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JOANNA TÖYRÄÄNVUORI

Tavnitin sarkofagin piirtokirjoitus

Johdanto
Kuningas Tavnitin piirtokirjoitus on kirjoitettu dioriittisen sarkofagin
jalustaan. Se oli vuonna 1887 ensimmäinen Sidonista löydetty sarkofagi. Sarkofagiin on kaiverrettu kaksi eri-ikäistä piirtokirjoitusta, yksi
egyptiläisillä hieroglyfeillä ja toinen foinikiaksi. Yleensä foinikialainen
piirtokirjoitus ajoitetaan 400-luvun alkuun eaa., mutta jopa tapauksessa
on melko varmaa, että se on kirjoitettu persialaisten vuonna 525 eaa. tapahtuneen Sidonin valloituksen jälkeen. Egyptiläinen piirtokirjoitus on
luultavasti kirjoitettu jo arkkua valmistettaessa Egyptissä eikä se liity
Sidoniin.
Tavnit oli toinen kuningas Ešmunasar I:n perustamassa dynastiassa
ja lienee aloittanut hallituskautensa vuonna 500 eaa. Sidonin kuninkaalliselta nekropolilta löydettiin turkkilaisen Osman Hamdi Beyn johtamissa kaivauksissa kahdeksantoista sarkofagia, joihin kuului kaksi foinikialaista ihmisenmuotoista arkkua, neljätoista hellenististä arkkua sekä
kaksi egyptiläistä arkkua. Sekä Tavnitin että hänen poikansa Ešmunasar
II:n sarkofagit, jotka on ajoitettu muinaisen Egyptin 26. dynastian
aikaan, on jäljitetty Egyptiin ja niiden uskotaan tulleen Sidoniin sieltä
Pelousionin taisteluun osaa ottaneiden, persialaiskuningas Kambyseen
joukossa taistelleiden sidonilaisten sotureiden mukana.
Tavnitin piirtokirjoituksen yläpuolella on vielä luettavissa oleva
egyptinkielinen piirtokirjoitus, joka on osoitettu kenraali p3-n-pthille.
Keski-ikäisenä kuolleen kuningas Tavnitin muumioitunut ruumis oli
löydettäessä arkun sisällä palsamointinesteessä. Tavnitin sarkofagi muumioineen on nykyisin Istanbulin arkeologisessa museossa.
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AJOITUS: 400-luku eaa.
KIELI: Foinikia
KIRJOITUSMATERIAALI: Dioriitti
LÖYTÖPAIKKA: Sidon, Libanon
NYKYINEN SIJAINTI: Istanbulin arkeologinen museo, Turkki (800 T)
EDITIO: KAI 13

KUVA 1. Tavnitin sarkofagi Istanbulin arkeologisessa museossa. (Kuva: O. Hamdi Bey & T.
Reinach, Une nécropole royala à Sidon fouilles: Planches 1892). Katso myös kuva sivulla 291.

Käännös
1

Minä (olen) Tavnit, Astarten pappi, sidonilaisten kuningas, 2Ešmunasarin poika, (joka myös oli) Astarten pappi, sidonilaisten kuningas
(ja) makaan tässä arkussa.
3
Kuka hyvänsä oletkin kaikista ihmisistä, joka löydät tämän arkun:
4
Älä, älä avaa sitä! Äläkä häiritse minua, 5sillä luonani ei ole hopeaa,
eikä kultaa ole tykönäni, eikä mitään muutakaan arvokasta; 6vain minä itse makaan tässä arkussa.
7
Älä, älä avaa sitä äläkä häiritse minua, 8sillä se on kauhistus Astartelle!
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9

Jos kuitenkin avaat sen ja häiritsemällä minua häiritset, 10älköön sinulla olko jälkeläistä elävien joukossa auringon alla 11tai leposijaa esiisähenkien joukossa.

Huomioita
1

2

4

8

9

10

11

Tavnit: nimi on johdettu bnj-juuresta, mutta sen tarkka merkitys on
tuntematon. Ugaritin kielessä juuri viittaa parantamiseen.
Astarten pappi: Astarte oli Tyroksen ja Sidonin suojelusjumalatar.
Sidonin hallitsijoista papin tai papittaren titteliä kantoivat Tavnitin
lisäksi tämän isä Ešmunasar sekä sisarpuolensa Amo[t]aštart.
älä, älä: kieltosana toistetaan ennen verbiä. Koska tämä toistuu piirtokirjoituksessa kahdesti kyse ei ole virheestä vaan kiellon vahvistamisesta.
kauhistus: sana t’bt on sukua heprean samansisältöiselle sanalle
tōʻēḇā ( ַבה%)תּוֹ,
ֵ
jota on käytetty Vanhassa testamentissa erityisesti
Leviticuksen ja Deuteronomionin rituaaliseen puhtauteen liittyneissä lakipykälissä.
häiritsemällä häiritset: kyseessä on myös hepreassa käytetty infinitiivillä vahvistettu imperfektimuoto. Sama kaksoisverbimuoto löytyy
myös avata-verbin yhteydestä.
jälkeläistä: kirjaimellisesti ’siementä’.
elävien joukossa: termi muistuttaa Ešmunasarin piirtokirjoituksessa
olevasta ”elävästä muodosta auringon alla”, ks. Ešmunasar II:n
sarkofagin piirtokirjoitus tässä teoksessa.
esi-isähenkien: rpʾm, tunnetaan Vanhassa testamentissa muodossa
refaʾȋm ()ר ָפ ִאים.
ְ Termillä on ollut eri aikoina erilaisia merkityksiä
jättiläisistä parantajiin. Nämä esi-isähenget on mainittu myös
Ešmunasarin piirtokirjoituksessa.
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KUVA 2. Osman Hamdi Beyn piirros Ajaan nekropoliilta Sidonissa. Tavniting sarkofagi on vasemmanpuoleisessa hautakammiossa. (Julkaistu teoksessa O. Hamdi Bey & T. Reinach, Une nécropole
royala à Sidon fouilles: Planches 1892.)
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