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tekstissä suhteessa toisiinsa. Lisäksi pyrin selittämään, mistä juutalaisuuden ja polyteismin päätyminen 

samaan tekstiin johtuu – suurimmassa osassa piirtokirjoituksia ei kuvata juutalaisuuden ja polyteismin 
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Lopputuloksena esitän tulkinnan juutalaisuuden ja polyteismin suhteesta piirtokirjoitusaineiston perusteella. 

Tämä tutkielma on jatkoa keskustelulle varhaisen juutalaisuuden luonteesta. Aineistossani korostuvat 

erityisesti juutalaisuuden niin kutsuttu harmaa alue sekä paikalliset trendit. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuskysymykset 

Juutalaisuus kehittyi monoteistiseksi uskonnoksi, mutta kreikkalaisroomalaisessa antiikissa se oli jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa polyteistisen ilmapiirin kanssa. Käsittelen tässä tutkielmassa piirtokirjoitusaineiston 

pohjalta millaisia vaikutuksia polyteismillä oli ajan juutalaisuuteen ja millaista polyteismin ja juutalaisuuden 

yhteiselo oli. Keskeisiä kysymyksiä ovat (1) millaisia juutalaisia polyteistisiä piirtokirjoituksia on olemassa, (2) 

millaisissa tilanteissa polyteismiä ja juutalaisuutta on päätynyt samaan piirtokirjoitukseen, (3) mistä 

juutalaisuuden ja polyteismin sulautuminen johtuu ja miten se on tapahtunut, (4) millaiset toimijat 

vaikuttivat ilmiöön sekä (5) mitä tämä kertoo yhteiskunnassa juutalaisten ja muun väestön välillä vallinneesta 

tilanteesta ja juutalaisuuden luonteesta. Tarkoitukseni ei ole käsitellä juutalaista mono- tai polyteismiä 

uskonnollisesta näkökulmasta, vaan havainnoida kreikkalaisroomalaisessa antiikissa juutalaisuudessa 

vallinnutta tilannetta piirtokirjoitusaineiston pohjalta.  

1.2. Aineisto 

Aineistona piirtokirjoitukset mahdollistavat aiheen käsittelyn jopa yksittäisten tavallisten ihmisten osalta ja 

hyvin erilaisilta elämän osa-alueilta. Aineiston tekstit kuvaavat ihmisten elämänvaiheita liittyen muun 

muassa yhteiskunta-aseman muutokseen, uskonnollisiin tekoihin ja kuolemaan. Tekstien kuvaamien 

henkilöiden yhteiskunnallinen asema vaihtelee huomattavasti. Piirtokirjoitusten kautta voidaan näiden 

seikkojen takia saavuttaa aiheesta hyvin erilaisia tuloksia kuin uskonnollisia tai muita kirjallisia tekstejä 

tulkitsemalla.1 Justerin varhaisen toteamuksen mukaan piirtokirjoitukset ovat yksi parhaista keinoista tutkia 

juutalaisuutta, varsinkin juutalaisten itse tekemät piirtokirjoitukset.2 Goodenough taas toteaa, että 

arkeologinen aineisto on ainut, joka kuvaa juutalaisuutta uskonnollisten tekstien ulkopuolelta, niin kutsuttua 

arkijuutalaisuutta.3 Van der Horstin sanoin uskonnolliset tekstit kuvaavat, miten tulisi elää, kun taas 

piirtokirjoitukset kertovat yhden version siitä, mitä todellisuudessa tapahtui. 4  

 
1 Rossi, Di Mento 2013, 155. 
2 Juster 1914, 120—121. 
3 Piirtokirjoitukset ovat osa tätä arkeologista aineistoa. Goodenough puhuu erityisesti ajanlaskun alun jälkeisestä 
juutalaisuudesta, joka jäi rabbien tukahduttamaksi. Goodenough 1954, 25. 
4 Van der Horst puhuu erityisesti hautapiirtokirjoituksista, mutta asia lienee yleistettävissä kaikkiin piirtokirjoituksiin. 
Van der Horst 1991, 11. 
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Käsittelemääni aineistoon liittyy myös ongelmia. Ensinnäkin on aiheellista kysyä, kuinka edustavaa tämä 

piirtokirjoitusaineisto on suhteessa koko väestöön. Toinen aineiston tulkinnan haaste on, että teksteistä ja 

niiden kirjoittajista tiedetään hyvin vähän. Lisäksi juutalaisuuteen liittyen juutalaisuuden tulkinta sekä 

tunnistaminen muista uskonnoista tai kulttuureista ja sen aseman ymmärtäminen valtaväestön keskuudessa 

on tekstien suppeuden vuoksi ongelmallista. Aineisto on peräisin hyvin laajalta maantieteelliseltä alueelta ja 

melko pitkältä aikaväliltä, joten ajallisen ja paikallisen vaihtelun mahdollisuus on huomionarvoinen, mikä 

vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. 

Tutkimusaineistoni on juutalaispiirtokirjoituskokoelmista Inscriptiones Judaicae Orientis (IJudO), Jewish 

inscriptions of Western Europe (JIWE), Jewish inscriptions of Graeco-Roman Egypt (JIGRE) sekä Inscriptions 

juives et judaïsantes de l’Afrique Romaine (I.J.Afr.) ja nykyisen Israelin alueen osalta kokoelmista Corpus 

Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae (CIIP, osat I—IV) sekä Beth She’arim (BS). Nämä kokoelmat kattavat 

juutalaispiirtokirjoitukset koko kreikkalaisroomalaisen antiikin ajalta ja alueelta, sekä Palestiinasta että 

diasporasta. Mukana ovat kaikki juutalaistekstit ajalta, jolloin kyseinen alue oli kreikkalaisen tai roomalaisen 

vallan alaisena, alkaen esimerkiksi Manner-Kreikassa varhaisimmista ajoista ja Egyptissä hellenistiseltä ajalta. 

Lisäksi yksi teksti on kokoelmasta Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). Koska uusimpienkin editioiden 

julkaisusta on kulunut jo tovi, tarkistin SEG-teoksista (Supplementum Epigraphicum Graecum), että aineistoni 

on ajan tasalla. 

Aineistossani ovat mukana kaikki sellaiset näiden kokoelmien tekstit, joissa ilmenee sekä juutalaisuutta että 

polyteismiä. Tällaisissa teksteissä juutalainen henkilö on toimija, sivullinen, osallistuja tai kohde toiminnassa, 

jossa on mukana jokin muu tai joitakin muita jumalhahmoja kuin juutalainen Jumala, sekä tällaisia 

jumalhahmoja sisältävät tekstit, jotka liittyvät juutalaisyhteisöön tai sen rakennuksiin. Toisin sanoen 

”juutalaispiirtokirjoitus” tai ”juutalainen piirtokirjoitus” tarkoittaa tässä tutkielmassa siis tekstiä, jossa on 

mukana ainakin yksi juutalainen henkilö tai joka on juutalaisessa käytössä.  Käsittelen samarialaisuutta 

juutalaisuuden osana ja samarialainen materiaali on mukana aineistossani.  Suurin osa kokoelmien 

juutalaispiirtokirjoituksista on kreikankielisiä, mutta muunkielisiä tekstejä ei ole rajattu pois. Aineistoni tekstit 

ovat kaikki kreikaksi tai latinaksi ja ne ajoittuvat pääasiassa ajanlaskun alun tienoille 2. vs. eaa. – 2. vs. jaa. 

Seuraavassa luvussa käsittelen vielä tarkemmin piirtokirjoituksen tunnistamista juutalaiseksi. 

Aineistossani ei ole mukana maagisia tekstejä eikä sellaisia tekstejä, joita voisi pitää polyteistisenä niissä 

käytettyjen teoforisten nimien vuoksi. Maagisten piirtokirjoitusten tapauksessa ongelma on, että juutalaisia 

piirteitä käytettiin yleisesti myös juutalaispiirien ulkopuolella. Juutalaisia piirteitä sisältävistä maagisista 

teksteistä ei pystytä tunnistamaan, olivatko ne juutalaisessa käytössä tai juutalaisten laatimia. Kuitenkin 

kuten Ameling huomauttaa, vaikka juutalaisia piirteitä oli myös muiden kuin juutalaisten käyttämissä 
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maagisissa teksteissä, tämän ei tarvitse tarkoittaa, että juutalaiset eivät itse olisi käyttäneet niitä.5 Maagisten 

piirtokirjoitusten ja ajan juutalaisuuden ja juutalaisten suhde jää niin epäselväksi, että en käsittele näitä 

tekstejä tässä tutkielmassa, vaikka aiheessa olisikin tarvetta tutkimukselle. Mitä polyteismiin ja teoforisiin 

nimiin tulee, kysymys niidenkin suhteesta on vaikea. Esimerkiksi kreikkalaisteoforiset nimet olivat 

juutalaisessa käytössä yleisiä. On hyvin epäselvää, millainen suhde tällaisten nimien käytöllä oli juutalaiseen 

uskontoon, kulttuuriin ja perinteisiin. En käsittele tällaisia nimiä tässä tutkielmassa, vaikka kysymys onkin 

mielenkiintoinen. 

Alla on koko aineistoni esitettynä kartassa ja taulukkona. Karttaan on merkitty kaikki tekstit kaupungeittain. 

Sen pohjana on käytetty D-maps:in Välimeren karttaa.6 Lisäksi liitteistä löytyy laaja lista aineistostani 

tekstilajeittain järjestettynä. Tuosta listasta löytyvät perustietojen lisäksi piirtokirjoituksen koko teksti siten 

kuin se on esitetty editiossa, juutalaisuuden tunnistamisen perusteet ja tekstiin liittyvät jumalat. 

 

Kartta: aineiston tekstit alueiden mukaan jaoteltuna.  

 
5 IJudO II, s. 21. 
6Alkuperäinen kartta: https://d-maps.com/m/mediterranean/meditmax/meditmax04.gif .  

https://d-maps.com/m/mediterranean/meditmax/meditmax04.gif
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Oheisessa taulukossa on tämän tutkielmani aineisto kronologisessa järjestyksessä alkaen vanhimmasta 

tekstistä. Taulukossa annetaan tekstistä sen ajoitus, nimi tässä tutkielmassa, konkordanssi eli nimi editiossa, 

löytöpaikka (kaupunki, moderni nimi, alue tai rakennus) ja tekstilaji. Tekstejä on yhteensä 35. 

AJOITUS TEKSTI KONKORDANSSI LÖYTÖPAIKKA TEKSTILAJI 
300—250 eaa. Manumissio 1 IJudO I Ach 45 Oropos, Amfiareion manumissio, 

dedikaatio 

163/2 eaa.? Manumissio 2 IJudO I Ach 42 Delfoi, Apollonin temppeli manumissio 
158/7 eaa. Manumissio 3 IJudO I Ach 43 Delfoi, Apollonin temppeli manumissio 

138/7 eaa. Luettelo 1 JIGRE 154 Ptolemais (el-Mansha) luettelo 
2.—1. vs. eaa. Manumissio 4 IJudO I Ach 44 Delfoi, ateenalaisten 

aarrekammio 
manumissio 

2.—1. vs. eaa. Votiivi 1 JIGRE 121 El-Kanais, Paneion votiivi 
2.—1. vs. eaa. Votiivi 2 JIGRE 122 El-Kanais, Paneion votiivi/dedikaatio 

2.—1. vs. eaa. Votiivi 3 JIGRE 123 El-Kanais, Paneion votiivi/dedikaatio 

2.—1. vs. eaa. Votiivi 4 JIGRE 124 El-Kanais, Paneion votiivi/dedikaatio 
80—69 eaa. Luettelo 2 JIGRE 155 Hermoupolis Magna (el-

Ashmunein) 
luettelo 

78 eaa.  Luettelo 3 JIGRE 156 Hermoupolis Magna (el-
Ashmunein) 

luettelo 

41 jaa. Manumissio 5 IJudO I BS 20 Gorgippia manumissio 

68 jaa. Manumissio 6 IJudO I BS 22 Gorgippia manumissio 
n. 100 jaa. Luettelo 4 IJudO I Ach 68 Deelos, Serapeion luettelo 

1.—2.vs. jaa.? Manumissio 7 IJudO I BS s.318 Gorgippia manumissio 
2.vs. eaa.—2. 
vs. jaa. 

Manala 1 JIGRE 31 Leontopolis (tell El-
Yehoudieh) 

hautaus 

2.vs. eaa.—2. 
vs. jaa. 

Manala 2 JIGRE 33 Leontopolis (tell El-
Yehoudieh) 

hautaus 

2.vs. eaa.—2. 
vs. jaa. 

Manala 3 JIGRE 34 Leontopolis (tell El-
Yehoudieh) 

hautaus 

2.vs. eaa.—2. 
vs. jaa. 

Manala 4 JIGRE 38 Leontopolis (tell El-
Yehoudieh) 

hautaus 

2.vs. eaa.—2. 
vs. jaa. 

Manala 5 JIGRE 39 Leontopolis (tell El-
Yehoudieh) 

hautaus 

2. vs. jaa. Manala 6 JIGRE 141 Rooma hautaus 
2. vs. jaa. Votiivi 5 CIL V 4221 Brixia, Lombardia votiivi 

2. vs. jaa. DM 12 I.J.Afr. 71 Cirta, Numidia hautaus 
2.—3. vs. jaa. DM 1 JIWE II 604 Rooma, Monteverde hautaus 

2.—3. vs. jaa. DM 2 JIWE II 605 Rooma, Monteverde hautaus 

2.—3. vs. jaa. DM 3 JIWE II 606 Rooma, Monteverde hautaus 
2.—3. vs. jaa. DM 4 JIWE II 607 Rooma, Monteverde hautaus 

2.—3. vs. jaa. DM 5 JIWE II 608 Rooma, Monteverde hautaus 
2.—3. vs. jaa. DM 6 JIWE II 609 Rooma, Vigna Randanini hautaus 

2.—3. vs. jaa. DM 7 JIWE II 610 Rooma, Vigna Randanini hautaus 
2.—3. vs. jaa. DM 8 JIWE II 611 Rooma, Vigna Randanini hautaus 

2.—3. vs. jaa. DM 10 IJudO I Pan 4 Siklós, Pannonia hautaus 

2.—3. vs. jaa. DM 11 IJudO I Dal 1 Peratovci, Dalmatia hautaus 
3. vs. jaa. DM 9 JIWE II 612 Rooma, Via Ostiense hautaus 

3. vs. jaa. alku Manala 7 BS 127 Beth She’arim hautaus 
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1.3. Katsaus kirjallisuuteen 

Tässä tutkielmassa jatkan keskustelua siitä, millä tavoin hellenismi ja roomalaisuus vaikuttivat 

juutalaisuuteen antiikissa. Kuten Rajak toteaa, hellenismin vaikutus juutalaisuuteen on yleisesti hyväksyttyä, 

mutta kysymys on, miten suuri vaikutus todellisuudessa oli, miten se tapahtui ja ilmeni ja hyväksyttiinkö 

muutos osaksi juutalaisuutta – ja miksi toiset muutokset olivat hyväksyttäviä, kun taas toiset eivät.7 Keskityn 

tarkastelemaan vain ilmiön yhtä osaa, polyteismin ja juutalaisuuden yhteiseloa piirtokirjoitusaineiston 

pohjalta ja juutalaisuuden – tai tarkemmin ainakin joidenkin juutalaisten – kreikkalaisroomalaisesta 

polyteismistä saamia vaikutteita. Tälle kysymykselle valtaväestön juutalaisuudesta saamat vaikutteet ovat 

toissijaisia enkä käsittele niitä. Käsittelen juutalaisuuden marginaali-ilmiötä, yhteiskunnan 

vähemmistöryhmän harmaata aluetta, ja juutalaisuuden tunnistaminen ja määritteleminen on kysymykselle 

keskeistä.  

Nojaan paljon juutalaispiirtokirjoituskokoelmien ediittorien tulkintaan juutalaisuudesta. Näiden lisäksi 

Kraemerin havainnot terminologiasta sekä Claryssen ja Thompsonin juutalaisten käsittely osana Egyptin 

väestöä ja yhteiskuntaa ovat luoneet monipuolisen pohjan juutalaisten ymmärtämiselle kansanryhmänä.  

Juutalaisten ja muun väestön sosiaalisesta ja kulttuurillisesta vuorovaikutuksesta Rajakin, Sternin ja Mairsin 

havainnot ovat olleet erityisen hyödyllisiä. Justerin, Schürerin, Goodenoughin ja Kraabelin varhaiset teokset 

koskien juutalaisuuden luonnetta ovat aiheelleni yhä monilta osin ajankohtaisia.  

Kuten Juster toteaa, eri lähteiden luomat kuvat juutalaisuudesta ovat hyvin erilaisia. 8 Tässä tutkielmassa 

havainnoin ja selitän piirtokirjoitusten siitä luomaa kuvaa. Polyteismin ilmeneminen muuten juutalaisina 

pidetyissä piirtokirjoituksissa on herättänyt paljon erilaisia kommentteja ja tämän tutkielman lopputuloksena 

esitän oman arvioni tilanteesta ja eri kommenttien uskottavuudesta. Yhden artikkeliensa lopussa Rajak 

esittää ehdotuksen tulevalle tutkimukselle: tutkia erilaista epäselvästi juutalaista tai oletetusti ei-juutalaista 

materiaalia.9 Rajak puhuu erityisesti Rooman katakombeista, mutta aihe on oleellinen myös muita alueita ja 

tekstityyppejä koskien. Tämä tutkielmani on osa vastausta tähän kysymykseen. 

1.4. Taustaa 

Käsittelen tässä tutkielmassa juutalaisuutta kreikkalaisroomalaisessa antiikissa eli niin kutsuttua toisen 

Temppelin ajan juutalaisuutta tai varhaisjuutalaisuutta. Myöhäisimmät aineistoni tekstit ajoittuvat toisen 

 
7 Rajak 2001a, 4, 8. Rajak 1990, 64. 
8 Juster 1914, 4—5. Juster puhuu erityisesti rabbeista, Raamatusta ja Filonista. 
9 Rajak 1994, 445. 
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Temppelin tuhon jälkeiselle ajalle. Näiden aikojen alussa kirjoitettiin heprealainen Raamattu ja Septuaginta 

ja lopussa rabbiiniset tekstit. Juutalaisuudessa erilaisia suuntauksia nousi ja hävisi ja näkemykset sekä tavat 

kehittyivät. Samaan aikaan koko antiikissa valtakuntia kasvoi ja tuhoutui, uskonnollinen kenttä muuttui ja 

kristinusko syntyi. Juutalaisuuden lisäksi monissa itäisissä kulteissa oli ajatus monoteismistä, esimerkiksi 

Isiksen ja Mithran kulteissa, ja antiikissa yleisesti jumalten hierarkia ja henoteismi yleistyivät.10 Yksi 

merkittävistä uskonnollisen kentän muutoksista oli monoteismin nousu. 

Keskeisiä kysymyksiä ajan juutalaisuuteen liittyen ovat yhteneväisyys sekä näkemysten ja tapojen sisältö. 

