526 Naisista tapaamme muiden muassa Johannes
Markuksen äidin Marian, jonka kodissa kristityt kokoontuivat Jerusalemissa (Apt.
523

Kraemer 1992, 45-46, 87.
Horbury, 1999, 367.
525
Horbury 1999, 367-368.
526
Ross Kraemer (1992, 128- 129) katsoo, että Luukas todennäköisesti korostaa
tarkoitushakuisesti Jeesuksen seuraajien arvostettua asemaa, koska kristinuskoa kritisoitiin siitä,
että se veti puoleensa lähinnä yhteiskunnan pohjasakkaa. Näin ollen hänen mielestään Luukkaan
kuvausta ei välttämättä voi pitää historiallisesti täysin luotettavana.
524

95

12:12) ja tyatiralaisen kangaskauppiaan Lyydian, joka tuki Paavalia ja tämän
kumppaneita (Apt. 16:14-15). Kaikilla näillä naisilla oli taloudellinen
mahdollisuus tukea evankelistoja. He toimivat yhteisöidensä hyväntekijöinä,
mihin heillä oli paitsi tarvittavat varat myös itsenäinen päätösvalta. Ilmiö
vaikuttaa olleen täysin luonnollinen juutalaiselle Paavalille, joten se tuskin oli
tuntematon muidenkaan juutalaisten keskuudessa.
Naiset vaikuttivat kristittyjen seurakunissa myös profeettoina (Apt. 21:9,
Ilm. 2:20), ja heitä toimi diakonin (diakonissan) tehtävissä (Room 16:1-).527
Apostoli Paavali antaa kirjeessään korinttilaisille jokseenkin ristiriitaisen kuvan
suhtautumisesta naisten aktiivisuuteen yhteisissä kokoontumisissa. Toisaalta
naisia ei kielletä profetoimasta, kunhan peittävät päänsä (1. Kor. 11:5), toisaalta
heitä käsketään vaikenemaan seurakunnassa (1. Kor. 14: 34-). Tämän ristiriidan
tarkempi selvittäminen jää tutkielmani ulkopuolelle. Mainitsen vain, että
Horburyn näkemyksen mukaan vaikenemismääräys koskisi nimenomaan
opettamista, ei profetoimista, ja vastaisi sellaisena juutalaista käytäntöä. Horbury
kyllä myöntää, että puhekielto voi ulottua myös profetoimiseen. Horburyn ensin
mainittu ehdotus on linjassa sen juutalaisen ajattelun kanssa, että naisten tulee
rukoilla ja kuulla lain opetusta, mutta ei opettaa.528
Paavalin aitoja kirjeitä myöhemmästä kehityksestä kertovat
Pastoraalikirjeet. 1. Tim. 2:11-16 tekee yksiselitteisen selväksi, että naisten on
pysyttävä hiljaa seurakunnan kokouksissa ja alistuttava miesten johtoon kaikessa.
Naisen tehtävä oli hoitaa kotia, lapsia ja perhettä. Tämänsuuntainen kehitys saattoi
olla merkki sopeutumisesta ympäröivän yhteiskunnan sääntöihin. Etenkin
kreikkalainen kulttuuri halusi sulkea naiset kodin seinien sisäpuolelle. Tosin
roomalaisen yläluokan naiset olivat alkaneet osallistua julkisiin aterioihin
miestensä rinnalla ajanlaskumme ensimmäiseen vuosisataan mennessä, mutta
heihin saatettiin yhä suhtautua karsaasti.529 Pastoraalikirjeiden naiskuva sopii
hyvin yhteen Mishnan määräysten kanssa. Vaikutteet saattoivat kulkea suuntaan
jos toiseenkin.
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Uuden testamentin aktiiviset naiset muistuttavat piirtokirjoitusten naisia
siinä, että molemmilla oli sekä varallisuutta että sellainen sosiaalinen asema, että
he saattoivat tukea aineellisestikin oikeaksi katsomaansa asiaa. Molempien osalle
myös lankesi kunnia tulla jälkipolvien tietoon, toiset pyhissä kirjoituksissa, toiset
kiveen kaiverrettuina.