Yhteneväisyydessä kysymyksen ydin on, missä määrin juutalaisuus oli samanlaista eri alueiden sisällä ja välillä 

sekä eri aikoina – toisin sanoen missä määrin ajallista ja paikallista vaihtelua esiintyi. Tulkinnat vallinneesta 

tilanteesta vaihtelevat: toiset näkevät antiikissa olleen erilaisia juutalaisuuksia, toiset taas pitävät antiikin 

juutalaisuutta yhtenäisenä ilmiönä – ja molempien näkemysten tavoite on ymmärtää monipuolista 

juutalaisuutta.11 Kirjalliset lähteet kertovat juutalaisuuden eri suuntauksista ja myös piirtokirjoitusaineisto 

saattaa heijastella tätä, mitä käsittelen enemmän seuraavassa luvussa. Tutkielmani aiheeseen liittyen on 

keskeistä, minkä tason ajatusmallista oli kyse: yksittäisten yksilöiden tai pienen ryhmän näkemyksestä vai 

laajemman juutalaisyhteisön yleisestä ilmapiiristä. Piirtokirjoituksia tulkitsemalla tähän voidaan saada 

ainakin osittainen vastaus. 

Tapojen ja näkemysten sisältöön liittyvät kysymykset tunnetuista tai käytetyistä teksteistä, uskonnollisista 

auktoriteeteista sekä Temppelin ja diasporan suhteesta. Niiden sisältö liittyy läheisesti juutalaisuuden 

yhteneväisyyteen: missä määrin käsitys hyvästä juutalaisuudesta oli yhtenäinen.  Juutalaisuuden 

käsitteleminen uskonnollisesta näkökulmasta korostaa juutalaisuutta uskontona, mutta on aiheellista 

muistaa myös sen kulttuurilliset ja hallinnolliset aspektit. Käsittelen seuraavaksi juutalaisuuden tunnistamista 

ja luonnetta. 

2. JUUTALAISUUDESTA 

Jotta voidaan käsitellä juutalaisia piirtokirjoituksia, ne täytyy ensin tunnistaa muista piirtokirjoituksista. 

Juutalaisuuden määritteleminen ja tunnistaminen muusta kreikkalaisroomalaisesta materiaalista on 

ongelmallista, koska terminologiassa ja ilmaisussa on epäselvyyttä, ja lisäksi koska henkilöiden uskonnollista 

vakaumusta ei yleensä kuvata. Tässä luvussa käsittelen juutalaisuuteen liittyviä piirteitä ja sen tunnistamisen 

keinoja yleisesti. Piirtokirjoitukset-luvussa käyn läpi kunkin tekstin yhteydessä, millä perustein sitä pidetään 

juutalaisena ja mitä juutalaisuus kyseisessä tekstiyhteydessä tarkoittaa. Huomioin erityisesti juutalaisen 

 
10 van der Heever 2005, 214. 
11 Leipziger 2021, 13—14. 
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uskonnon ja juudealaisen etnisyyden sekä näihin liittyvien kulttuurien erot ja yhteydet. Toivon tällä 

käsittelyllä voivani osaltani selventää tilannetta juutalaisuuden ymmärtämisessä ja tunnistamisessa osana 

kreikkalaisroomalaista kulttuuria.  

Perustavanlaatuinen kysymys on määritellä, mitä juutalaisuudella tarkoitetaan, ja tunnistaa merkityksen 

mahdolliset vaihtelut. Onko juutalaisuus uskonto, kulttuuri, etnisyys vai kenties jopa kansa ja miten he itse 

sekä heidän ympärillään elävät mielsivät tilanteen? Määritelmistä puhuttaessa on huomattava, kenen 

määritelmästä on kyse: kutsuuko henkilö itse itseään juutalaiseksi vai määrittelevätkö tekstin laatineet 

henkilöt kohdehenkilön juutalaiseksi vai puuttuuko suorasanainen juutalaiseksi kutsuminen tekstistä 

kokonaan, jolloin määritteleminen on lukijan vastuulla.  

Lisäksi on huomattava, että myös juutalaisyhteisön sisällä oli erimielisyyttä siitä, kuka on juutalainen ja kuka 

ei. Samarialaiset ovat tästä hyvä esimerkki: nykykäsityksen mukaan heitä voidaan pitää yhtenä 

juutalaisuuden haaroista, mutta ajoittain samarialaiset itse eivät ole pitäneet itseään juutalaisina ja myös 

muiden juutalaisten suhtautuminen heihin vaihteli. Juutalaisuuden määritelmästä on keskusteltu historian 

aikana useaan otteeseen.12 Toisen nykykäsityksen mukaan samarialaisuutta pidetään juutalaisuudesta 

irtaantuneena uskontona, vaikka juutalaisuudella ja samarialaisuudella onkin paljon yhteistä.13 Lyhyesti 

sanottuna ”juutalaisuus” on tarkoittanut eri tilanteissa eri aikoina eri tahoille eri asioita. Tämän vuoksi pyrin 

tässä tutkielmassa huomioimaan mahdollisimman laajasti eri juutalaisuuden muodot.  Aineiston tekstien 

suppea ilmaisu ei salli erityisen täsmällistä juutalaisten suuntauksien tunnistusta ja erittelyä: ainoastaan 

erottelu juutalaiset-samarialaiset pystytään toisinaan tekemään ja mahdollisia muita suuntauksia 

spekuloimaan. Sen sijaan erottelua juutalaisen kulttuurin, uskonnon ja juudealaisen etnisyyden välille  

voidaan pyrkiä hahmottamaan. 

Käsittelen aineistoa, joka voidaan tunnistaa ainakin jossain määrin varmasti juutalaiseksi. Tällöin tekstin 

”juutalaisuus” on usein yhdistelmä modernia ja antiikin tulkintaa: toisaalta juutalaisuuden ymmärtäminen 

tulee nykyajasta, toisaalta tekstin juutalaiset piirteet ovat peräisin antiikista. Esimerkiksi pidän tekstiä 

juutalaisena, mikäli siinä lukee jonkun henkilön olevan juutalainen. Tällöin antiikin tunnistus tekstin 

juutalaisuudesta on keskeisessä asemassa sen juutalaisuuden ymmärtämisessä. Sen sijaan mikäli tekstissä ei 

mainita juutalaisuutta, antiikin tulkinta on omassa käsittelyssäni vähäinen. Smithin klassinen havainto, että 

uskonto on tutkimuksen tuote,14 osuu tämänkin asian ytimeen. Van der Heever taas luonnehtii, että 

uskonnossa on kyse sosiaalisesta diskurssista ja että sillä on kaksi puolta, sekä itse ilmiö että sen 

 
12 Van der Horst 2006, 134—135, 149—150. 
13 Pummer 1999, 118. Pummerin mukaan samarialaisuus alkoi kehittyä juutalaisuudesta erilliseksi uskonnoksi vuoden 

100 eaa. tienoilla. 
14 Smith 1982, XI. 
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esittäminen.15 ”Oikea juutalaisuus” on määrittelykysymys ja käsiteltäessä antiikin juutalaisuutta on 

hedelmällistä tarkastella sekä tuon ajan käsitystä juutalaisuudesta että sen suhdetta muihin käsityksiin.  

2.1. Tunnistaminen 

Juutalaispiirtokirjoituskokoelmissa periaatteet juutalaisuuden tunnistamiseksi ovat hyvin yhteneväiset. 

Teksti tunnistetaan juutalaiseksi (1) heprean tai aramean käytöstä, (2) symboliikasta, (3) nimistöstä, (4) 

terminologiasta, fraaseista, (5) suorasta maininnasta, (6) yhteneväisyydestä muihin tunnettuihin juutalaisiin 

teksteihin tai (7) löytöpaikan ja (8) ajoituksen perusteella.16 Nämä ovat ne periaatteet, joiden mukaan myös 

itse olen valinnut aineistoni tekstit. Aineiston käsittelyssä kiinnitän vielä enemmän huomiota kunkin tekstin 

juutalaiseksi tunnistamiseen. Käsittelen nyt kohta kohdalta kunkin periaatteen vahvuuksia ja heikkouksia.   

(1) Kreikkalaisroomalaisen antiikin aikaan heprean kieli ei enää ollut puhuttu äidinkieli, vaan sitä käytettiin 

uskontoon liittyvänä kielenä.17 Aramean kieli säilyi puhuttuna kielenä pidempään, mutta myös sen ajatellaan 

antiikin aikaan olleen juutalaisten kieli. Yleisin heprean kielen ilmaus piirtokirjoituksissa on toivotus שלום 

(shalom), jota tavataan myös kreikaksi kirjoitettuna σάλωμ.18 Mikäli teksti tunnistetaan juutalaiseksi 

pelkästään heprean tai aramean käytön perusteella, tunnistamisen ilmeinen heikkous on, että nämä kielet 

eivät aina ole olleet pelkästään juutalaisten käytössä. Esimerkiksi Egyptissä aramea säilyi yleisenä 

puhekielenä pitkään, joten olisi teoriassa mahdollista, että vielä hellenistisellä ajalla jotkut muutkin kuin 

juutalaiset olisivat voineet sillä kirjoittaa. Käytännössä tämä ongelma ei esiinny tämän tutkielman aineistossa, 

koska yhtäkään aineiston teksteistä ei tunnisteta juutalaiseksi kielten perusteella. Lisäksi on huomattavaa, 

että heprean- ja arameankielisissä teksteissä yleensä on muitakin juutalaisuuteen viittaavia piirteitä kuin 

pelkkä kieli.  

(2) Menora on hyvin tyypillinen juutalainen symboli ja sitä pidetään varmana osoituksena tekstin yhteydestä 

juutalaisuuteen.19 Sitä käytetään piirtokirjoituksissa todella paljon. Kasvi- ja hedelmäaiheet (ethrog, lulab, 

hedera ja pajun oksa) ovat myös yleisiä juutalaisessa käytössä, mutta yksinään esiintyvinä menoraa 

epävarmempia tunnistuskeinoja, koska vastaavia käytetään myös muissa kuin juutalaisissa yhteyksissä. 

Sarvitorvi shofar taas on hyvin tunnistettava ja varsin varmasti juutalainen symboli, mutta piirtokirjoituksissa 

 
15 Van der Heever 2005, 216—217. 
16 IJudO I s. V, IJudO II s. 10—21, IJudO III s. V, JIWE I s. IX, JIWE II seuraa JIWE I määritelmää (JIWE II, s. iX), JIGRE s. X—
XI.  
17 Leipziger 2021, 185—186. Heprean ja kreikan suhteesta juutalaisessa uskonnollisessa käytössä antiikissa Solin 2017, 
134. 
18 Esim. JIWE I 72 ja BS 21, 25, 28. 
19 Esimerkiksi I.J. Afr. s. 168. Lisäksi Sironen toteaa tekstit IJudO I Ach 28 ja 30 juutalaisiksi juuri menoran perusteella. 
Sironen 1997, 239—240 ja 284.  
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se on melko harvinainen. Näiden lisäksi Toora-kuvasto oli suosittua.20 Noy toteaa, että lulabin lisäksi 

Solomonin solmu, tähdet ja amfora ovat niin yleisiä muussakin kuin juutalaisessa käytössä, että niitä ei voida 

pitää osoituksena juutalaisuudesta.21  

(3) Henkilön tunnistamiseen juutalaiseksi tämän nimen perusteella liittyy paljon ongelmia. Jopa niin paljon, 

että Solin toteaa, että juutalaisten tunnistaminen muusta väestöstä pelkän nimistön perusteella ei onnistu. 22 

Ongelma ei päde pelkästään juutalaisiin, vaan yleisesti kaikkiin ihmisiin. 23 Tätä tunnistamisen periaatetta 

käytetään kuitenkin paljon, koska hyvin usein nimi on ainut henkilön mahdolliseen juutalaisuuteen viittaava 

seikka. Ongelman ydin on, että seemiläisperäisiä nimiä oli käytössä juutalaisten lisäksi muillakin kuin vain 

kristityillä.24 Toisaalta muilla perusteilla juutalaisiksi tunnistetuista henkilöistä useilla on sellainen nimi, josta 

heidän juutalaisuuttaan ei tunnisteta,25 kuten myös aineiston käsittelyssä käy ilmi. Esimerkiksi Egyptin 

Leontopolin juutalaisella hautausmaalla juutalaisen perheen sisällä yhdellä henkilöllä voi olla juutalaiseksi 

tunnistettava nimi, toisella egyptiläinen tai kreikkalainen. Kaikkiaan kyseisellä hautausmaalla nimistä reilu 

puolet on tunnistettavasti juutalaisia, loppujen joukossa taas on paljon ei-juutalaisia kreikkalaisia nimiä.26 

Perheiden sisällä oli käytössä sekä kreikkalaisia, seemiläisiä että egyptiläisiä nimiä kaikkia sekaisin.27 Vastaava 

tilanne on myös Egyptin ulkopuolisessa roomalaisessa Afrikassa28 ja yleisesti koko diasporassa.29 

Nimien välillä on eroa: toisia nimiä, kuten Juudas30 ja Joosef variantteineen, pidetään hyvin varmasti 

juutalaisina, kun taas toisia, kuten Martha, seemiläisestä perästään huolimatta ei pidetä erityisen 

juutalaisina.31 Toisen temppelin aikaan yleisimpiä juutalaisten miesten nimiä olivat Simon, Joosef, Juudas ja 

Eleazar.32 Nimet kuten Theodoros ja Dorotheos ovat hyvin yleisiä juutalaisten keskuudessa ja toisinaan niitä 

voidaan jopa pitää viitteenä henkilön juutalaisuudesta33, mutta tällainen tulkinta on jo huomattavan 

epävarma, koska kyseiset nimet ovat niin yleisiä myös muiden kuin juutalaisten käytössä. Esimerkiksi 

tekstissä IJudO II 250 (Jaffa, 4. vs. jaa.) haudattu on Ἰούδας υἱὸς Ἰοσῆ Ταρσεὺς (Juudas Joosefin poika 

 
20 Goodenough 1954, 65. Goodenough listaa tärkeimmiksi juutalaisiksi symboleiksi menoran, ethrogin, lulabin, shofarin 

ja Toora-kuvat. 
21 JIWE I s. IX. 
22 Solin 2014, 44 ja seemiläisistä nimistä Solin 1989, 233. 
23 Westermann käsittelee orjien nimiä, myös juutalaisten orjien. Westermann 1955, 96. 
24 Mm. ”Sapatti”-nimet levisivät jo hellenistisellä kaudella muidenkin kuin juutalaisten käyttöön. IJudO I, s. 99, 343.  
25 Westermann 1955, 96.  
26 JIGRE s. XVIII. 
27 Noy 1994, 167. 
28 I.J.Afr. s. 166. 
29 Cohen 1999, 35. 
30 Le Bohecin mukaan Juudas oli makkabealaisajasta alkaen kansallishenkinen juutalainen nimi. I.J.Afr. s. 166 —167. 
31 Solin 1983, 643, 646. IJudO II, s. 14. 
32 Hachlili 2005, 196. Hachlili huomauttaa myös, että nimeämiskäytännöt juutalaisten keskuudessa muuttuivat toisen 
Temppelin ajalla: nimien periytyminen tuli yleiseksi käytännöksi, mikä on hellenistinen vaikute (Hachlili 2005, 194 —

196). 
33 Solin 1983, 639. IJudO II, s. 15. 
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tarsoslainen) ja häntä pidetään juutalaisena nimen ja tekstin löytöpaikan perusteella. 34 Kuitenkin taas 

tekstissä Luettelo 1 on henkilö nimeltä Ἄβραμ monien jumalien dedikaattorilistassa ja ediittorien tulkinnan 

mukaan häntä ei pelkän nimen perusteella voida tunnistaa juutalaiseksi35, kaiketi koska osallistumisen 

polyteistiseen toimitukseen ei katsota sopivan juutalaisille. Tässä tapauksessa tekstin sisällön nähdään olevan 

vahvempi merkki henkilön ei-juutalaisuudesta kuin mitä tämän nimi on juutalaisuudesta. Kunkin nimen 

kohdalla tulee siis erikseen arvioida, miten vahva viite se on henkilön juutalaisuudesta, ja nimen perusteella 

tapahtuva tunnistaminen on usein epävarmaa.36  

(4) Terminologian ja fraasien tapauksessa haasteena on juutalaisuuden järjestäytymättömyys. Sekä termit 

että fraasit vaihtelevat huomattavasti ajassa ja paikassa ja juutalaisyhteisöt näyttävät olleen keskenään hyvin 

eri tavoin järjestäytyneitä ja käyttäneen erilaista terminologiaa, vaikka eri yhteisöjen ja temppelin välillä 

olikin yhteyksiä.37 Esimerkiksi fraasi τῷ λαῷ χαίρειν on löytynyt kymmenestä piirtokirjoituksesta Larissasta ja 

yhdestä Feraista ja se tulkitaan paikalliseksi juutalaiseksi ilmaisuksi, joka on mahdollisesti johdettu 

hepreasta.38 Muissa juutalaisyhteisöissä sitä ei kuitenkaan käytetä. Monissa juutalaisissa teksteissä 

fraseologia on aivan vastaavaa kuin ei-juutalaisissa teksteissä.39 Vaikka termien merkityksessä näyttää olevan 

yhteisöjen kesken vaihtelua, monet termit ovat silti melko varma viite juutalaisuudesta, esimerkiksi 

ἀρχισυνάγωγος.40 Raamatun lainaukset ovat varsin selkeä viite abrahamilaiseen uskontoon ja tällöin haaste 

on erottaa juutalaisuus kristinuskosta, missä ajoitus ja tekstin löytöpaikka voivat auttaa. Vaikka sanaa 

συναγωγή käytetään myös ei-juutalaisissa yhteyksissä, se on yleinen viite tekstin juutalaisuudesta. 41 Termin 

”synagoga” merkitys vaihtelee: se voi tarkoittaa rakennusta, yhteisöä tai kokoontumista.42 Terminologian tai 

 
34 IJudO II, s. 533. 
35 Tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka juutalaiseksi tunnistaminen on usein kiinni monista seikoista. Tässä kontekstin 
tulkitaan puhuvan henkilön juutalaisuutta vastaan, vaikka tällä on nimi, joka tavallisesti tulkitaan juutalaiseksi. Ediittorit 
eivät ota kantaa henkilön juutalaisuuteen. Teksti on sijoitettu lukuun ”Jewish names in pagan inscriptions”.  
36 Tästä on myös erimielisyyttä. Esimerkiksi Rajak pitää juutalaista nimeä todennäköisenä merkkinä henkilön 
juutalaisuudesta (Rajak 1985, 365). Tästä nousee kysymys, mitä ”juutalainen nimi” tarkoittaa. 
37 Gruen 2002, 113—115. Lisäksi Schürer huomauttaa, että diasporan juutalaisyhteisöt olivat keskenään erilaisia, mutta 
sen lisäksi niiden asema laajemmassa yhteisössä vaihteli (Schürer 1973, 87, 91). 
38 IJudO I, s. 109—110. Piirtokirjoitukset IJudO I Ach1—4, 8—14 ja 25. 
39 Esimerkiksi Leontopolin hautapiirtokirjoitukset, JIGRE s. XVIII. Hautojen loukkaamista kieltävät kiroukset formuloiltaan 
samanlaisia kaikilla (juutalaisilla, kristityillä ja muilla), Strubbe 1994, 70. Delfoin juutalaismanumissioiden formuloista 

IJudO I, s. 170 alkaen.  
40 I.J.Afr. s. 166. IJudO II, s. 11. Ameling nostaa esiin, että termiä tosin käytettiin myös muissa kuin juutalaisissa 
yhteyksissä. 
41 Hermionesta löytyneestä piirtokirjoituksesta, jossa συναγωγή ei viittaa juutalaisuuteen: IJudO I, s. 341. Juutalaisten 

eri kreikankielisistä nimistä uskonnollisille rakennuksille, jotka tarkoittavat samaa tai suunnilleen samaa kuin 
”synagoga”: Gruen 2002, 113 
42 Schürer 1973, 91. Septuagintassa heprean termi עדה (joukko, yhteisö, seurakunta) käännettiin συναγωγή ja sanan 

merkitys ”yhteisö” oli yleinen myös roomalaisissa haudoissa. Merkityksen muutos kansasta yhteisöksi voi liittyä 
juutalaisuuden muutokseen etnisyydestä uskonnoksi. 
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fraasien kautta tapahtuva juutalaiseksi tunnistaminen on siis hyvin kontekstisidonnaista, mutta kuitenkin 

parhaimmillaan se voi olla jokseenkin varma tapa. 

(5) Suora maininta juutalaisuuteen olisi käyttää juutalaista tarkoittavaa sanaa, esimerkiksi Ἰουδαῖος. Tämä ei 

ole ainut mahdollisesti juutalaisuutta tarkoittava sana ja on epäselvää, mitä eroa eri sanoilla on. Sanan 

Ἰουδαῖος tulkinnassa on haasteena, että se voi tarkoittaa joko juudealaista tai juutalaista eli kertoa joko 

henkilön kotipaikasta tai uskonnosta – tai molemmista yhtä aikaa, kuten Ameling tulkitsee.43  Cohenin 

tulkinnan mukaan sana on alun perin ollut merkitykseltään etnis-geografinen ja tarkoittanut juudealaista, 

mutta myöhemmin siihen on tullut mukaan uskonnollis-kulttuurillinen aspekti.44 Hän toteaa, että sana 

yleensä tarkoittaa juutalaista, ja pitää juudealaisuuden ja juutalaisuuden yhteyttä hyvin läheisenä – jopa siinä 

määrin, että hänen mukaansa käytännössä kaikki juudealaiset olivat juutalaisia.45 On kuitenkin huomattavaa, 

että Juudean koko väestö ei ollut uskonnoltaan juutalaista, minkä takia on tarpeellista voida erottaa 

uskonnoltaan juutalaiset etnisyydeltään juudealaisista. Esimerkiksi Rooman Juudean provinssin pääkaupunki 

Caesarea Maritima ei ollut valtaväestöltään juutalainen kaupunki ja siellä oli monia kreikkalaisten ja 

roomalaisten jumalten pyhäköitä.46  

Tulkinnan haasteista huolimatta sana Ἰουδαῖος on menora-symbolin lisäksi yksi varmimpina pidetyistä 

keinoista juutalaisuuden tunnistamiseen.47 Sanan merkityksestä on käyty paljon keskustelua, jota Panayotov 

esittelee väitöskirjansa johdannossa. Hänen esittelemistään kannoista merkittävimmät ovat mieles täni 

seuraavat huomiot: Juudean provinssin nimi vaihdettiin 2. vs. jaa. Syyria-Palestiinaksi, joten tästä eteenpäin 

Ἰουδαῖος tuskin ainakaan viittaa henkilön kotipaikkaprovinssiin, ja lisäksi juutalaisissa piirtokirjoituksissa 

synnyinpaikkaa ilmaistaan tavalliseen kreikkalaiseen tapaan pääasiassa kaupungeittain eikä alueittain tai 

provinsseittain.48 Tosin alueen hallinnollisen nimen muutos ei välttämättä näy arkikielessä, jolloin 

piirtokirjoitusmateriaalissa alueeseen voitaisiin edelleen viitata sen vanhalla nimellä eli Ἰουδαῖος voisi 

tarkoittaa juudealaista, vaikka provinssin nimi virallisesti muutettiinkin.  

Kraabelin tulkinnan mukaan Ἰουδαῖος taas voi tarkoittaa uskonnoltaan juutalaista henkilöä, mutta 

vaihtoehtoisesti myös alueen tietyn ihmisryhmän, jolla on poliittissotilaallista merkitystä, edustajaa.49 Hän 

siis erottaa sanan uskontoon, hallintoon ja politiikkaan liittyvät merkitykset ja sanan täsmällinen merkitys jää 

tulkittavaksi kontekstista. Syntyjään juutalaisen lisäksi sanan Ἰουδαῖος on esitetty ainakin toisinaan kenties 

 
43 IJudO II, s. 10. 
44 Cohen 1999, 69—70. Cohenilla ”myöhemmin” tarkoittaa suunnilleen 2.vs. eaa. 
45 Cohen 1999, 104—105. 
46 CIIP II s. 22, 26. 
47 IJudO II, s. 10. Vaikka sana voi tarkoittaa myös juudealaista, se on yleinen tapa ilmaista henkilön juutalaisuus (Solin 
1983, 647—648 ja lisäksi Solin 2014, 43—44). Sanasta Iudaeus I.J.Afr. s. 166. Cohen 1999, 99. 
48 Panayotov 2004, XXIII. 
49 Kraabel 1982, 454—455.  
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tarkoittavan juutalaiseksi kääntynyttä henkilöä.50 Smithin tulkinnan mukaan Ἰουδαῖος tarkoittaa juutalaisten 

uskonollista ryhmittymää, kun taas Ἑβραῖος juudealaisten etnis-geografista ryhmää, joka ei rajaudu kielen 

vaan kotiseudun mukaan.51 Van der Horst taas pitää sanaa Ἰουδαῖος hyvin varmana merkkinä henkilön 

juutalaisuudesta52 ja huomauttaa, että vaikka sen merkitys ”juudealainen” on toisinaan mahdollinen, se on 

hyvin harvinainen. Myös van der Horst tulkitsee sanan Ἑβραῖος tarkoittavan etnis-geografista ryhmää. 53 

Annan seuraavaksi muutaman esimerkin kirjallisista teksteistä havainnollistaakseni sanan Ἰουδαῖος erilaista 

käyttöä. Toisessa makkabilaiskirjassa (n. 1.vs. eaa.) οἱ Ἰουδαῖοι olivat Jaffassa asuva vähemmistö: τοὺς σὺν 

αὐτοῖς οἰκοῦντας Ἰουδαίους (2. Mak. 12:3), samoin Jamniassa (2. Mak. 12:8). Tässä οἱ Ἰουδαῖοι ovat 

juutalaisia, eivät juudealaisia. Kuvaillessaan Palestiinan rannikkoa Strabon (1.vs. eaa. – 1.vs. jaa.) kutsuu 

alueen ihmisiä οἱ Ἰουδαῖοι (16.2.28), tässä sanan merkitys on ”juudealaiset”. Samassa yhteydessä Strabon 

kuvaa Jerusalemia ja tässä Ἰουδαῖος voisi olla kumpi vain, juutalainen tai juudealainen: τὰ Ἱεροσόλυμα τὴν 

τῶν Ἰουδαίων μητρόπολιν (id.). Josefus (1.vs. jaa.) taas listaa juutalaisten (οἱ Ἰουδαῖοι) kaupunkeja (AJ 13.395) 

ja tässä οἱ Ἰουδαῖοι on ihmisryhmä Juudean alueen sisällä – ei kaikki juudealaiset, vaan juutalaiset. 

Josefuksella οἱ Ἰουδαῖοι ovat juutalaisia ja hän erottaa Juudean alueelta muita ihmisryhmiä käyttäen yleisesti 

jaottelua juutalaiset-kreikkalaiset-barbaarit.54 Kuitenkin Josefuksella kreikkalaisuus on muutakin kuin ei-

juutalaisuutta: se on kielellinen ja kulttuurillinen ilmiö, joka sopii myös juutalaisiin – eli aina kreikkalaisuus ei 

ole juutalaisuuden vastakohta.55 Pelkästään jo näiden muutaman kohdan perusteella voidaan havaita, että 

sanaa Ἰουδαῖος käytettiin sekä merkityksessä ”juutalainen” että ”juudealainen”. Tämä on tärkeä havainto 

ottaen huomioon, että kuten todettu, tätä sanaa pidetään hyvin varmana merkkinä piirtokirjoituksen 

juutalaisuudesta. 

Sanan Ἰουδαῖος merkityksen selvittäminen piirtokirjoitusaineiston pohjalta on haastavaa, koska tekstit ovat 

pääasiassa hyvin lyhyitä ja sanaa käytetään melko harvoin. Piirtokirjoitusten joukossa on ainakin yksi 

esimerkki, jossa Ἰουδαῖος tuskin tarkoittaa juutalaista. Tekstissä IJudO II 40 Smyrnasta 120-luvulta jaa. 

mainitaan οἱ ποτὲ Ἰουδαῖοι, joka tarkoittanee entisiä juudealaisia ja nykyisiä smyrnalaisia, ei entisiä 

juutalaisia.56 Ainakin toisinaan Ἰουδαῖος tarkoittaa siis myös piirtokirjoituksissa tietyn alueen asukkaita eikä 

näiden henkilöiden uskonto käy ilmaisusta ilmi. Cohen on kuitenkin eri mieltä tämän tekstin tulkinnasta: 

hänen mukaansa etnisyys on pysyvää, kun taas uskonto ei, ja hänen mukaansa nämä henkilöt olivat entisiä 

juutalaisyhteisön jäseniä.57 Kannatan itse Kraabelin tulkintaa: Cohen perustelee näkemyksensä sillä, että kyse 

 
50 Kraemer 1989, 52—53. 
51 Smith 1982, 17—18. 
52 Van der Horst 1991, 16—17.  
53 Van der Horst 1991, 70. 
54 Rajak 2001b, 138—139. 
55 Rajak 2001b, 143. 
56 Kraabel 1982, 455. 
57 Cohen 1999, 78. 
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olisi henkilöiden etnisyydestä. Kyse voinee kuitenkin olla myös yksinkertaisesti kotipaikasta ja siitä, että 

henkilöt ovat halunneet korostaa kuuluvansa smyrnalaisten yhteisöön. Uskonnon tai uskonnollisen yhteisön 

vaihtamisen mainitseminen ei ole piirtokirjoituksissa tyypillistä. Mikäli henkilöt olisivat halunneet korostaa 

uskonnollista yhteenkuuluvuuttaan muun väestön kanssa, juutalaisuuden mainitseminen ei olisi ollut 

loogista. 

Tämän ongelmistaan huolimatta melko selvänä pidetyn sanan Ἰουδαῖος lisäksi on myös muita mahdollisesti 

juutalaisuuteen viittaavia ilmauksia. Adjektiivi Ἑβραῖος ei ole kovin yleinen, mutta sitäkin monimutkaisempi. 

Esimerkiksi IJudO I Eastern Europe -kokoelmassa sitä käytetään kolmesti.58 Ediittori kertoo, että sanaa alettiin 

käyttää 3. vs. jaa. ja että sen merkityksestä on kiistelty paljon. Filonilla heprealaisuus tarkoittaa aramean 

kielen taitoa, mutta piirtokirjoituksissa sen on esitetty voivan tarkoittaa myös jollain tavalla juutalaisia tai 

ehkä Palestiinan alueelta tulleita maahanmuuttajia.59 Solinin mukaan Ἑβραῖος on ehkä alkujaan viitannut 

heprean kielen taitoon, mutta tuskin enää antiikissa, jolloin se näyttää tarkoittaneen sanan Ἰουδαῖος tapaan 

juutalaista.60 Lisäksi toisinaan sanalla on uskontoon liittymätön geografinen merkitys.61 

Annan seuraavaksi muutaman esimerkin sanan käytöstä piirtokirjoituksissa. Korintista löytyneen 3. vs. jaa. 

loppuun ajoittuvan piirtokirjoituksen Ach47 koko teksti kuuluu: συναγωηὴ Ἑβραίων. Tässä vaikuttaa siltä, 

että sanalla ”heprealainen” tehdään eroa juutalaisten välille heidän keskuudessaan.62 Myös Kyproksella 

Golgoissa synagogarakennusta kuvataan sanalla τῆς Ἑβραïκῆς (IJudO III Cyp 3, 4. vs. jaa.) ja Roomassa 

haudatun Salon isä on πατρὸς σθναγωγῆς Αἱβρέων (JIWE II 578, 3.—4. vs. jaa.). Vähä-Aasiasta Kilikiasta on 

löytynyt hauta, jossa haudattu Mooses on ἑβρε͂ος (IJudO II 240), kun taas muut alueen haudatut ovat 

Ἰουδαῖος. Tämäkin voisi kertoa juutalaisten keskuudessa tapahtuneesta jaottelusta oli kyse sitten 

syntyperästä, kielitaidosta tai suutaumuksellisesta kysymyksestä. Kaarian Afrodisiasta on löytynyt kaksi 

odeionin istuinta heprealaisille: τόπος Ἑβρέων (IJudO II 15) ja τόπος Βενέτων Ἑβρήων τῶν παλειῶν (IJudO II 

16). Odeionissa ei ole paikkoja Ἰουδαῖος-henkilöille, joten kyse ei liene juutalaisuuden sisäisestä erottelusta, 

vaan tässä heprealainen näyttää ennemmin viittaavan uskontoon tai kieleen. Sardiksessa on säilyny t paljon 

juutalaispiirtokirjoituksia ja näistä yhdessä yksi henkilö mainitaan heprealaiseksi (IJudO II 54, ajoitus 4. vs. 

jaa). Kyseinen piirtokirjoitus on vieläpä erikoisesti kaksikielinen: siinä on sama teksti, joka on henkilön nimi, 

ensin latinaksi, sitten kreikaksi. Sardiksen väestössä heprealaisuus näyttää olleen hyvin harvinaista eikä termi 

näytä tarkoittavan yleisesti juutalaisia. Seleukeiassa (Seleukeia pros Kalykadno, Kilikia) adjektiivi Ἰουδαῖος ei 

 
58 IJudO I Mac8, 9 ja Ach47. 
59 IJudO I, s. 82. 
60 Solin 1983, 650—651. 
61 Noy, Sorek 2007, 6. 
62 IJudO I, s. 183. Toisaalta synagogien yhteydessä määreillä, kuten iudeorum, voidaan myös pyrkiä erottamaan 

juutalaiset ei-juutalaisesta valtaväestöstä, koska termi ”synagoga” itsessään oli myös ei-juutalaisessa käytössä. Tällöin 
määre kertoo, että tekstin konteksti vaati erillistä selvennystä juutalaisuudesta. Solin 1989, 234. 
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ole yleinen piirtokirjoituksissa, mutta alueelta on löytynyt ἑβρέων yhteishauta (IJudO II 244). Tässä 

tapauksessa on hyvin vaikea sanoa, tarkoitetaanko heprealaisilla juutalaisia yleensä vai osaa heistä. 

Roomassa yhden haudatun juutalaisen titteli on ἐξάρχων τῶν Ἑβρέων (JIWE II 2) ja toisen ἄρχ(οντος) Ἑβρέων 

(JIWE II 33). Napolissa kahta haudattua taas kuvataan sanalla ebreus (JIWE I 33 ja 37). Sanan Ἑβραῖος tai 

ebreus tarkka merkitys on siis epäselvä, mutta se näyttää aina liittyvän ainakin melko varmasti jollain tapaa 

juutalaisuuteen ja pitäisin sitä vähintään yhtä varmana merkkinä juutalaisuudesta kuin sanaa Ἰουδαῖος. 

Kenties sanan tarkka merkitys vaihteli huomattavasti ajassa ja paikassa samoin kuin juutalaisyhteisöjen 

käyttämät tittelit. 

Juutalaisuuden luonteesta puhuttaessa nousee esiin myös kysymys samarialaisista, joihin on viitteitä myös 

omassa aineistossani.  Adjektiivi Σαμαρεύς tai sen variantti löytyy esimerkiksi IJudO I -kokoelmasta kuudesta 

tekstistä (Dal4, Ach35—37, 41, 68) ja Ίσραηλῖται tai sen variantti kahdesta (Ach66, 67), JIGRE-kokoelmassa 

samarialaisuutta taas ei mainita, mutta Israel kerran (JIGRE 17). Samarialaisiksi tulkitut tekstit ovat mukana 

kaikissa käytetyissä kokoelmissa.  

Van der Horst määrittelee samarialaisuuden yhdeksi juutalaisuuden muodoksi: juutalaisten ja samarialaisten 

uskonnoissa oli paljon samaa, niin paljon että ne voidaan lukea yhdeksi samaksi uskonnoksi, ja he olivat tästä 

myös itse tietoisia ja kokivat ainakin ajoittain jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuitenkin ryhmien 

välillä oli huomattavia tulkintoihin, tapoihin ja näkemyksiin liittyviä erimielisyyksiä ja molemminpuolista 

vihamielisyyttä ja juutalaisissa teksteissä tuomitaan samarialaisuus hyvin voimakkaasti harhauskoksi – ja 

päinvastoin. Samarialaiset eivät itse pitäneet itseään juutalaisina, vaan kutsuivat itseään israelilaisiksi. 

Samarialaisten tutkimisessa haasteena on, että varhaisimmat samarialaiset tekstit ovat muutamia 

piirtokirjoituksia lukuun ottamatta vasta bysantin ajalta.63 Koska suuntauksissa on niin paljon samaa, kuten 

jumala, menora, Toora ja Mooseksen lait sekä synagogajärjestelmä, niiden erottaminen toisistaan on jopa 

mahdotonta – tunnistetaanhan piirtokirjoitus juutalaiseksi usein pelkän tekstin yhteyteen piirretyn menoran 

perusteella. Vaikka samarialaisuus poikkeaa huomattavilta osin juutalaisuudesta ja ryhmien välillä oli 

jännitteitä,64 kyse on kuitenkin saman uskonnon ilmentymistä, joita ei usein pystytä erottamaan toisistaan. 