Kristittyjä ja juutalaisia seurakuntia yhdisti myös kysymys, missä naisten
tuli istua jumalanpalveluksen aikana. Kristityillä ensimmäiset maininnat naisten ja
miesten erottamisesta löytyvät vasta Uuden testamentin jälkeiseltä ajalta. 200luvulta jaa. asti käytäntö vaikuttaa laajalle levinneeltä.530 Horburyn mukaan
mikään ei varsinaisesti todista, että sukupuolten erottelu olisi ollut käytössä jo
ennen kolmatta vuosisataa, mutta tuon ajan lähteistä päätellen tapa oli joka
tapauksessa varhaista perua.531 Samuel Krauss on sitä mieltä, että kristityt
omaksuivat tavan juutalaisten synagogista.532 Brooten puolestaan ei näe mitään
syytä otaksua, että erottelu oli yleinen ja vanha käytäntö. Hänen mielestään ei
myöskään ole syytä olettaa, että kristityt omaksuivat sen juutalaisilta.533
Naisten asema kristittyjen keskuudessa voi sekä heijastaa juutalaisten
naisten asemaa synagogayhteisöissä että poiketa siitä joissakin suhteissa. Joka
tapauksessa juutalaisten ja kristittyjen – ja pakanauskontojen harjoittajien –
rinnakkaiselo Rooman valtakunnassa merkinnee sitä, ettei pidä tulkita liian
kapeasti sitä, mikä oli tai ei ollut mahdollista antiikin synagogissa.534

5.4 Naiset juutalaisessa kreikankielisessä kirjallisuudessa
Juutalaisten keskuudessa syntyi kreikkalais-roomalaisena aikana kreikankielistä
kirjallisuutta, jonka pohjana olivat Raamatun kertomukset ja henkilöt. Sitä
voidaan pitää kaunokirjallisuutena, jonka tarkoituksena oli todennäköisimmin
viihdyttää lukijoita samaan tapaan kuin kreikkalaisten ja roomalaisten, usein
jumaltaruihin perustuvien kertomusten. Tämän kirjallisuuden perusteelliseen
käsittelyyn ei ole mahdollisuutta tämän tutkielman puitteissa, mutta sen lyhyt
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Ks. esimerkiksi Didascalia Apostolorum 2.57; Kyrillos Jerusalemilainen: Procatechesis, 14;
Johannes Krysostomos: Homilies on the Gospel of Saint Matthew 73:3. Ks. lisää antiikin lähteitä
Brooten 1982, 135; Horbury 1999, 373.
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Esim. Tertullianus: De Virginibus Velandis IX; Eusebios: Ecclesiastical History II,16.2, 17.19,
17.21.
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Krauss 1966, 396 alaviite 3.
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Brooten 1982, 135. Kuten jo edellä luvussa 5.1.2.2 kävi ilmi, Brooten argumentoi muutenkin
voimakkaasti sen puolesta, ettei antiikin synagogissa ollut erikseen naisten puolta tai parvekkeita.
Horbury (1999, 373 alaviite 39) arvostelee Brootenia siitä, että tämä jättää tarkoitushakuisesti
erottelun puolesta puhuvia antiikin lähteitä mainitsematta.
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esittely on mielestäni aiheellista, sillä sen naiskuva poikkeaa mielenkiintoisesti
rabbiinisen kirjallisuuden naiskuvasta, ja tarinat saattavat hyvinkin heijastaa
syntyaikansa ja -ympäristönsä sosiaalista ja psykologista todellisuutta, yhtä hyvin
kuin poliittisia suhteita ja asenteita.535 Tässä esille ottamistani teksteistä Juditin
kirja ja Kreikkalainen Esterin kirja kuuluvat Vanhan testamentin apokryfi- eli
deuterokanonisiin kirjoihin; Jobin testamentti on niin sanottu pseudepigrafi536;
Joosef ja Asenat muistuttaa midrash-tarinoita laajentaessaan 1. Mooseksen kirjan
loppua.537 Näissä kertomuksissa tapahtumien keskiössä, jopa päähenkilönä, on
usein vahva ja päätöksissään itsenäinen nainen, joka elää suorassa suhteessa
Israelin Jumalaan. Hänen hurskautensa mittana esitetään sitoutuminen
juutalaiseen perinteeseen ja sukunsa arvoihin, ei niinkään aviopuolisoonsa ja
tämän kanssa perustettavaan ydinperheeseen kuten esimerkiksi saman aikakauden
vastaavissa kreikkalaisissa tarinoissa.538
Todennäköisesti 100-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, tai vähän
myöhemmin, syntynyt Juditin kirja kertoo neuvokkaasta juutalaisnaisesta, joka
lopulta katkaisee kaulan vihollisen sotapäälliköltä ja pelastaa näin kansansa.539
Kreikkalainen Esterin kirja on laajempi versio Vanhan testamentin Esterin
kirjasta. Siinä Persian kuninkaan Artakserkseen540 kuningattarekseen valitsema
juutalaisnainen pelastaa kansansa aiotulta joukkosurmalta. Kirja on syntynyt
viimeistään ensimmäisen ajanlaskuamme edeltävän vuosisadan jälkipuoliskolla.541
Joosef ja Asenat pohjautuu ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, jossa kerrotaan
Egyptin faraon antaneen Joosefille vaimoksi Asenatin, Onin542 papin Poti-Feran
tyttären.543 Kertomus kuvaa paitsi Joosefin ja Asenatin välistä rakkautta, myös
Asenatin syvää kohtaamista Israelin Jumalan kanssa ja sen seurauksena hänen
kääntymystään juutalaisuuteen. Näkemykset kertomuksen syntyajankohdasta
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Wills 2002, 3; Collins 2000, 103, 106; Ahearne-Kroll 2010, 40.