Juutalaisuudesta puhuttaessa samarialaisuutta ei siis voida rajata pois. Samarialaiskysymykseen liittyy tämän 

uskonnollisen näkökulman lisäksi sama ongelma kuin sanaan Ἰουδαῖος: tarkoittaako Σαμαρεύς kotipaikkaa 

vai uskontoa, kenties kulttuuria?65 Kuten juutalaisuus, samarialaisuus on uskonto, mutta lisäksi sana voisi 

viitata Samarian kaupunkiin. Pummer taas määrittelee samarialaisuuden juutalaisuudesta erilliseksi 

 
63 Van der Horst 2006, 134—135, 150. 
64 Esimerkiksi Josefus laskee juutalaiset eri ryhmäksi samarialaisten ja idumealaisten kanssa (Rajak 2001b, 138). Kyse ei 

ole varsinaisesta ryhmien välisestä jännitteestä, vaan ryhmien eroista. 
65 Ongelmaa esittelevät Panayotov 2004, XXVIII ja van der Horst 2006, 140. 
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uskonnoksi,66 mutta toteaa myös, että arkeologisessa ja kreikankielisessä epigrafisessa materiaalissa ne on 

käytännössä usein vaikea tai jopa mahdoton erottaa toisistaan.67 

(6) Tekstin tunnistaminen juutalaiseksi sen perusteella, että se on yhteneväinen tunnetusti juutalaisten 

tekstien kanssa, on hyvin luonnollinen tapa – tekeehän mistä tahansa piirteestä juutalaisen se, että se on 

nimenomaan juutalaisessa käytössä. Tällöin on erotettava, onko yhteneväinen piirre ainoastaan juutalaisessa 

käytössä, vai onko se juutalaisessa käytössä yleinen. Kuten Solin huomauttaa, juutalaiset tuottivat paljon 

tekstejä, joissa on runsaasti samoja piirteitä kuin ei-juutalaisissa teksteissä.68 Esimerkiksi jo käsitellyistä 

tunnistustavoista menora on piirre, joka on ainoastaan juutalaisessa käytössä, kun taas nimi Theodoros on 

juutalaisilla yleinen, mutta myös muiden käyttämä. Toisinaan teksti tunnistetaan juutalaiseksi sen 

fraseologisten tai sanastollisten piirteiden perusteella. Näin on esimerkiksi tiettyjen Leontopolin metristen 

juutalaisten hautojen69 ja Mustanmeren rannikon juutalaisten manumissioiden70 tapauksessa. Tällaiselle 

tunnistamiselle on oleellista, että rinnastettavia tekstejä on tarpeeksi paljon hyvän vertailun 

mahdollistamiseksi, ja että ne ovat myös kontekstiltaan rinnastettavissa.  Mikäli tiettyä piirrettä käytetään 

teksteissä nimenomaan tietyllä alueella tiettynä aikana ja tarpeeksi iso osa sen edustajista on tunnistettavasti 

juutalaisia, loppujenkin tapausten toteaminen juutalaisiksi on melko varmaa.  

(7) Mikäli teksti on löytynyt jossain määrin varmalta juutalaiselta alueelta, kuten synagogasta, ja se vastaa 

käsitystä juutalaisuudesta, sitä voidaan pitää juutalaisena, vaikka muita erityisen selkeitä viitteitä ei olisikaan. 

Tällaisessa tunnistamisessa on huomattava kehäpäätelmän riski. Merkittäviä muita haasteita ovat, että 

rakennusten käyttötarkoitukset vaihtelivat, juutalaisia rakennuksia tai alueita ylipäänsä tunnetaan kovin 

vähän ja piirtokirjoitukset harvoin löytyvät in situ. Esimerkiksi osaa Leontopolin71 ja tiettyjen Rooman 

katakombien72 tekstejä pidetään juutalaisina löytöpaikan perusteella – niin suuressa osassa alueen teksteistä 

on myös muita juutalaisuuteen viittaavia piirteitä, että loppujenkin tunnistamista juutalaiseksi pidetään 

melko varmana.  

(8) Juutalaisuuden tunnistamisessa ajoitus liittyy lähinnä juutalaisten tekstien erottamise en kristillisistä. 

Esimerkiksi viittaukset Raamattuun ja tiettyjen nimien käyttö ovat yleisiä sekä juutalaisessa että kristillisessä 

käytössä, mutta ajoituksen perusteella toinen voi olla toista todennäköisempi.  Tekstin ajoitusta voidaan siis 

verrata tietoihin alueen uskonnollisista väestöistä. Esimerkiksi tekstiä IJudO I App 12 on pidetty juutalaisena 

 
66 Pummer 1999, 118. 
67 Pummer 1999, 147. 
68 Solin 1983, 657. 
69Esimerkiksi Manala 2 = JIGRE 33, kommentti JIGRE s. 71, ja JIGRE 35, kommentti JIGRE s. 80. 
70 IJudO I, s. V. 
71 JIGRE, s. XVIII. 
72 JIWE II, s. IX. 
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nimen Samuel perusteella73, mutta tekstin myöhäisen ajoituksen (5./6. vs. jaa.) ja löytöpaikan (Ateena) 

perusteella sen on esitetty olevan kristillinen.74 Kuitenkin nimi Samuel oli antiikissa harvinainen kristillisessä 

käytössä, mikä tukee henkilön juutalaisuutta.75 Tällainen nimistöön, löytöpaikkaan ja ajoitukseen perustuva 

tunnistaminen on hyvin kontekstisidonnaista ja siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Edellinen Samuel-

teksti jakaa mielipiteitä, kun taas samalta ajalta samasta kaupungista löytynyt teksti IJudO Ach 34 tulkitaan 

oletettavasti juutalaiseksi nimen Jaakob käytön perusteella.76 

Tekstin löytöpaikan lisäksi tekstissä mainitut paikat voivat antaa viitteitä juutalaisuudesta. Esimerkiksi 

tekstissä IJudO I Ach26 haudattu on Ἀμμία Ἱεροσολυμῖτις ja ediittorin mukaan Jerusalem on tässä kyseisen 

henkilön kotipaikka ja lisäksi varsin varma merkki henkilön juutalaisuudesta. 77 Tällaisessa tunnistuksessa on 

oleellista tietää, millainen väestö kyseisellä alueella tuona aikana oli – käytännössä kysymys on, oliko alueella 

juutalaisia niin paljon, että voidaan olettaa satunnaisotannalla valitun alueen asukkaan olleen juutalainen.  

Lähes kaikki merkittävältä osalta väestöstään juutalaiset alueet tai kaupungit olivat Palestiinan alueella. 

Kuitenkaan pelkkä sijainti Palestiinan alueella ei tee kaupungista juutalaista. Esimerkiksi roomalaisajalla 

Caesarea oli Juudean suurimpia kaupunkeja ja sen väestö oli pääasiassa kreikkalaista.78 Jaffassa taas oli 

roomalaisajalla tasapainoisesti sekä juutalaista että ei-juutalaista väestöä79, minkä vuoksi esimerkiksi tekstin 

IJudO I App 15 tapauksessa ei voida sanoa, onko ”Dionysia Jaffasta” juutalainen vai ei.80 Jerusalem on 

kaupunkina haastava: toisaalta sitä pidetään hyvin juutalaisena kaupunkina, kuten aiemmassa Ammia-

esimerkissä. Kuitenkin pelkkä Jerusalemiin kotipaikkana perustuva tunnistus juutalaiseksi on varsin 

epävarma. Esimerkiksi luetteloissa IJudO II 9 Rhodokselta ja IJudO II 21 Iasoksesta mainitaan paljon nimiä, 

joiden joukossa kahden mainitaan olevan Jerusalemista. Tekstin sisältö tai löytökonteksti eivät viittaa 

mitenkään juutalaisuuteen ja on hyvin epävarmaa, ovatko mainitut jerusalemilaiset henkilöt juutalaisia vai 

eivät. Edes Palestiinassa, jota pidetään usein erityisen juutalaisena alueena, juutalaiset eivät yleensä olleet 

enemmistö kaupungeissa, vaan juutalaiset asuivat hajallaan ja sekaisin muun väestön kanssa – ja 

huomattavasti myös heidän hautansa olivat pääasiassa sekaisin muiden kanssa. 81 

Nämä ovat ne perusteet, joita editioissa käytetään juutalaisuuden tunnistamiseen ja joita myös itse sovellan 

tässä tutkielmassa. Yhteenvetona tekstin tunnistaminen juutalaiseksi on usein haastavaa ja tyypillisesti hyvin 

 
73 Sironen 1997, 173. 
74 IJudO I, s. 336. 
75 Huomautuksen minulle esitti prof. em. Heikki Solin.  
76 Sironen ei ota kantaa tekstin juutalaisuuteen, vaan kutsuu nimiä juutalaisiksi: Sironen 1997, 244.IJudO I ediittorit 
pitävät tekstiä nimistön perusteella todennäköisesti juutalaisena, mutta mahdollisesti kristillisenä, IJudO I s. 157. 
77 IJudO I, s. 145. 
78 CIIP I 2, s. 22. Tässä ”kreikkalainen” tarkoittaa ei-juutalaista ja kreikankielistä. 
79 Belayche 2001, 280—281. 
80 Ediittorit kannattavat, että henkilön juutalaisuus on huomattavan epävarmaa, ja avaavat aiheesta käytyä keskustelua, 

IJudO I, s. 337. 
81 Rajak 1998, 494. 
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tapauskohtaista. Selkeimpiä ja yleisimpiä yksittäisiä viitteitä juutalaisuudesta ovat menora-symboli, 

synagogaa tarkoittavat sanat ja sana Ἰουδαῖος. Näiden lisäksi nimen tai sijainnin perusteella tapahtuva 

tunnistus on piirtokirjoitusmateriaalin luonteen vuoksi hyvin tyypillistä.  Yleensä juutalaiseksi tunnistamisessa 

huomioidaan sekä juutalaisuuteen viittaavat merkit että sitä vastaan puhuvat ja tulkinta juutalaisuudesta on 

näiden asioiden summa. Tällöin on keskeistä harkita, mitkä piirteet tosiasiassa puhuvat juutalaisuutta 

vastaan. Mitä enemmän juutalaisuuteen viittaavia merkkejä tekstissä on, sitä varmemmin se on 

juutalainen.82 

Sen jälkeen kun on todettu, että piirtokirjoitus liittyy juutalaisiin, on vielä tunnistettava, ketkä tekstissä 

mainituista henkilöistä ovat juutalaisia ja ketkä eivät. Tässä on usein paljon tulkinnanvaraa ja tulkinta 

perustuu oletuksiin. Yleinen oletus on, että juutalaisuus on perinnöllistä, jolloin vanhempien juutalaisuus olisi 

osoitus myös lasten juutalaisuudesta, ja että koko perhe kuuluu samaan uskontoon. Esimerkiksi Kilikian 

Korykoksesta löytyneessä tekstissä IJudO II 233 (2.—3. vs. jaa.) haudatut ovat Ἀλέξανδρος Ἀνεμουριεὺς 

Ἰουδαῖος σὺν τῇ συνβίῳ αὐτοῦ. Tässä vain Aleksandros nimetään juutalaiseksi, ei hänen vaimoaan. Sen sijaan 

toisinaan kaikkien henkilöiden juutalaisuus mainitaan: samalta alueelta löytyneessä tekstissä IJudO II 238 

(3.vs. jaa.) haudattujen veljesten mainitaan molempien olevan juutalaisia: Ἰούδας καὶ Ἀλεξᾶς Νισαίου [υἱ]εῖς 

Ἰουδαῖοι.  

Keskusteluun juutalaisuuden uskonnollisesta ja kulttuurillisesta puolesta liittyy myös kysymys juutalaiseksi 

tulemisesta. Perityn juutalaisuuden tapauksessa henkilö ei itse ole päättänyt juutalaisuudestaan eikä ole 

selvää, millainen on hänen uskonnollinen vakaumuksensa tai suhteensa juutalaisyhteisöön . Mikäli 

juutalaisuus on henkilölle kulttuuri eikä uskonto, ei liene yllättävää, jos tämä tekee näennäisesti toiseen 

uskontoon liittyviä toimenpiteitä. Kuitenkin lähtöoletus, että juutalaisuus on puhtaan monoteististä ja että 

polyteistinen teko osoittaa henkilön olleen juutalainen ainoastaan kulttuuriltaan, on hyvin rajoittava, kuten 

käsittelen myöhemmin lisää. Yksilön ja yhteisöjen, kuten perheiden, moniuskontoisuus liittyy läheisesti myös 

keskusteluun juutalaisuudesta ja polyteismistä ja palaan aiheeseen aineiston käsittelyssä.  Aineistoon liittyen 

huomattavaa on, että yhdessäkään tekstissä ei kommentoida henkilön vakaumusta eikä suuntausta eikä 

käsitellä juutalaisen kulttuurin ja uskonnon eroa. Mikäli juutalaisuus ylipäänsä mainitaan, se on kussakin 

tekstissä yksi yhtenäinen asia, jota ei selvennetä. 

Puhuttaessa juutalaispiirtokirjoituksista tilastoja vääristää mahdollisesti erittäin paljonkin juutalaisuuden 

tunnistamisen vaikeus. Mikäli mitään yllä mainituista juutalaisuuteen viittaavista piirteistä ei ole tekstissä 

havaittavissa, sitä ei tunnisteta juutalaiseksi.83 On esimerkiksi valtavasti dedikaatioita, jotka on osoitettu vain 

yhdelle nimeämättömälle jumalalle, jolloin tekijän identiteettiä ja motiiveja voidaan vain arvailla. 

 
82 Van der Horst 1991, 18. 
83 Rajak 1985, 365. Gibson 1991, 7. Rooman hautoihin liittyen Solin 2017, 114.  
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Luonnollisesti henkilön ei-juutalaisuutta ei osoiteta. Esimerkiksi Roomassa menora-symboli ja juutalaisten 

omat katakombit yleistyivät 3. vs. jaa., mutta tätä varhaisempien juutalaisten tekstien tunnistaminen on 

hyvin ongelmallista tunnusten puutteen vuoksi.84 Juutalaisten lukumäärästä eri aikoina ei myöskään ole 

kunnollista käsitystä. Rutgers huomauttaa artikkelissaan, että vastaavasti roomalaisilla oli haasteena 

tunnistaa Bacchuksen seuraajia Liviuksen kuvaamassa bakkanaaliskandaalissa.85 Toisaalta Egyptin 

Leontopolin juutalaisella hautausmaalla taas ei pystytä tunnistamaan ei-juutalaista vähemmistöä, joka 

mahdollisesti on myös haudattu samaan paikkaan, ja vastaava tilanne on myös Rooman Monteverden 

juutalaisen katakombin86 ja Karthagon lähellä sijaitsevan Gamartin juutalaisen hautausalueen kanssa. 87 

Yhden uskonnon tai kultin seuraajien tunnistaminen muusta väestöstä on siis yleisestikin haastavaa.  

Määriteltäessä juutalaisuutta lienee vielä tarpeellista erotella sisäinen ja ulkoinen määritelmä eli se, kertooko 

henkilö itse olevansa juutalainen vai kuvaavatko ei-juutalaiset häntä niin. Mainitut Afrodisiaan odeionin 

heprealaisten paikat ovat kaupungin yhteisön nimeämiä eli ei-juutalainen valtaväestö nimittää tiettyjä 

henkilöitä heprealaisiksi. Sen sijaan haudoissa teksti kuvannee enemmän haudatun omakuvaa ja 

juutalaisyhteisön käsitystä, varsinkin jos oletetaan juutalaisuuden kulkeneen suvussa. Elävän henkilön itse 

tekemässä tekstissä juutalaisuuden kuvaus ainakin varmasti tulee henkilöltä itseltään. Tällaisia tekstejä ovat 

esimerkiksi synagogien nimet, kuten jo mainittu heprealainen synagoga, sekä votiivit ja dedikaatiot, joita 

käsittelen tässä tutkielmassa myöhemmin. Piirtokirjoitusmateriaalissa on hyvin vähän aineistoa siitä, kuinka 

ei-juutalaiset kutsuivat ja määrittelivät juutalaisia.  

2.2. Moninaisuus ja identiteetti 

Käsittelen tässä tutkielmassa polyteismiä juutalaisissa piirtokirjoituksissa ja oletukseni on, että polyteistiset 

vaikutteet ovat tulleet juutalaisteksteihin ulkopuolelta, ympäristön vaikutuksesta. Diasporan juutalaisilla oli 

yhteydet sekä Jerusalemiin että paikalliseen väestöön ja näistä molemmat vaikuttivat juutalaisuuden 

kehitykseen.88 Kuten Smith toteaa, kyse ei ole varsinaisesti lainaamisesta, vaan juutalaisuuteen ikään kuin 

imeytyi uusia sävyjä, jotka olivat jo tulleet osaksi värikästä juutalaisuutta.89 Vaikka juutalaisuus kehittyikin ja 

sai vaikutteita muista uskonnoista, kulttuureista, hallintojärjestelmistä ja kielistä, sen ryhmäidentiteetti 

kuitenkin säilyi läpi antiikin – muutos ei riko identiteettiä, kunhan jotkin keskeiset elementit säilyvät.  

 
84 Noy, Sorek 2007, 2. 
85 Vuoden 186 eaa. Bacchanalia-tapaus, jossa ilmianto oli ilmeisesti tärkeä tapa tunnistaa osallistujia, ja siihen liittyvä 

karkotus Liv. 39.16–17. Rutgers 1998, 105. 
86 Leontopolista JIGRE, s. XVIII, Monteverden katakombista JIWE II, s. 5. 
87 I.J.Afr. s. 168—169. Gamartissa on samalla hautausalueella mahdollisesti kristittyjen vähemmistö. 
88 Schürer 1973, 3.  
89 Smith 1982, 31. 
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Vaikutteista huolimatta juutalaisuus säilytti luonteensa ja oli pääasiassa monoteististä.90 Tulkinta siitä, missä 

määrin ja millä tavalla juutalaiset olivat yhteydessä muuhun väestöön, vaihtelee: esimerkiksi Frey edustaa 

toista ääripäätä, jonka mukaan juutalaiset olivat varsin eristäytyneitä ja polyteistisestä ilmapiiristä huolimatta 

juutalaisuus oli tiukan monoteististä.91 Leipziger taas toteaa, että juutalaisten ja valtaväestön kulttuurien 

välillä ei ollut läpäisemätöntä rajaa.92 

Asetelman selventämiseksi on tarpeellista käsitellä identiteetin moninaisuutta. Ensinnäkin jako kreikkalaiset 

tai roomalaiset – juutalaiset ei ole hedelmällinen, koska suuri osa juutalaisista oli kulttuurillisesti ja 

hallinnollisesti kreikkalaisia tai roomalaisia ja monet myös vapaita ja kansalaisia.93 Kuten van der Heever 

huomauttaa, uskonto, sosiaalinen ympäristö ja politiikka olivat kaikki osa yhtä kokonaisuutta ja vaikuttivat 

toisiinsa.94 Jaottelun ongelma on, ettei se heijasta vallinnutta todellisuutta.95 Kuitenkin juutalaiset itsekin 

usein käyttivät sitä.96 Toiseksi millä tahansa ryhmällä on sekä sen identiteetin määrittävät rajat että yhteys 

näiden rajojen ulkopuolelle97 ja ortopraksisena uskontona juutalaisuudella nämä rajat olivat sen tavat ja 

näkemykset.98 Juutalaisuudessa on havaittavissa selvää yhteneväisyyttä sekä Palestiinassa että diasporassa.99 

Tavat ja näkemykset myös muuttuivat ajan kuluessa: esimerkiksi antiikissa juutalaisilla oli käytössä muitakin 

kuin raamatullisia käytäntöjä, mikä lopulta johti Talmudin kirjoittamiseen.100 Kyse on siis ryhmästä, joka on 

mahdollista määritellä omaksi ryhmäkseen, mutta joka ei silti toiminut tyhjiössä, vaan jolla oli yhteyksiä oman 

ryhmänsä ulkopuolelle ja joka kehittyi. Goodenough ilmaisee asian niin, että on myös kolmas vaihtoehto: 

juutalaiset eivät olleet joko juutalaisia tai kreikkalaisia, vaan oli myös juutalaisia, jotka käyttivät kreikkalaisia 

elementtejä.101 

Tässä yksi esimerkki identiteetin moninaisuudesta: teksti IJudO II 223 Lyykian Tlosista (ehkä 1. vs. jaa.) kuvaa 

haudan rakentamista juutalaisille. Rakentajan nimi aloittaa tekstin ja se on Πτολεμαῖος Λευκίου Τλωεὺς 

(Ptolemaios Leukioksen poika tloslainen).  Myöhemmin hänestä käytetään ilmausta ”me juutalaiset” 

(παρ’ἡμεῖν Ἰουδαίοις). Ptolemaios on siis sekä tloslainen että juutalainen ja juutalaisuus tuodaan esiin vasta 

 
90 Schürer 1973, 138—139. 
91 Frey 1975, CXXX. 
92 Leipziger 2021, 16—17. 
93 ”Kulttuurillisesti” tarkoittaa tässä, että henkilö asui kreikkalaisessa tai roomalaisessa kaupungissa ja puhui latinaa tai 

kreikkaa. Vapaudesta kertovat henkilöiden nimet ja manumissiodokumentit. Kansalaisuutta ilmentävät Roomassa orjan 
vapautukseen liittyvät seikat ja Kreikassa viran hallinta. 
94 van der Heever, 223. 
95 Leipziger 2021, 15. 
96 Rajak 2001a, 7. Josefuksesta Rajak 2001b, 138—141.  
97 Rajak 1992, 345. 
98 Martin esittelee juutalaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin ajan uskontoihin kulttikontekstissa: Martin 2005, 

354.  
99 Sanders 1999, 4—5. 
100 Juster 1914, 17. 
101 Goodenough 1954, 26—27. Goodenoughin ajatus on, että kreikkalaisilla elementeillä oli juutalaisille symbolista 
merkitystä ja he ilmaisivat niillä omia juutalaisia ajatuksiaan. 
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tekstin puolivälin tienoilla, kreikkalaisuus heti alussa. Vaikka Ptolemaios on sekä tloslainen että juutalainen, 

nämä ryhmät ovat myös erotetut: hauta on tarkoitettu vain juutalaisille (πάντων τῶν Ἰουδαίων) ja Tloksen 

asukkaat (Τλοέων τῷ δήμῳ) mainitaan tekstin lopussa erikseen. Juutalaiset ovat tässä tloslaisten alaryhmä, 

jota voidaan kuvailla myös sisäiseksi toiseksi; vaikka Tloksen juutalaiset ovat tloslaisia, he ovat silti myös 

juutalaisia eivätkä pelkkiä tloslaisia. Monissa teksteissä henkilön juutalaisuutta ei mainita lainkaan, mutta 

henkilön kotipaikka kerrotaan, esimerkiksi jo mainitussa tekstissä IJudO II 250, jossa haudattu on Ἰούδας υἱὸς 

Ἰοσῆ Ταρσεὺς (Juudas Joosefin poika tarsoslainen).  

Ptolemaiolaisen Egyptin verotuksessa taas juutalaiset olivat osa etuoikeutettuja helleenejä 3. vs. eaa. 

loppupuolelle asti, jonka jälkeen heidät erotettiin oman otsikkonsa οἱ Ἰουδαῖοι alle. Tiettävästi heidän 

verotuksellinen asemansa ei muuttunut erilaisesta erottelusta huolimatta. 102 Juutalaiset olivat siis sekä oma 

yhteisönsä että osa kaupungin väestöä, sen etnisesti rajattu alaryhmä,103 eivätkä he olleet ainut tällainen 

ryhmittymä: vastaavasti arabien ryhmä määriteltiin etnisesti ja sillä oli omia organisaatioitaan ja 

virkamiehiään.104 Tämä sopii hyvin Kraabelin tulkintaan, että οἱ Ἰουδαῖοι tarkoitti toisinaan uskonnollista 

ryhmää, toisinaan muuta poliittissotilaallista ryhmää valtaväestön sisällä.105 Tällöin kysymykseksi jää, millä 

perusteella ryhmä oli rajattu ja mikä suhde heillä oli juutalaiseen uskontoon. 

Jaottelussa kreikkalainen tai roomalainen – juutalainen haaste on siis, että kreikkalainen tai roomalainen 

viittaa kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja hallintoon, kun taas juutalainen kulttuuriin ja uskontoon  (sekä 

uskonnon hallinnollisiin puoliin). Juutalainen henkilö voi kielellisessä ja hallinnollisessa mielessä olla täysin 

kreikkalainen tai roomalainen, mutta uskonnollisessa ja jossain määrin myös kulttuurillisessa mielessä näistä 

osittain eroava. Tämä terminologian epätarkkuus oli olemassa jo antiikissa: esimerkiksi Dalmatian Salonaesta 

löytyneessä hautapiirtokirjoituksessa IJudO I Dal 3 (4.vs. jaa.) erotetaan [Rom]ani sive Iudei vel Crissi[(ani) 

(roomalaiset, juutalaiset tai kristityt). Sanan uskontoa kuvaavassa merkityksessä kreikkalainen tai 

roomalainen voi siis olla vastakohta juutalaiselle, mutta kielellisesti ja hallinnollisesti se ei sulje juutalaisuutta 

pois. Kulttuurin tapauksessa tilanne on monimutkaisempi, koska uskonto ja kulttuuri ovat niin tiukasti 

sidoksissa toisiinsa. Sekä juutalaisuus ja juutalainen ryhmäidentiteetti että suhde asuinkaupunkiin ovat 

molemmat osa juutalaisen henkilön elämää.106 Vastaavasti ei-juutalaisella henkilöllä voi olla paljon yhteistä 

ja yhteisiä intressejä juutalaisten kanssa. Vaikka juutalaisyhteisöä pidetään tyypillisesti ainakin melko 

sulkeutuneena, on myös esimerkiksi ei-juutalaisten synagogille tekemistä lahjoituksista on säilynyt 

 
102 Clarysse, Thompson 2006, 147—148. 
103 Clarysse, Thompson 2006, 148, 322. 
104 Clarysse, Thompson 2006, 160—161. 
105 Kraabel 1982, 454—455. 
106 Rajak 1985, 358. Esimerkki Afrodisiaasta ja Sardiksesta 363—364. 



21 
 

evidenssiä.107 Yhteisöt ja yksilöt toimivat samassa kaupungissa ja sekä yhdessä että erikseen ja sekä ottivat 

että antoivat vaikutteita. 

Juutalaisuus on siis tapojen mukaan määriteltyä ja mikäli henkilö on identiteetiltään juutalainen, hän 

noudattaa näitä tapoja.108 Huomattavaa on, että juutalaisten keskuudessa oli eri alueilla käytössä erilaisia 

käytäntöjä.109 Vaikka juutalaiset olivat sekä yksilöinä että yhteisönä integroituneet osaksi paikallista yhteisöä, 

tavat, näkemykset ja ylipäänsä ryhmäidentiteetti yhdistivät heidät omaksi ryhmäkseen ja erottivat muista. 

Keskeinen kysymys on tunnistaa, miten yhteisö ja sen jäsenet määrittelivät itsensä ja eronsa muihin. 110 Lisäksi 

tähän liittyen seuraa kysymys, kuka määrittävät tavat määrittelee. Vastaus vaihtelee eri aikoina, mutta tässä 

tutkielmassa luokittelen henkilön juutalaiseksi, mikäli häntä kutsutaan juutalaiseksi tai häneen liitetään 

aiemmin esittelemiäni juutalaisia piirteitä. Cohen taas määrittelee juutalaisuuden siten, että juutalainen 

henkilö seuraa juutalaista lakia ja toteuttaa muita juutalaisia perinteitä. Hän huomauttaa, että tulkinta 

juutalaisuudesta voi vaihdella sen mukaan, miten laki ja perinteet määritellään. 111 Hänen mukaansa 

juutalaiset voidaan tunnistaa muusta väestöstä parhaiten näiden sosiaalisten yhteyksien ja perinteiden 

noudattamisen perusteella, mikä käytännössä on hyvin vaikeaa eikä juutalaisia käytännössä voida ehkä jopa 

lainkaan tunnistaa muusta väestöstä.112 Käsittelemieni piirtokirjoitusaineistoon liittyvien keinojen avulla 

antiikin juutalaisista voitaneen onneksi saada edes jonkinlaista käsitystä, mutta on silti aiheellista muistaa, 

miten lähellä valtaväestöä juutalaiset ovat olleet. 

Tässä tutkielmassa juutalaisuuden tavoista ja näkemyksistä on pinnalla monoteismi. Monoteismi on 

nykykäsityksen mukaan yksi juutalaisuuden keskeisistä piirteistä,113 mutta juutalaisuuden kehitys tiukan 

monoteistiseksi vei aikaa ja antiikissa juutalaiset elivät vahvan polyteistisessä ilmapiirissä. Monoteismin 

merkitys juontaa juurensa Tooraan, mutta Leipziger huomauttaa, että antiikissa Tooran tuntemus oli hyvin 

rajallista.114 Analysoimalla tunnistettujen juutalaisten henkilöiden toimintaa pyrin ymmärtämään, millaisessa 

ilmapiirissä he toimivat – siis millainen näkemyksellinen tilanne oli, kun näitä juutalaisia piirtokirjoituksia 

tuotettiin. Havainnoin siis juutalaista yhteisöä ja näkemyksiä sen kautta, miten juutalaiseksi identifioitavat 

henkilöt toimivat. Kuten Rajak huomauttaa, mikäli juutalaisuutta haluaa ymmärtää, sitä ei pitäisi määritellä 

etukäteen liian tarkasti, ja myös marginaalit kertovat jotain yhteisöstä.115 Kraabel toteaa, että diasporassa 

 
107 Rajak 1999, 477. 
108 Rajak 2001c, 447. Juutalaisuuden luonteesta Cohen 1999, 59, 109, 133. Huomattavaa on, että Cohen ei erota 
juutalaisia juudealaisista. 
109 Juster 1914, 24—25. 
110 Rajak 2001c, 447. Esimerkki vaikutteista, eroista ja lahjoitusjärjestelmistä Rajak 1999, 468. 
111 Cohen 1999, 59, 62. 
112 Cohen 1999, 67—68. 
113 Sanders 1999, 4. 
114 Leipziger 2021, 74. 
115 Rajak 1994, 444. 
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ainakin osa juutalaisyhteisöistä on voinut olla käsityksiltään ”perinteisestä juutalaisuudesta” poikkeavia, 116 ja 

juuri tätä poikkeavuutta pyrin tässä tutkielmassa ymmärtämään. Säilyneet juutalaiset uskonnolliset tekstit 

ovat lähes kaikki rabbiinisia, mutta kuten Goodenough huomauttaa, tämän perusteella ei tule olettaa, että 

kaikki juutalaiset olisivat olleet rabbien kanssa samoilla linjoilla117 – varsinkaan rabbeja edeltäneinä aikoina. 

Kuten Leipziger toteaa, varhaisjuutalaisuus ei ollut rabbiinista juutalaisuutta, näiden kahden suhteen 

ymmärtäminen vaatii vielä työtä ja rabbiinisen juutalaisuuden liiallinen korostaminen johtaa siihen, ettei 

antiikin juutalaisuutta pystytä ymmärtämään.118 Huomattava on myös havainto, että jaottelu hellenistinen-

rabbiininen ei myöskään vastaa todellisuutta.119 Ilmapiiristä ja näkemyksellisestä tilanteesta puhuttaessa 

lienee tarpeen vielä uudelleen muistuttaa, että aineistoni on peräisin hyvin laajalta alueelta ja pitkältä 

aikaväliltä, sekä toisen Temppelin että sen tuhon jälkeiseltä ajalta. 

Siirryn seuraavaksi soveltamaan näitä havaintoja juutalaisuudesta aineistooni. Tämän tutkielman 

lopputuloksena pyrin esittämään kattavat havainnot arkielämän juutalaisuuden ja polyteismin yhteiselosta 

kreikkalaisroomalaisessa antiikissa piirtokirjoitusaineiston perusteella ja siten tarjoamaan päivitetyn version 

juutalaisuudessa vallinneesta tilanteesta. Toivon voivani selventää juutalaisten ja valtaväestön suhdetta ja 

keskinäisiä vaikutteita ja toisaalta tarjota osani keskusteluun juutalaisuuden ja juudealaisuuden 

tunnistamisesta. 

3. PIIRTOKIRJOITUKSET 

Aineistossa on havaittavissa huomattavia yhteneväisyyksiä tekstilajien sisällä, joten käsittelen aineiston 

niiden mukaan jaoteltuna: ensin manumissiot ja haudat niiden huomattavan määrän vuoksi, sitten luettelot 

sekä lopuksi vielä muut votiivit ja dedikaatiot.  

3.1 Manumissiot 

Manumissioteksteissä on kyse orjan vapauttamisesta. Teksteissä kerrotaan tyypillisesti sekä vapauttaja että 

vapautettava tai vapautettavat ja lisäksi mahdolliset vapautuksen ehdot, hinta ja todistajat. Teksteissä 

noudatetaan yleensä kyseiselle alueelle tai vapautustavalle tyypillistä kaavaa, jolloin tekstit ovat hyvin 

formulaisia. Säilyneet manumissiopiirtokirjoitukset on kirjoitettu joko steelaan tai jonkin rakennuksen tai 

 
116 Kraabel 1982, 460. 
117 Goodenough 1953a, 10—11. Tämä tarkoittaa, ettei ajan juutalaisuus ollut halakhista tai ”normatiivista” 
(Goodenough 1953a, 17). 
118 Leipziger 2021, 14, 19. Leipziger huomauttaa, että toki rabbiinisia lähteitä voi hyödyntää tutkimuksessa, mutta niiden 

ei tulisi olla ainoita lähteitä eikä rabbien vaikutusta tule yliarvioida. 
119 Goodenough 1953a, 44. 
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rakennelman yhteyteen. Esimerkiksi Delfoissa on säilynyt noin 1300 manumissiopiirtokirjoitusta, joista 

huomattava osa polygonaalimuurissa. Monet steelat ovat löytyneet irtonaisina ilman kontekstia, jolloin 

niiden alkuperäistä sijaintia ei tunneta. 

Käsiteltäviä manumissiopiirtokirjoituksia on seitsemän. Oropoksen Amfiareionissa on säilynyt yksi 

(Manumissio 1), Delfoissa Apollonin temppelin polygonaalimuurissa kaksi (Manumissiot 2 ja 3) ja 

ateenalaisten aarrekammion yhteydessä yksi (Manumissio 4) sekä Mustanmeren rannikolla kolme 

(Manumissiot 5—7) manumissiopiirtokirjoitusta, joissa joko vapauttaja tai vapautettava on mahdollisesti 

juutalainen ja tekstissä esiintyy yksi tai useampi kreikkalainen jumala. Delfoissa ja Oropoksessa nämä ovat 

alueiden ainoat juutalaispiirtokirjoitukset. Mustanmeren rannikolta taas on säilynyt lukuisia 

juutalaispiirtokirjoituksia ja myös sellaisia juutalaismanumissiopiirtokirjoituksia, jotka eivät ole 

polyteistisiä.120 Suurimmassa osassa näistä Mustanmeren manumissioteksteistä kreikkalaisia jumalia ei 

mainita. Tekstien ajallinen hajauma on huomattava. Oropoksen teksti on varhaisin ja ajoittuu vuosille 300—

250 eaa. Delfoin tekstit ovat peräisin 2. vs. eaa. puolivälistä (Manumissiot 2 ja 3) ja 2.—1. vs. eaa. 

(Manumissio 4), Mustanmeren tekstit 1. vs. jaa. puolivälistä (Manumissiot 5 ja 6) ja ehkä 1.—2. vs. jaa. 

(Manumissio 7). 

Näiden lukujen perusteella näyttää alueiden suhteen siltä, että Delfoissa ja Oropoksessa 

juutalaismanumissioihin normaalisti liittyi kreikkalaisia jumalia, kun taas Mustallamerellä ei yleensä liittynyt. 

Ajallisesti kaikissa varhaisissa juutalaismanumissioissa on mukana kreikkalaisia jumalia ja ajanlaskun jälkeen 

kreikkalaisten jumalien käyttö vähentyi. Delfoin ja Oropoksen alueen hyvin pieni juutalaispiirtokirjoitusten 

määrä voi kuitenkin vääristää tätä tilastoa. Lisäksi jää epäselväksi, johtuuko kreikkalaisten jumalien käytön 

ero ennemmin ajallisesta vai paikallisesta muutoksesta.  

3.1.1. Manner-Kreikka 

Oropoksen Amfiareionin teksti Manumissio 1 on kirjoitettu marmoristeelaan ja se koostuu kahdesta osasta: 

ylempi osa on joko dokumentti Moskhoksen vapautuksesta tai kopio siitä ja alempi osa kuvaa Moskhoksen 

näkemää unta ja jumalien hänelle antamia käskyjä. Vapautusosasta on säilynyt ainoastaan sen loppu, unta ja 

käskyjä kuvaava osa taas on kokonainen. Teksti on hyvin erityislaatuinen: se on Amfiareionin ainut 

manumissioteksti121, Oropoksen ainut juutalaispiirtokirjoitus, antiikin ainut juutalaisen inkubaatiota kuvaava 

teksti122 ja avoimen polyteistinen juutalaisteksti, joka kuvaa uskonnollista kokemusta. Lisäksi se on varhaisin 

 
120 Alueelta on löytynyt juutalaisia manumissiopiirtokirjoituksia jopa enemmän kuin ei-juutalaisia (IJudO I s. 318). 
121 IJudO I s. 178. 
122 IJudO I s. 179 ja Panayotov 2004, 183. 



24 
 

kreikkalainen piirtokirjoitus, jossa käytetään sanaa Ἰουδαῖος.123 Koska teksti on niin erityislaatuinen, sitä on 

vaikea verrata mihinkään muuhun, mikä vaikeuttaa tekstin tulkintaa.  