Sollamo 2008, 23-24, 27-29. Tarkemmin tähän terminologiaan liittyvästä problematiikasta eri
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Nykyisin tunnettu nimellä Heliopolis. Ks. edellä luvussa 2.5.1 mainittu Oniaksen temppeli tällä
alueella.
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1. Moos. 41:45: ”Farao antoi Joosefille nimeksi Safenat-Paneah ja antoi hänelle vaimoksi Onin
papin Poti-Feran tyttären Asenatin. Joosefin valta ulottui yli koko Egyptin.”
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vaihtelevat ajanlaskumme taitteesta aina 300-luvulle jaa.; sitä pidetään nykyään
todennäköisimmin Egyptissä kirjoitettuna.544 Joosefia ja Asenatia on arveltu
naisen kirjoittamaksi, koska se kuvaa naisten maailmaa hyvin yksityiskohtaisesti;
joka tapauksessa Asenat on selkeästi tapahtumien keskushenkilö.545 Joko
ensimmäisellä ajanlaskuamme edeltävällä tai ensimmäisellä sitä seuranneella
vuosisadalla todennäköisimmin Egyptissä kirjoitettu Jobin testamentti nostaa
myös mielenkiintoisella tavalla naiset tapahtumien keskiöön. Kertomus aivan
kuin jatkaa Vanhan testamentin Jobin kirjaa kuvaamalla Jobin kolmen tyttären
isältään saamaa perintöä.546 Isän profeetan tehtävät ja hurskaus siirtyvät
nimenomaan tyttärien jatkettaviksi, vaikka heillä on seitsemän veljeä.
Heijasteleeko tarina ehkä profetian ja ekstaasin esiintymistä juutalaisten naisten
keskuudessa kreikkalais-roomalaisena aikana?547 Pieter van der Horst pitää
mahdollisena, että Jobin testamentin vahva naiskuva kertoo naisjohtajuuden
mahdollisuudesta juutalaisuudessa samalla tavoin kuin piirtokirjoitusten naisten
arvonimet. On myös mahdollista, että kertomus on naisen kirjoittama.548
Tällaisia kertomuksia voidaan verrata kansantarinoihin, joiden kirjoittajia ei
yleensä tunnettu, niin ei myöskään minkään edellä mainitun tarinan. Niistä on
ollut liikkeellä useita eri versioita. Periaatteessa kysymys on
kaunokirjallisuudesta, jossa peilautuvat enemmän tai vähemmän
paikkansapitävästi todelliset historialliset tapahtumat. Aiheellinen, mutta uein
selkeää vastausta vaille jäävä kysymys kuuluukin, kirjoitettiinko ja luettiinko
kertomuksia alunperin historiana vai viihteenä.549 Juuri mahdollinen eletyn
todellisuuden läsnäolo teksteissä – vaikkakin mielikuvitukseen käärittynä – antaa
aihetta ottaa ne huomioon tarkasteltaessa naisten asemaa juutalaisyhteisöissä,
myös piirtokirjoitusten naisten arvonimiä. Kertovatko vahvat naiset siitä, että
joillakin alueilla, jonakin aikana naisilla oli todella enemmän vaikutusvaltaa kuin
esimerkiksi rabbiinisissa kirjoituksissa annetaan ymmärtää? Vai kertovatko he
544
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naisten toiveista ja mahdollisuuksista, joiden puuttuminen purettiin tarinoiksi?