Vapautettava ja unen nähnyt henkilö on Μόσχος Μοσχίωνος Ἰουδαῖος. Häntä pidetään juutalaisena sanan 

Ἰουδαῖος vuoksi – mitään muuta juutalaisuuteen viittaavaa tekstissä ei ole. Tässä tekstissä nimet ilmaistaan 

kolmiosaisesti: vapautuksen todistajista kerrotaan kustakin nimi, isän nimi ja kotipaikka.  Nimi ja kaupunki 

ovat ne asiat, jotka Amfiareionin yhdessä säilyneessä pyhässä laissa määrätään kirjattavaksi ylös  inkubaation 

suorittajista.124 Seuraavaksi käsittelemissäni Delfoin juutalaismanumissioissa näin ei ole, niissä missään ei 

mainita vapautettavan kotipaikkaa tällä tavalla nimen perässä. Kaikkiaan puolissa Delfoin manumissioista 

mainitaan vapautettavan syntyperä.125  Lisäksi Delfoissa piirtokirjoituksen pystytti vapauttaja eikä 

vapautettu. Muuten tämän Oropoksen tekstin vapautusosa muistuttaa huomattavasti myöhempiä Delfoin 

manumissiopiirtokirjoituksia.126 Lisäksi on huomattavaa, että vaikka kaikista muista tekstin henkilöistä 

mainitaan nimi, isän nimi ja kotipaikka, ei uskonnollisen ryhmän mainitseminen Moskhoksen nimen 

yhteydessä ole välttämättä ollut epäloogista.127 Mainitussa pyhässä laissa määrätään mainittavaksi henkilön 

kaupunki, ei kotiseutua, ja lisäksi siinä puhutaan inkubaation suorittajien yleisestä listasta, ei 

yksityishenkilöiden laatimista teksteistä. Tämän perusteella Moskhoksen nimen määre Ἰουδαῖος voinee siis 

tarkoittaa juutalaista eikä juudealaista. Cohen kuitenkin tulkitsee, että Ἰουδαῖος tarkoittaa näin varhaisena 

aikana ja myös tässä tapauksessa juudealaista, jonka hän yhdistää vahvasti juutalaisuuteen, ja että henkilön 

juutalaisuudesta ei voida olla varmoja. Hänen mukaansa myös juudealaiselle oli sopimatonta puhua 

kreikkalaisiin jumaliin liittyvistä uskonnollisista kokemuksista.128 Leipzigerin, Gibsonin ja Schürerin tulkintojen 

mukaan taas määre Ἰουδαῖος on riittävä syy pitää Moskhosta juutalaisena.129 Olen itse heidän kanssaan 

samaa mieltä: Moskhoksen juutalaisuuden puolesta on nähdäkseni enemmän merkkejä kuin sitä vastaan, 

joten tulkitsen hänen olleen juutalainen. 

Kaikilla juutalaisilla henkilöillä ei ole nimessään määrettä Ἰουδαῖος eli sen käyttö on ainakin jossain määrin 

vapaaehtoista. Kuten todettu, tässä Oropoksen tekstissä henkilöillä on kolmiosainen nimi, mikä on voinut 

kannustaa määreen käyttöön – toisaalta Moskhos olisi voinut myös nimetä kotikaupunkinsa.  Vaikuttaa siltä, 

että Ἰουδαῖος on ollut nimen osana vapaaehtoinen, mutta että jotain kolmatta osaa on voitu odottaa. Näin 

 
123 Cohen 1999, 96. 
124 Pyhä laki on I. Oropos 277 ja tämä määräys löytyy riveiltä 40—41. Laki ajoittuu n. 386—373 eaa. eli se on 
käsittelemääni tekstiä varhaisempi. Tekstiä käsittelee Renberg 2016, 275. 
125 Hopkins 1978, 139. 
126 IJudO I s. 178—179. 
127 Käsittelen asiaa enemmän Delfoin manumissioiden yhteydessä. 
128 Cohen 1999, 97—98. 
129 Leipziger 2021, 16, Gibson 1991, 67 ja Schürer 1973, 65. 
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ollen Moskhos lienee siis itse päättänyt ilmaista olevansa juutalainen.130 Kyse voisi olla identiteetin 

tilannesidonnaisuudesta: toimitukset Amfiareionissa lienevät hyvin kreikkalainen uskonnollinen asia, jolloin 

juutalainen henkilö on voinut kokea tarpeelliseksi tehdä tiettäväksi oman erityislaatuisuutensa tilanteessa.131 

Tässä tilanteessa henkilön juutalaisuus ei näytä vaikuttaneen tekstin sisältöön tai sanavalintoihin: teksti on 

polyteistinen ja siinä kreikkalaista jumalaa kutsutaan jumalaksi. Näyttää siltä, että juutalainen henkilö on 

voinut tehdä dedikaation ei-juutalaiselle jumalalle.132 

Tekstin loppuosa kuvailee Moskhoksen kokemaa uskonnollista kokemusta. Teksti kertoo Moskhoksen 

nähneen unen (ἐνύπνιον ἰδὼν), jossa Amfiaraos ja Hygieia käskevät häntä kirjoittamaan käskynsä steelaan 

alttarin läheisyyteen. Hän käyttää Amfiaraoksesta sanaa θεός, Hygieiasta ei.  Ediittorit esittävät, että 

juutalaiset ovat voineet mieltää parantajajumaluudet ennemmin enkeleiksi tai maagisiksi hahmoiksi kuin 

jumaliksi, mutta sanan θεός käyttö näyttää kumoavan tämän.133 Teksti on siis polyteistinen. Juutalaisuudessa 

inkubaatio ei ole täysin vieras ilmiö: sitä tehdään myös Raamatussa.134 Tällöin kyseessä on juutalaisen 

henkilön tapa tavoittaa juutalainen Jumala ja Raamatun esityksissä kyse on ainakin jokseenkin normaalista 

toiminnasta – ei ainakaan tapojen vastaisesta. Moskhoksen tapaus on erilainen, koska siinä esiintyy jumalaksi 

kutsuttu kreikkalainen jumala eikä juutalaista Jumalaa mainita 

Tekstistä jää epäselväksi, liittyykö myös Moskhoksen vapauttamiseen uskonnollinen kokemus ja miten 

vapautus ja uni liittyvät toisiinsa, toisaalta myös, mistä unessa on kyse. Mitä uneen tulee, Martin argumentoi, 

että hellenistisissä mysteeriuskonnoissa uskonnollinen kokemus oli seurausta uskonnollisesta toiminnasta 

eikä päinvastoin, ja että ne olivat tarkoituksella tuotettuja.135 Mikäli tämän oletetaan pätevän myös 

klassiseen tai varhaishellenistiseen Amfiaroksen kulttiin voitaisiin ajatella, että vapauttamisen jälkeen 

Moskhos on hakeutunut Amfiareioniin, suorittanut inkubaation ja kokenut uskonnollisen kokemuksen. 

Tällöin juutalainen henkilö olisi tarkoituksella hakeutunut kreikkalaiseen polyteistiseen uskonnolliseen 

tilanteeseen. Mikäli vapautus on tehty Amfiareionissa, inkubaation suorittaminen siellä ja 

vapautuspiirtokirjoituksen jättäminen sinne olisi helpommin ymmärrettävissä kuin jos vapautus on tehty 

jossain muualla.  

 
130 Noy ja Sorek käsittelevät juutalaisuuden tunnistamisen merkkien vapaaehtoisuutta. Heidän mukaansa muun muassa 

juutalaisten symbolien ja juutalaista tarkoittavien sanojen käyttäminen kertovat, että tekstin laatija on tietoisesti 
päättänyt ilmaista henkilön juutalaisuuden. Noy, Sorek 2007, 1. 
131 Identiteetin tilannesidonnaisuudesta Mairs 2013, vastaavasta tilanteesta Egyptin El-Kanain Paneionissa Mairs 2013, 
25. 
132 Gruen 2016, 123. 
133 IJudO I s. 179. 
134 Kuningas Solomonin uhrista ja inkubaatiosta Gibeonilla 1. Kun. 3:3—15 ja 2. Aik. 1:2—13, saman toistaa Josefus AJ 

8.21—25. Aihetta käsittelee Renberg 2016, 53—54, 68, lisäksi Jaakobin epävarmasta inkubaatiosta 71. 
135 Martin 2005, 350, 358. 
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Mitä unen ja vapautuksen suhteeseen tulee, kyseinen teksti on Oropoksen ainut manumissiodokumentti. 

Tämän vuoksi voitaneen olettaa, että vapautuksella ja Oropoksella tai tarkemmin Amfiareionilla on jokin 

yhteys, kenties uskonnollinen. Panayotov ehdottaa, että ehkä jumalat liittyivät vapautukseen jollain tavalla 

ja manumissiotekstin pystyttäminen oli osa jumalten antamia käskyjä.136 Tekstissä kuitenkin vaikuttaa siltä, 

että Amfiaraoksen ja Hygieian käsky pystyttää piirtokirjoitus koski Moskhoksen näkemää unta, ei vapautusta. 

Lisäksi yleensä manumissiopiirtokirjoitukset olivat vapauttajien pystyttämiä eikä tiedetä, miksi Moskhos 

päätyi pystyttämään piirtokirjoituksen manumissio-osan. Koska uskonnollinen kokemus on ainut tekstissä 

tarjottu motiivi toiminnalle, se voisi olla syy toiminnan takana, kuten Panayotov ehdottaa.  

Amfiareionissa inkubaatioita suoritettiin sekä parannus- että jumalyhteystarkoituksissa eikä parantumista 

yleensä mainittu piirtokirjoituksissa.137 Moskhoksen tapauksessa voisi olla kyse kummasta vain tai kenties ei 

kummastakaan: Renbergin tulkinnan mukaan varsinaista inkubaatiota ei välttämättä suoritettu lainkaan, 

koska tekstissä mainitaan pelkkä uni, ja lisäksi hän tulkitsee Moskhoksen olleen juudealainen.138 Gruenin 

tulkinnan mukaan taas on todennäköistä, että Moskhos suoritti inkubaation ja että hän oli juutalainen. Gruen 

tulkitsee Moskhoksen hakeneen vapautukselleen suojaa Amfiareionista eli hänen tulkinnassaan uni ja 

vapautus eivät liity yhteen.139 Oli kyseessä varsinainen inkubaatio tai ei, teksti kuvaa uskonnollista 

kokemusta. Mikäli unea ei nähty inkubaatiossa, dedikaatio lienee pystytetty Amfiareioniin, koska Amfiaraos 

esiintyi unessa. Tällöin kyse voi olla ollut yllättävästä yhteydestä kyseiseen jumalaan eikä tarkoituksellisesta 

hakeutumisesta uskonnolliseen kokemukseen. Kuten todettu, nämä asiat jäävät tekstistä hyvin epäselviksi. 

Mikä tekstistä on selvää on, että Moskhos oli vapautettu, näki unen, jossa esiintyivät jumala Amfiaraos ja 

Hygieia, ja että hän itse oli Ἰουδαῖος, joka tulkintani mukaan tarkoittaa tässä juutalaista.  

Delfoin teksteissä on kyse orjan vapauttamisesta kaupalla Apollonille . Ne ovat kaikki kieleltään ja 

formuloiltaan kyseiselle ajalle ja paikalle tyypillisiä.140 Apollon on ainoa teksteissä mainittu jumaluus ja 

alueelta ei ole säilynyt mitään muita juutalaisia tekstejä. 

Tekstissä Manumissio 2 vapautettavaa kuvataan: ὄνομα Ἰουδαῖος τὸ γένος Ἰουδαῖον. Muissa vastaavissa 

nimeämistapauksissa orjan nimi on johdettu tämän etnisyydestä, ei uskonnosta.141 Tämän perusteella τὸ 

γένος Ἰουδαῖον tulisi tulkita ”kansaltaan juudealainen” eikä ”juutalainen”. Kuitenkaan ediittorit eivät 

kyseenalaista vapautettavan juutalaisuutta. Myös Frey ja Panayotov pitävät häntä juutalaisena.142 Cohen 

 
136 Panayotov 2004, 184. 
137 Vain yksi Amfiareionin piirtokirjoitus mainitsee parannuksen. Renberg 2016, 291 —292, jumalyhteysinkubaatioista 
311. 
138 Renberg 2016, 312. Renberg ei käsittele kysymystä Moskhoksen juutalaisuudesta. 
139 Gruen 2016, 123. 
140 Ediittorit toteavat tämän kunkin tekstin kohdalla erikseen: IJudO I s. 170, 173, 175. 
141 IJudO I s. 170. Esimerkkitapaukset ovat Κύπριος τὸ γένος Κύπριον ja Λίβυς γένος Λίβυς. 
142 Frey 1975, 513 ja Panayotov 2004, 175—176. 
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tulkitsee sanan Ἰουδαῖος tarkoittavan näin varhaisissa tapauksissa juudealaisuutta, jolla on läheinen yhteys 

juutalaisuuteen, ja hän huomauttaa, että Delfoissa orjan syntyperä tavattiin kertoa.143 Gibsonin mukaan 

ilmaisu τὸ γένος Ἰουδαῖον taas tarkoittaa ”alkuperältään juutalainen” ja hän tulkitsee näiden vapautetun 

olleen juutalainen. Lisäksi hänen mukaansa nimi Ἰουδαῖος on merkki henkilön juutalaisuudesta.144 Schürer 

pitää vapautettua Juudaiosta juutalaisena.145 Nähdäkseni Juudaioksen juutalaisuus on varsin varmaa: 

juutalaisuuteen viittaavat sekä nimi Ἰουδαῖος että määre Ἰουδαῖος. Aiheessa olisi kuitenkin tarvetta 

lisätutkimukselle.  

On huomattavaa, että luokiteltaessa henkilöitä heidän määrittävä tekijänsä vaihtelee toisinaan paljon. 

Esimerkiksi ptolemaiolaislaisen Egyptin verolistojen luokittelussa helleenit-arabit-juutalaiset-persialaiset 

ammattiryhmiä olivat helleenit ja ehkä myös persialaiset, etnisiä ryhmiä taas juutalaiset ja arabit ja ehkä 

persialaiset.146 Näennäisesti epälooginen luokittelu vastaa luokittelijan tarpeisiin ja on niihin nähden järkevä 

ja on mahdollista listata osa henkilöistä etnisyyden, osa muiden perusteiden mukaan. Mikäli tämä pätee 

tähän ja seuraavaksi käsittelemiini juutalaisteksteihin, nousee kysymys, mikä oli se luokittelun tarve, jonka 

vuoksi yksi vapautettava on kyproslainen, toinen libyalainen ja kolmas juutalainen.  

Manumissio 2 -tekstin vapauttajan Kleonin juutalaisuudesta ei ole merkkiä. Ediittorit ehdottavat Apollonin 

liittyvän vapautukseen juuri ei-juutalaisen vapauttajan tahdosta, mutta olettavat myös Apollonin ja julkisen 

vapautuksen tuoneen lisää turvaa juutalaiselle vapautetulle.147 Gibson on tästä eri mieltä: hänen mukaansa 

tärkein motiivi manumissiopiirtokirjoitusten pysyttämiselle oli sosiaalinen, tuoda vapauttajalle mainetta.148 

Hän huomauttaa, että Delfoissa piirtokirjoituksen pystytti juuri vapauttaja, ei vapautettava, ja että näillä 

piirtokirjoituksilla oli varmasti funktioina myös toimia arkistona ja tallettaa tehty sopimus – siis toimia 

varmuutena. Taloudellista hyötyä piirtokirjoituksista taas ei ollut ja ne  eivät ilmaise vapauttajan kiintymystä 

vapautettavaan eivätkä korosta vapautettavan hyvää käytöstä.149 Voisi siis olla, että orjan vapauttaminen 

kaupalla Apollonille ja tämän teon ikuistaminen piirtokirjoitukseen ovat olleet sosiaalisesti hyväksi 

vapauttajalle. Koska vapauttaja ei oletettavasti ollut juutalainen, tässä ei ole mitään yllättävää. 

Tekstissä Apollonin liittymistä kauppaan perustellaan: καθὼς ἐπίστευσε Ἰουδαῖος τῶι θεῶι τὰν ὠνὰν ποιέων 

ὃ κα θέληι (koska Juudaios luotti kaupan jumalalle, tehköön hän mitä tahtoo). Tässä kohtaa Juudaios 

esitetään aktiivisena toimijana Apolloniin liittyen eikä yhteys Apolloniin rajoitu vapauttajaan Kleoniin. Koska 

kyse on hyvin formulaisesta tekstistä, jää epäselväksi, missä määrin vapautus kaupalla Apollonille oli 

 
143 Cohen 1999, 98. 
144 Gibson 1991, 68—69. Gibsonin käyttämä ilmaus on ”of jewish origin”. 
145 Schürer 1973, 65. 
146 Clarysse, Thompson 2006, 158, 160—161. 
147 IJudO I s. 170. Hopkins on samaa mieltä uskontoaspektin varmuutta lisäävästä merkityksestä (Hopkins 1978, 145). 
148 Gibson 1999, 54—55.  
149 Gibson 1999, 50—53. 
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vapauttajan ja missä määrin vapautettavan tahdon mukaista. Tuli aloite miltä osapuolelta tahansa, tässä 

tapauksessa juutalainen henkilö oli osallisena toimituksessa, johon liittyi kreikkalainen jumala, ja hänet 

esitetään toimituksessa aktiivisena toimijana.  

Toinen Delfoin teksti, Manumissio 3, on hyvin vastaava kuin edellinen Juudaioksen vapautus. Teksti kertoo 

Antigonan ja hänen tytärtensä Theodoran ja Dorothean vapautuksesta. Antigona esitellään samoin kuin 

edellisen tekstin Juudaios: ὀνόματα Ἀντιγόνα τὸ γένος Ἰουδαίαν. Tässäkin tapauksessa ediittorit tulkitsevat 

adjektiivin Ἰουδαῖος tarkoittavan juutalaista eivätkä käsittele asiaa sen enempää150, samoin kuin Schürer151, 

Frey152 ja Panayotov.153 Cohen pitää henkilöitä juudealaisina, millä on läheinen yhteys juutalaisuuteen,154 ja 

Gibson tulkitsee τὸ γένος Ἰουδαῖον tarkoittavan ”alkuperältään juutalainen”.155 Mielestäni Antigonan ja 

hänen lastensa juutalaisuus on epävarmempaa kuin Manumissio 2:n Juudaioksen juutalaisuus, koska 

juutalaisuuteen viittaavia merkkejä on vain yksi (määre Ἰουδαῖος), mutta heidän juutalaisuutensa on silti 

melko varmaa. Samoin kuin Juudaioksen vapautuksessa, tässäkään vapauttajan juutalaisuudesta ei ole 

merkkiä, ja vapautettavien osallisuus kauppaan Apollonin kanssa ilmaistaan samanlaisella καθὼς ἐπίστευσε 

-formulalla.  

Kolmannessa Delfoin tekstissä, Manumissio 4, nimen perusteella juutalainen Juudaios Pindaroksen poika 

toimii vapauttajana ja vapautettavan juutalaisuudesta ei ole merkkiä. Vapautettavasta ilmoitetaan pelkkä 

nimi, Amyntas, ei genos:ta. Schürerin tulkinnan mukaan tämän vapauttaja Juudaioksen juutalaisuus on 

epävarmaa, koska hänestä pelkkä nimi Juudaios ei ole kovin varma juutalaiseksi tunnistamisen keino.156 

Ediittorit ja Panayotov eivät kyseenalaista Juudaioksen juutalaisuutta, mutta tämän vakaumuksellisuutta 

kyllä, ja huomauttavat toimituksen uskonnollisella aspektilla ehkä olleen merkitystä vapautettavalle. Lisäksi 

he nostavat jälleen esiin toimitustavan mahdollisesti tuoman lisäturvan. Ediittorien näkemys näyttää olevan, 

että vapauttajalla on suurin valta vapautusmenetelmän valinnassa; toisin kuin kahdessa muussa Delfoin 

juutalaismanumissiossa, tässä toimituksessa he olettavat juutalaisen henkilön tarkoituksella valinneen 

kreikkalaiseen jumalaan liittyvän toimitustavan.157  Myös Gruen tulkitsee nimen Ἰουδαῖος tarkoittavan, että 

henkilö on juutalainen. Hän korostaa, että tapauksessa vapauttaja tietoisesti päätti suorittaa vapautuksen 

polyteistisen toimituksen kautta. Minkäänlaista ristiriitaa juutalaisuuden ja Apolloniin liittyvän toimituksen 

 
150 Manumissio 3 = IJudO I Ach 43, käännös IJudO I s. 172, asiaa ei nosteta esiin kommenteissa. 
151 Schürer 1973, 65. 
152 Frey 1975, 512. 
153 Panayotov 2004, 175—176. 
154 Cohen 1999, 98. 
155 Gibson 1991, 68. 
156 Schürer 1973, 65.  
157 IJudO I s. 175 ja Panayotov 2004, 179. 
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välillä ei kuvata.158  Gibson on samaa mieltä nimen Ἰουδαῖος juutalaisuudesta.159 Omasta mielestäni nimi 

Ἰουδαῖος on varsin varma merkki henkilön juutalaisuudesta, mutta kuten todettu, aiheessa olisi tilaa 

tutkimukselle. 

Mikäli hyväksytään esittelemäni Gibsonin tulkinta, että manumissiopiirtokirjoituksissa on ensisijaisesti kyse 

vapauttajan sosiaalisesta motiivista, vapautuskeinoa ei tässäkään tapauksessa olisi valittu vapautettavan 

mukaan. Tällöin juutalainen henkilö olisi päättänyt vapauttaa orjansa kaupalla Apollonille ja pystyttää siitä 

piirtokirjoituksen, koska siitä on ollut hänelle itselleen sosiaalista hyötyä. Sosiaalisen edun tavoitteleminen 

vaikuttaa hyvin ymmärrettävältä motiivilta. Delfoissa orjan vapautus kaupalla Apollonille oli uskonnollinen 

toimenpide, joka suoritettiin temppelissä.160 Piirtokirjoituksista ei käy ilmi, miten tällaiseen toimitukseen 

osallistuminen on voitu nähdä juutalaisiin tapoihin sopivana, mutta myöskään minkäänlaista konfliktia ei 

esitetä. Juudaioksen juutalaisuus on hyvin todennäköistä, joten näköjään juutalainen henkilö on voinut 

osallistua kyseiseen toimitukseen. Sitä ei tiedetä, mitä mieltä muu juutalaisyhteisö on tästä ollut. Juudaios ei 

korosta juutalaisuuttaan, vaan se käy ilmi ainoastaan hänen nimestään. 

Kaikkien Manner-Kreikan juutalaismanumissioiden tunnistaminen juutalaiseksi perustuu siis yksinomaan 

sanan Ἰουδαῖος käyttöön. Näyttää siltä, että kyseinen sana näissä tapauksissa tarkoittaa juutalaista eikä 

viittaa henkilöiden kotiseutuihin. Epäselväksi jää, mitä juutalaisuus juuri näissä yhteyksissä tarkoittaa; ei 

voida erottaa, onko kyse vakaumuksellisesta vai kulttuurisesta juutalaisuudesta.  

3.1.2. Mustanmeren alue 

Mustanmeren pohjoisrannalta Gorgippiasta on säilynyt ainakin kuusi juutalaismanumissiota.161 Niistä 

kolmessa (Manumissiot 5—7) käytetään polyteististä ilmausta ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον. Alueelta on säilynyt kaksi 

manumissiota, jotka eivät ole juutalaisia, eli lähes kaikki alueelta säilyneet manumissiopiirtokirjoitukset ovat 

juutalaisia.162 Tekstit ajoittuvat 1.—2. vs. jaa. eli ne ovat peräisin ajalta, jolloin Bosporos oli Rooman 

alaisuudessa. Alueella oli oma kuningas, sen hallinto liittyi läheisesti Roomaan ja sen virallinen kieli oli 

kreikka.163 Alueella oli myös juutalainen yhteisö, joka oli kielellisesti ja nimistöltään hellenistinen, 

uskonnollisesti juutalainen.164 

 
158 Gruen 2016, 125. 
159 Gibson 1991, 68—69. 
160 Hopkins 1978, 145. 
161 IJudO I BS 20—24, 25 sekä editiossa tekstien 25 ja 26 välissä esitellyt kaksi mahdollisesti juutalaista tekstiä. 
162 Gibson 1991, 101. Nämä ei-juutalaiset manumissiotekstit ovat CIBR 74 ja 1021. 
163 Heinen 1996, 84, 88, 95. 
164 Heinen 1996, 97. Heinen puhuu erityisesti Bosporoksen pääkaupunki Pantikapaionista.  
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Manumissio 5 tulkitaan juutalaiseksi aloituksen Θεῶι Ὑψίστωι παντοκράτορι εὐλογητῶ ja synagogan 

(προσευχή)165 maininnan perusteella.166 Kenenkään yksittäisen toimijan juutalaisuutta ei mainita. 

Goodenoughin tulkinnan mukaan vapautetut eivät oletettavasti olleet juutalaisia, koska vapautuksessa 

käytetään myös ei-juutalaista ilmaisua.167 Vapautuksen mainitaan tapahtuneen synagogassa (<ἐν?> τῇ 

προσευχῆι) ja lupauksen mukaan (κατ’εὐχὴν).  Ilmaus Θεῶι Ὑψίστωι aloittaa kaikkiaan kolme Gorgippian 

juutalaismanumissiota (IJudO I BS 20—22).168 Ilmaus ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον lopettaa tekstin. Goodenoughin 

mukaan tämä on lain formula, jonka juutalaiset ovat omaksuneet valtaväestöltä, eikä sen käyttö ole 

ensisijaisesti uskonnollinen valinta – vaikkakin sen käyttö viittaa sallivuuteen – eikä se haasta juutalaista 

monoteismiä.169  

Manumissio 5 on huomattavan erilainen kuin muut käsitellyt juutalaismanumissiot. Ensinnäkin siinä 

juutalaiseksi tunnistamisen peruste ei ole henkilön nimi eikä määre vaan terminologia. Toiseksi teksti 

mainitsee juutalaisen jumalan ja sen lisäksi käyttää kreikkalaisia jumalia, vieläpä monikossa. Kolmanneksi 

vapautus on suoritettu synagogassa eikä kreikkalaisen jumalan tai jumalien temppelissä. Neljänneksi tekstin 

formulat ovat aivan erilaisia kuin Delfoin ja Oropoksen manumissioissa170, esimerkiksi todistajia ei mainita 

ollenkaan.  

Deeloksen synagogasta on löytynyt yksi manumissioihin liittyvä piirtokirjoitus (IJudO I Ach 64): siinä kiitetään 

vapautuksesta. Teksti ajoittuu samoihin aikoihin kuin Gorgippian tekstit, 1.—2. vs. jaa. Koska teksti on 

löytynyt synagogasta, ediittorit ehdottavat, että itse vapautuskin olisi voinut tapahtua siellä.171 Gorgippian 

tekstin lisäksi Mustanmeren alueella viisi muuta manumissiota on tekstin mukaan tehty synagogassa 

(Panticapaeumissa IJudO I BS 5—7, Fanagoreiassa ehkä 17 ja ehkä 18) ja nämä ajoittuvat kaikki 1.—2. vs. jaa. 

Tämän perusteella näyttää siltä, että viimeistään ajanlaskun alun jälkeen juutalaiset orjien vapautukset ovat 

siirtyneet kreikkalaisten jumalten temppeleistä synagogiin, ainakin Mustallamerellä ja Deeloksella. 

Materiaalin vähyys ja keskittyminen tietyille alueille toki tuo epävarmuutta tulkintaan. 

 
165 Προσευχή merkityksessä ”synagoga” ja συναγωγή merkityksessä ”(juutalaisten) yhteisö” oli yleistä terminologiaa 1. 

vs. jaa. (IJudO I s. 274). Gibson huomauttaa, että sana προσευχή oli käytössä myös muilla kuin juutalaisilla, joten pelkkä 
sen mainitseminen ei riitä osoittamaan tekstiä juutalaiseksi (Gibson 1991, 116—117). 
166 IJudO I s. 305—306. Gibson 1991, 111. Myös Schürer pitää näin alkavia tekstejä juutalaisina (Schürer 1973, 37). 
167 Goodenough 1957, 221.  
168 Näistä teksteistä kaksi on mukana omassa aineistossani: IJudO I BS 20 = Manumissio 5 ja IJudO I BS 22 = Manumissio 
6.  
169 Goodenough 1957, 222—223. 
170 Ediittorit huomauttavat ilmaisun muistuttavan läheisen Fanagorian manumissioiden ilmaisua, IJudO I s. 306. 
171 IJudO I s. 225. 
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Myös Manumissio 6 alkaa Θεῶι Ὑψίστωι παντοκράτορι εὐλογητῶι. Siinä ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον on tekstin 

keskivaiheilla, ajoituksen ja vapauttajan nimen jälkeen. Tekstiä pidetään juutalaisena aloituksen vuoksi 

samoin kuin aiemmin käsiteltyä tekstiä Manumissio 5,172 vaikka siinä ei mainitakaan synagogaa.  

On epävarmaa, onko Manumissio 7 varmasti juutalainen, mutta IJudO I -ediittorit ovat päätyneet laskemaan 

sen juutalaiseksi. Teksti on kahta muuta käsiteltyä Gorgippian manumissiota fragmentaarisempi eikä siinä 

ole säilynyt Θεῶι Ὑψίστωι -aloitusta eikä mainintaa synagogasta tai juutalaisyhteisöstä, mutta fraasi ὑπὸ Δία 

[Γῆν Ἥλιον] löytyy tekstin keskivaiheilta. Ediittorit lukevat tekstin juutalaiseksi, koska Gorgippiasta ei ole 

säilynyt yhtäkään varmasti ei-juutalaista manumissiopiirtokirjoitusta.173 Toisaalta Gibson esittelee kaksi 

Mustanmeren alueen ei-juutalaista manumissiopiirtokirjoitusta (CIBR 74 ja 1021), jotka ovat molemmat 

polyteistisiä ja joista toisessa (CIBR 74) käytetään ilmausta ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον.174  

Gibsonin esittelemien ei-juutalaisten tekstien perusteella pidän hyvin mahdollisena, että myös tämä 

Gorgippian teksti (Manumissio 7) voisi olla ei-juutalainen. On täysin luonnollista, että piirtokirjoituksissa tai 

missään muissakaan teksteissä ei korosteta kenenkään ei-juutalaisuutta, koska juutalaiset olivat 

vähemmistö, jolloin ei-juutalaisuus on oletettavaa. Mustanmerenalueen piirtokirjoitusten tapauksessa 

tilannetta toki muuttaa, että epätavallisesti valtaosa alueen manumissiopiirtokirjoituksista on juutalaisia, 

mutta tämä ei muuta sitä faktaa, että juutalaiset olivat alueella vähemmistö.  On toki mielenkiintoinen 

kysymys, miksi juuri juutalaismanumissiopiirtokirjoituksia on säilynyt niin paljon.  

Tälle tutkielmalle oleellinen kysymys on, miksi Mustanmeren rannikolla osassa juutalaismanumissioista 

käytetään polyteististä ilmausta ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον. Koska ilmaus toistuu myös muissa teksteissä, sitä voidaan 

pitää formulana. Schürerin mukaan kyse on pakollisesta muodollisuudesta. 175 Suurimmassa osassa alueen 

juutalaismanumissioita sitä ei kuitenkaan käytetä. Selvästikään kyse ei ole pakollisesta vapautusdokumentin 

osasta, kuten myös ediittorit ja Gruen huomauttavat. He ehdottavat, että ilmaus toisi suojaa vapautetulle.176 

Freyn tulkinnan mukaan kyseiset tekstit ovat juutalaisia formulan käytöstä huolimatta ja hän esittää, että 

juutalaiset eivät kaiketi pitäneet ilmaisua tärkeänä.177 

Mikäli oletettaisiin, että käytetty Θεῶι Ὑψίστωι -aloitusformula kertoo vapauttajan juutalaisuudesta ja 

myöhemmin seuraava ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον -formula vapautettavan ei-juutalaisuudesta, nojataan täysin siihen 

olettamukseen, että juutalainen henkilö ei voisi sekaantua polyteismiin. Kuitenkin näyttää siltä, että myös 

juutalaiset ovat toisinaan ottaneet osaa ei-juutalaisiin toimituksiin, kuten jo käsitellyissä hyvin 

 
172 IJudO I s. 312. Gibson 1991, 111 
173 IJudO I s. 318. 
174 Gibson 1991, 101, 108, 119. 
175 Schürer 1973, 37. 
176 IJudO I s. 307 ja 318. Gruen 2016, 126. 
177 Frey 1975, 500—501. 
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todennäköisesti juutalaisissa manumissioissa. Gruenin tulkinnan mukaan ilmaisun käyttö ei ollut ainakaan 

osan juutalaisyhteisön tapojen vastaista ja hän pitää ilmaisun käyttöä uskonnollisena valintana, ei pelkkänä 

muodollisuutena.178 Gibson taas korostaa, että manumissiopiirtokirjoituksen tekstistä vastasi vapauttaja eikä 

orjan mahdollinen ei-juutalaisuus ole hänen mielestään selitys ilmaisun käytölle.179 Hänen mukaansa 

minkään käsitellyn tekstin tapauksessa ei voida tietää mitään vapautetun mahdollisesta juutalaisuudesta.180 

Rajak taas tulkitsee, että ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον -formulan sisältävät tekstit eivät ole juutalaisia, vaan ainoastaan 

juutalaistyylisiä.181 Tässä on perusteena, että kyseessä on ei-juutalainen formula, joka ei sovi yhteen 

juutalaisen monoteismiä vaativan näkemyksen kanssa. Kuitenkin on myös muita tapauksia, joissa juutalainen 

henkilö vetoaa ei-juutalaisiin jumaliin.182 Gibson huomauttaa, että myös ei-juutalaisessa 

manumissiopiirtokirjoituksessa CIRB 74 ilmaus ὑπὸ Δία Γῆν Ἥλιον esiintyy muiden jumalten mainintojen 

lisänä; hänen mukaansa kyse on sekä juutalaisessa että ei-juutalaisessa käytössä formulasta, joka ei estä 

muiden jumalien liittämistä vapautukseen. Gibsonin tulkinnan mukaan kyseinen ilmaus ei estä tekstien 

laatijoiden juutalaisuutta.183 

Faktat siis ovat, että nämä tekstit sisältävät sekä juutalaisia että ei-juutalaisia elementtejä, joista juutalaisia 

on enemmän, ja että juutalaisten tiedetään muissakin tilanteissa käyttäneen vastaavia ei-juutalaisia 

ilmaisuja. Kysymys kuuluu, tulkitaanko näiden perusteella ei-juutalaisten henkilöiden halunneen tehdä hyvin 

juutalaistyylisiä tekstejä, vai ovatko juutalaiset henkilöt ottaneet teksteihinsä mukaan yhden ei-juutalaisen 

formulan. Molemmissa tulkinnoissa kyseessä on vuorovaikutuksesta seurannut piirteiden omaksuminen. 

Kallistun itse jälkimmäisen vaihtoehdon puolelle eli tulkitsen, että juutalaiset henkilöt ovat käyttäneet ei-

juutalaista polyteististä formulaa. Käytön motiivit ja teon uskonnollisuus taas eivät käy tekstistä ilmi. Tässä 

vaihtoehdossa vaikutteita on otettu vähemmän ja lisäksi mielestäni tekstilaji tukee sitä: kyse on virallisesta 

hallintoon liittyvästä dokumentista. Miksi valtaväestöön kuuluvat henkilöt olisivat ottaneet ei-

uskonnollisessa tekstissä piirteitä vähemmistöryhmältä? Sen sijaan se, että vähemmistöryhmän jäsenet ovat 

dokumentin tueksi käyttäneet valtaväestön ilmaisua, on paljon ymmärrettävämpää.  Liian pitkälle viety 

skeptismi myös tuhoaa mahdollisuudet tutkia juutalaisuutta: mikäli oletetaan, että juutalaiset piirteet eivät 

kerro tekstin juutalaisuudesta, vaan että kuka tahansa voi esiintyä juutalaisena, emme voi tietää juutalaisista 

mitään – saattaisihan kuka tahansa ”juutalainen” olla todellisuudessa vain joku juutalaisena esiintyvä henkilö.   

 
178 Gruen 2016, 126. 
179 Gibson 1991, 119. 
180 Gibson 1991, 155. 
181 Rajak 1985, 367—368. 
182 IJudO I s. 307. 
183 Gibson 1991, 121. 
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Lisäksi lienee hyvä muistaa, että ”ei-juutalainen elementti” on käsitteenä harhaanjohtava, koska kyseisissä 

teksteissä kaikki elementit ovat osa juutalaisia manumissiotekstejä, jolloin ne ovat juutalaisia. Se että osa 

elementeistä sisältää kreikkalaisia piirteitä ei vähennä niiden juutalaisuutta – juutalaisuus ja kreikkalaisuus 

eivät ole toisiaan poissulkevia. Kuten Goodenough huomauttaa, myös hellenisöityneet juutalaiset olivat 

juutalaisia.184 

Tällaisessa tilanteessa, jossa tekstiä ei pidetä juutalaisena sen sisältävän juutalaisen tavan vastaisten 

piirteiden vuoksi, päädytään myös sen ääreen, miten juutalaisuus määritellään. Mikäli juutalaisuus 

määritellään monoteistiseksi, mitkään aineistossani käsittelemäni polyteistiset tekstit eivät voi olla 

juutalaisia. Kuten aiemmassa juutalaisuudesta-luvussa esittelin, tulkitsen tässä tutkielmassa juutalaiseksi 

henkilön, yhteisön tai tekstin, jossa on riittävästi piirteitä juutalaisuudesta. Tällaisen määritelmän mukaan 

juutalainen henkilö voi tehdä polyteistisiä tekoja ja kuten todettu, juutalaisuus ymmärretään j uutalaisten 

kautta, ei yleisten käsitysten. Eri tutkijoiden ja ediittorien tulkinnat vaihtelevat sen mukaan, miten he 

ymmärtävät ja määrittelevät juutalaisuuden. 