Serafim Seppälä näkee Juditin ja Esterin kirjat osoituksena siitä, että viimeiset
pari ajanlaskuamme edeltävää vuosisataa olisivat merkinneet jonkinlaista
naiseuden arvostuksen nousua juutalaisuudessa.550 Kertomukset on voitu kirjoittaa
myös ohjaamaan lukijoidensa asenteita ja käyttäytymistä sosiaalisesti
hyväksyttyyn suuntaan. Patricia D. Ahearne-Kroll näkee esimerkiksi, että
Asenatin persoona on saattanut antaa antiikin naisille hyväksytyn esikuvan
aktiivisesta, itsenäisestä osallisuudesta elämään.551

6. Lopuksi
Mitä meille siis kertovat juutalaisten naisten arvonimet antiikin
piirtokirjoituksissa? Vain yhden asian tiedämme kiveen hakatulla varmuudella: eri
puolilla Rooman valtakuntaa eli ajanlaskumme taitteessa juutalaisia naisia, joita
kunnioitettiin heille omistetuissa muistokirjoituksissa arvonimillä, joihin on
yleensä totuttu liittämään uskonnollista ja/tai yhteiskunnallista arvovaltaa, jopa
jonkinlainen johtava asema.
Kun samat arvonimet on liitetty miehen nimeen, niiden kantajat on
tutkimushistoriassa nähty enemmittä ihmettelyittä synagogan ja
juutalaisyhteisöjen vastuunkantajina ja johtajina. Naisen nimi ja arvonimi on sen
sijaan ollut ongelmallinen yhdistelmä, johon tutkijat ovat etsineet vastausta yli
sata vuotta. Edellä esitetystä aineistosta käynee selvästi ilmi, ettei yksimielisyyttä
ole vieläkään saavutettu, eikä siihen ehkä päästäkään, ellei antiikin
juutalaisyhteisöjen elämäntapojen yksityiskohtia pystytä selvittämään
huomattavasti nykyistä tarkemmin. Olen kuitenkin yrittänyt valottaa
selitysmallien kehitystä lähes itsestäänselvänä mahdottomuutena nähdyistä
naisjohtajista varovaisen myötämielisyyden kautta naisten nostamiseen
tasavertaisina miesten rinnalle. Koska todistusaineistoa on vähän, ja se vähäkin on
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monenlaisille tulkinnoille avointa, kaikilla tutkimushistorian selitysmalleilla on
yhä kannattajansa.
Selkeiden vastausten niukkuudesta huolimatta kaikki tutkiminen on
mielestäni johtanut arvokkaaseen tulokseen: jo pelkällä kyselemisellä ja
kyseenalaistamisella on ratkaisevasti avarrettu kuvaa antiikin ajan juutalaisista
naisista. Mitä tahansa naisten asemasta synagogaelämässä ajatellaankin, on
mahdotonta uskottavasti palata sellaiseen perustelemattomaan näkemykseen, ettei
nainen tietenkään voinut hoitaa vaikkapa synagogan esimiehen tehtäviä, tai että
arvonimet olivat tietenkin vain kunnianosoituksia ilman tehtäviä. Perinteisten
käsitysten taustojen tarkastelu on myös osoittanut, että turvautuminen vaimo- tai
tytärselityksiin saattaa monissa tilanteissa perustua enemmänkin tutkijan oman
ajankuvan siirtämiseen antiikkiin kuin antiikin ajan todistusaineistoon.
Jälkimmäisen tarkka analyysi avaa mielestäni todellisen mahdollisuuden siihen,
että antiikin Rooman kulttuurisesti kirjavassa valtakunnassa oli sellaisiakin
synagogayhteisöjä, joissa naiset kantoivat poikkeuksellisen paljon vastuuta ja
hoitivat yleensä miehisinä pidettyjä tehtäviä. Liian varmoilta ja yksiselitteisiltä
vastauksilta on joka tapauksessa pohja pudonnut pois.

Ἐν ἐιρήνη ἡ κοίμησις αὐτῆς.
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