On vielä tarpeen kysyä, miksi osassa juutalaismanumissioita mainitaan juuri Zeus, Gaia ja Helios. Koska kyse 

on formulasta ja jumalat aina samat, mikäli formulaa käytetään, jumalten valinta ei kertone toimijoiden 

vakaumuksesta. Kysymys on, miksi tätä formulaa ylipäänsä toisinaan käytetään ja toisinaan taas ei. Kyse voisi 

olla epäselvyydestä: kenties osan toimijoista mielestä formula on ollut hyvä lisä näihin juutalaisiin 

dokumentteihin, osa taas on pitänyt sitä tarpeettomana tai sopimattomana. Goodenough esittää, että 

juutalaisten suhtautuminen ei-juutalaisiin symboleihin vaihteli: osa symboleista oli yleisessä käytössä ja 

nämä käytetyt symbolit olivat hänen mukaansa tarkasti valittuja.185 Käsittelyssä olevan formulan tapauksessa 

juuri tämä kreikkalaisroomalaisen maailman polyteistinen piirre on kenties ollut juutalaisten tai ainakin osan 

juutalaisista hyväksymä. Formulan jumalista Helios on yleinen juutalaisessa taiteessa, koska se toisten 

tulkintojen – joskaan ei rabbien – mukaan sopii juutalaiseen kuvastoon Jumalan vallan kuvaajana.186 Mikäli 

Helios kuvaa Jumalan valtaa taivaalla, kenties Gaia kuvaa valtaa maan päällä. Zeuksen ja juutalaisen Jumalan 

rinnastus taas on yleistä. Tällä tavoin voitaisiin selittää, miten nämä kolme kreikkalaista jumalaa sopivat 

juutalaiseen tapaan ilman, että tuota tapaa tulkitaan polyteismin hyväksyväksi: kreikkalaisten jumalten 

voidaan tulkita esittävän juutalaisen Jumalan eri puolia. Tällainen tulkinta on kuitenkin huomattavan 

epävarma, koska sille ei ole kunnollisia lähteitä. Tulkinta perustuu kokonaan oletukselle, että 

juutalaisuudessa ei voida sekaantua polyteismiin, ja että tähän formulaan liittyvälle mahdolliselle 

polyteismille täytyy olla jokin selitys. Kuitenkin mitä näistä piirtokirjoituksista itsistään käy ilmi on, että osassa 

juutalaisia tekstejä voidaan formuloissa mainita kreikkalaisia jumalia, mutta että se ei ole pakollista – jolloin 

 
184 Goodenough 1957, 233. 
185 Goodenough 1954, 26—27. 
186 Goodenough 1988, 169—170. 
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osa toimijoista on päättänyt käyttää polyteististä ilmausta. Ovatko toimijat itse tulkinneet formulan 

uskontonsa vastaiseksi, ei käy teksteistä ilmi. 

Kysymys juutalaisten orjiin liittyvistä käytännöistä on erityisen mielenkiintoinen, koska juutalaiset tekstit 

antavat siitä hyvin erilaisia tulkintoja. Raamatun kuvaus orjuudesta on hyvin monitulkintainen ja epäselvä, 187 

joten se ei ole tarjonnut juutalaisille selkeitä ohjeita ja vahva tulkinta on ollut pakollista. Filonilta ja 

Josefukselta taas käy ilmi, että juutalaisten keskuudessa oli antiikissa erilaisia tulkintoja Raamatun ohjeista 

orjuuteen.188 Piirtokirjoitusaineistosta Gibson havaitsee, että juutalaisten keskuudessa orjakäytännöt olivat 

samanlaisia kuin muullakin väestöllä eikä raamatullisia piirteitä ole havaittavissa.189 Mustanmeren alueen 

manumissiopiirtokirjoituksissa juutalaiset yhdistivät sujuvasti ei-juutalaisia uskonnollisia piirteitä sisältäviä 

orjien vapautuskäytäntöjä omiin tiloihinsa ja termeihinsä.190 

Yhteenvetona polyteistisiä juutalaismanumissioita on säilynyt Manner-Kreikasta hellenistiseltä kaudelta sekä 

yksi ehkä jo klassiselta kaudelta ja Mustanmeren rannikolta Gorgippiasta roomalaisajalta 1.—2. vs. jaa. 

Delfoissa teksteistä tekee polyteistisiä Apollonin liittyminen toimituksiin, Oropoksessa Amfiaraoksen ja 

Hygieian ja toimitukset on tehty näiden jumalien temppeleissä. Gorgippian teksteissä mainitaan sekä 

juutalainen jumala että Zeus, Gaia ja Helios ja ainakin yhdestä vapautuksesta tiedetään, että se on suoritettu 

synagogassa. Delfoin ja Oropoksen tekstit tunnistetaan juutalaisiksi sanan Ἰουδαῖος perusteella, Gorgippiassa 

terminologian. Delfoin ja Gorgippian manumissioiden tapauksessa polyteismi mahdollisesti juontaa juurensa 

juutalaisten ja ei-juutalaisten yhteiselosta; juutalaiset ovat tehneet myönnytyksiä tai ottaneet vaikutteita, 

minkä seurauksena he ovat osallistuneet ei-juutalaisiin toimituksiin. Oropoksen tekstin tapauksessa 

juutalainen henkilö näyttää käyneen läpi kreikkalaisiin jumaliin liittyvän uskonnollisen kokemuksen. 

Juutalaismanumissiot näyttävät ajanlaskun alun tienoilla siirtyneen kreikkalaisista temppeleistä synagogiin  ja 

samalla polyteismi juutalaismanumissioissa vähentyi. 

3.2. Hautaus 

Juutalaisten hautauksessa on havaittavissa kahdenlaisia polyteistisiä piirteitä: DM-ilmauksen sekä 

Haadekseen ja manalaan liittyvien viittausten käyttäminen. Näissä on selvä kielellinen ja alueellinen jako: 

DM-haudat ovat latinankielisiä ja lähes kaikki peräisin Rooman kaupungista, Haades ja manala -viittauksia 

taas käytettiin egyptiläisissä piireissä ja Beth She'arimissa kreikaksi. Kaikki juutalaiset DM-haudat ovat melko 

myöhäisiä ja melko suppealta ajalta, 2.—3. vs. jaa. Haades ja manala -viittausten ajoitus taas on hyvin lavea: 

 
187 Gibson 1991, 66. Kyseiset Raamatun kohdat ovat 2. Moos. 21:2—11, 3. Moos. 25:39—55 ja 5. Moos. 15:12—18. 
188 Gibson 1991, 81. 
189 Gibson 1991, 71, 156. 
190 Gibson 1991, 152, 156. 
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2. vs. eaa.—2. vs. jaa., myöhäisin ehkä jopa 3. vs. jaa. alusta. Näiden lisäksi Roomasta on myös yksi ehkä 

juutalainen kreikankielinen θε(οῖς) Δ(αίμοςι) -hauta. 

Suurimmassa osassa näistä haudoista tekstin sijainti on merkittävä tekijä juutalaiseksi tunnistamisessa. 

Näiden lisäksi on myös muita piirteitä, joita käsittelen tarkemmin kunkin tekstin kohdalla. On huomattavaa, 

että usein juutalaisissa paikoissa juutalaisuutta korostetaan hyvin vähän, minkä takia pieni ”tunnusten” 

määrä ei automaattisesti tarkoita epävarmempaa juutalaisuutta. Esimerkiksi Sardiksen synagogasta on 

löytynyt varsin vähän juutalaisia symboleita ja muita indikaattoreita juutalaisuudesta, mikä ei tarkoita, ettei 

synagoga olisi ollut juutalainen, vaan että se oli vahvasti akkulturoitunut ympäröivään kaupunkiin 191 sekä 

mahdollisesti, että tekstin juutalaisuus oli tässä paikassa niin itsestään selvää, että sitä ei tarvinnut erikseen 

tuoda esiin. Haudoissa on yleistä, että juutalaisuudesta kertoo synagogan tai siihen liittyvän viran maininta 

tai menora-symboli, kun taas juutalaisuus suorasanaisesti mainitaan hyvin harvoin.192 

3.2.1. Dis Manibus 

Rooman kaupungista on löytynyt yhdeksän pääasiassa latinankielistä193 oletettavasti juutalaisten hautaa, 

jotka alkavat ilmaisulla DM. Teksteistä viisi (DM 1—5) ovat Monteverden ja kolme (DM 6—8) Vigna 

Randaninin juutalaisesta katakombista. Kaikkia näitä tekstejä pidetään juutalaisena lähinnä niiden 

löytöpaikan perusteella. Muita näiden tekstien juutalaisuutta tukevia piirteitä ovat samasta kivestä löytyvä 

juutalainen hautapiirtokirjoitus (DM 2) sekä hederan (DM 3), mahdollisen lulabin (DM 4) ja ethrogin (DM 5) 

käyttö tekstissä. Sen sijaan yhdeksäs ilmaisulla DM alkava teksti DM 9 on löytynyt kristittyjen katakombista 

ja sitä pidetään juutalaisena sanan Iudaei käytön vuoksi. Lienee mahdollista, että juutalaisessa katakombissa 

haudatun juutalaisuutta ei ollut tarpeellista mainita tekstissä, mutta ei-juutalaisessa ympäristössä se haluttiin 

mainita.194 Samaa voisi ehdottaa symboleista: esimerkiksi Vigna Randaninissa alle puolista kivistä on 

juutalaisia symboleita eli ne eivät olleet kovin yleisiä,195 ehkä koska juutalaisuutta ei ollut tarpeellista 

korostaa. Kaikkien DM-tekstien ajoitukset ovat hyvin laveat. Rooman kaupungissa Monteverden ja Vigna 

Randaninin katakombeissa pystytään hahmottelemaan sisäistä suhteellista kronologiaa, mutta absoluuttisia 

 
191 Rajak 2001c, 452. Rajakin listaamat juutalaiset piirteet ovat tusina menoraa, muutama hepreankielinen piirtokirjoitus 
ja lahjoittajien joukosta kaksi raamatullista nimeä Samuel ja Samoe. 
192 Smith 1982, 15—16.  
193 Kaikki muut ovat kokonaan latinankielisiä paitsi DM 5, jonka lopussa on ilmeisesti kreikkaa latinalaisin kirjaimin. Teksti 

on kuitenkin säilynyt hyvin huonosti. 
194 Kyse voi olla identiteetin tilannesidonnaisuudesta. Mairsin tulkinnan mukaan vastaava tilanne on Egyptin El-Kanain 
Paneionissa, jossa dedikaation tai votiivin tekeminen on niin kreikkalainen teko, että muualla yleistä jaottelua 

kreikkalainen-egyptiläinen ei tarvitse erikseen ilmaista (Mairs 2013, 25). 
195 Laurenzi 2013, 88. 
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ajoituksia ei pystytä antamaan, koska ulkopuolisia ajoitusta valottavia elementtejä, kuten 

konsulidateerausta, ei käytetä lainkaan.196  

Rooman kaupungissa löytöpaikan merkitys on siis huomattava juutalaiseksi tunnistamisessa. Sekä Vigna 

Randaninin että Monteverden katakombit olivat pääasiassa juutalaisten käytössä, mutta niistä on havaittu 

myös ei-juutalainen vähemmistö.197 On kuitenkin epäselvää, onko tässä ”vähemmistössä” oikeastaan kyse ei-

juutalaisista vai sittenkin juutalaisista – Goodenough pitää heitä juutalaisina.198 Juutalaisuuden rajatapausten 

erottaminen ei-juutalaisista on ongelmallista: ei ole selvää, ovatko kaikki juutalaisia vai eivät. Noy seuraa 

tunnistamisessa periaatetta, että näistä katakombeista löytynyt teksti on juutalainen ellei sitä vastaan ole 

todisteita.199 Hän pitää DM-hautoja kuitenkin rajatapauksina ja on kerännyt ne appendixiin. Freyn mukaan 

taas niistä vain yksi on juutalainen.200 Yhdelläkään näiden katakombien DM-hautojen henkilöistä ei ole 

tunnistettavan juutalaista tai edes seemiläistä nimeä ja hautojen tekstit ovat täysin tyypillisiä roomalaisia 

hautapiirtokirjoituksia. Niissä ei käytetä juutalaisiksi tunnistettavia termejä eikä fraaseja.201 Mainitut 

mahdollisesti juutalaisuuteen viittaavat symbolit ovat kaikki hyvin epävarmoja tunnistamisen keinoja eikä 

esimerkiksi menoraa käytetä näissä haudoissa lainkaan. Lopulta kysymys on, onko DM-ilmaisu niin 

juutalaisuuteen sopimaton, että sen perusteella nämä juutalaisista katakombeista löydetyt 

hautapiirtokirjoitukset pitäisi todeta ei-juutalaisiksi. Vigna Randaninin ja Monteverden tekstit eivät 

nähdäkseni riitä yksin ratkaisemaan asiaa, mutta muista mahdollisesti juutalaisista DM-haudoista voidaan 

saada asiaan selvyyttä.  

Rooman kaupungin ulkopuolella DM-ilmausta tavataan kolmessa oletettavasti juutalaisten haudassa: 

Pannonian Siklóksessa (DM 10), Dalmatian Peratovcissa (DM 11) ja Numidian Cirtassa (DM 12). Ne ovat 

peräisin samalta ajalta kuin Rooman DM-haudat, 2.—3. vs. jaa, ja myös ne ovat latinankielisiä. Nämä 

Pannonian, Dalmatian ja Numidian DM-haudat ovat kaikki naisten hautoja. Rooman tekstien perusteella ei 

kuitenkaan näytä todennäköiseltä, että juutalaiset olisivat käyttäneet DM-ilmausta nimenomaan naisten 

haudoissa. Rooman juutalaisista DM-haudoista puolet on miesten (DM 1,7, 9, ehkä 5) ja puolet naisten (DM 

2—4, 6). Kuitenkin DM-ilmaus on juutalaisten käytössä kaikkiaan yleisempi naisten haudoissa. 

 
196 Vigna Randaninista Laurenzi 2013, 47, 90 ja Monteverdestä Rossi, Di Mento 2013, 161, 346. 
197 Esimerkiksi Vigna Randaninissa on hauta-alue, cubicolo dei Pegasi, jota ei pidetä juutalaisena, koska siellä on seinä- 

ja kattomaalauksissa ihmisten ja jumalten kuvia, kuten Nike ja Tykhe. Laurenzi 2013, 62—64 ja Rossi, Di Mento 2013, 
83—85. 
198 Goodenough 1953b, 21, 30. Goodenough lisää, että Vigna Randaninissa on ehkä ollut myös Orfeuksen kuva, mutta 
se on säilynyt vain varhaisina luonnoksina (Goodenough 1953b, 19). 
199 JIWE II s. 5—6, 180. 
200 Frey 1975, CXIX. Freyn juutalaisena pitämä Rooman DM-hauta on aineistoni teksti DM 5, joka on Monteverden 
katakombista ja jossa on ethrog ja hänen tulkitsemaansa juutalaista fraseologiaa. 
201 Tosin Rossin ja Di Menton mukaan tekstin DM 5 kreikkalainen fraasi tukee tekstin juutalaisuutta. (Rossi, Di Mento 
2013, 228) Fraasi on kuitenkin säilynyt erittäin huonosti ja lisäksi se ei ollut ainoastaan juutalaisten käyttämä.  
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Pannonian teksti (DM 10) tunnistetaan juutalaiseksi sanan Iudeus käytön perusteella: haudattu on Septimia 

Maria Iudea. Schürer pitää haudattua juutalaisena,202 samoin Frey.203 Ediittorit huomauttavat, että 

juutalaisuus ilmoitetaan ainoastaan haudatun tyttären nimen yhteydessä, ei äidin, joka on tekstin mukaan 

tehnyt haudan. Tämän takia on esitetty, että haudattu olisi syntynyt ei-juutalaiseen perheeseen ja kääntynyt 

juutalaiseksi.204 Perheen moniuskontoisuus voisi olla mahdollinen selitys DM-ilmaisun käytölle: juutalaisen 

henkilön haudan on ehkä tehnyt ei-juutalainen henkilö. Tällöin juutalaisuuden ja polyteismin sulautuminen 

johtuisi tässä tapauksessa perheen moniuskontoisuudesta. Rooman ja Dalmatian DM-haudoissa vastaavaa ei 

voida päätellä. Toisaalta Kraemer esittää, että kenties haudattu Maria e i ollut juutalainen, vaan hänen 

vanhempansa olivat kiinnostuneita juutalaisuudesta tai ihailivat sitä ja tämän vuoksi antoivat lapselleen 

siihen liittyvän nimen Iudeus.205 Kraemerin teoriaa juutalaisuudesta kiinnostuneista henkilöistä on kritisoitu 

siitä, että todistusaineistoa sen puolesta on hyvin vähän ja että ”oikeita” juutalaisia ja juutalaisuudesta 

kiinnostuneita ei pystytä erottamaan toisistaan.206 Ediittorit eivät pidä tätä tulkintaa todennäköisenä, koska 

silloin lapsella olisi kolmiosainen nimi, vaikka vanhemmalla on kaksiosainen.207 Nimi Maria itsessään oli 

käytössä sekä juutalaisilla, kristityillä että muulla väestöllä, joten sen perusteella asiaa ei voida ratkaista.208 

Nimijärjestelmien perusteella näyttäisi siltä, että Septimia Maria oli juutalainen, mahdollisesti juutalaiseksi 

kääntynyt henkilö. Gruenin tulkinnan mukaan hän oli juutalainen ja on tarpeetonta olettaa hänen olleen 

käännynnäinen tai hänen perheensä moniuskontoinen, koska muun evidenssin perusteella juutalaiset 

saattoivat käyttää DM-ilmausta.209  

Pannonian juutalaisyhteisöstä voidaan esittää myös toinen teoria DM-ilmauksen käyttöön liittyen. Pannonian 

Aquincumista (nyk. Budapestin seutu) on löydetty 4. vs. jaa. ajoittuva juutalainen hauta (IJudO I Pan 2), jossa 

on kuva kolmesta henkilöstä. Tämä voisi kertoa yhteisön vapaamielisestä tai suvaitsevasta suhtautumisesta 

hautauskulttuuriin: kenties polyteistisiä ilmauksia ja kuvia ei pidetty juutalaisten tapojen vastaisena.210 Tämä 

hauta on kuitenkin melko paljon DM-hautoja myöhäisempi. Sen sijaan se on hyvin varmasti juutalainen: 

haudattujen joukossa on Benjamin, tekstin seassa on kolme menoraa ja kolmesti ilmaus εἷς Θεώς. 

Hautasteela on uudelleenkäytetty ja siinä olleessa varhaisemmassa tekstissä ei ole merkkiä 

juutalaisuudesta.211 Pannoniasta tunnetaan siis kaksi tapausta, joissa juutalaiset ovat omaksuneet 

 
202 Schürer 1973, 73. 
203 Frey 1975, 490. 
204 IJudO I s. 16 ja Kraemer 1989, 41. Kraemerin tulkinnan mukaan tämä on yksi niistä teksteistä, jotka osoittavat sanaa 
Ἰουδαῖος/Iudaeus käytettäneen merkityksessä ”juutalaiseksi kääntynyt”. 
205 Kraemer 1989, 49. 
206 Van der Horst 1991, 70—71.  
207 IJudO I s. 16. 
208 Kraemer 1989, 42. Solin 1983, 642. 
209 Gruen 2016, 124—125. 
210 IJudO I s. 16. Tämä on ainut tunnettu juutalainen hauta haudattujen kuvilla (IJudO I, s. 6). 
211 IJudO I s. 6. 
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valtaväestön tapoja, ja ne liittyvät molemmat hautaukseen. Tapaukset ovat kuitenkin eri kaupungeista ja eri 

vuosisadoilta. Kuten mainittu, Rooman kaupungissa vastaavaa on nähtävissä samoissa katakombeissa.  

Dalmatian teksti DM 11 tunnistetaan juutalaiseksi hautaajan nimen Iose(s) perusteella. Kuten todettu, pelkkä 

nimeen perustuva tunnistaminen on hyvin epävarmaa, mutta Joosef variantteineen on yksi hyvin varmasti 

juutalaisista nimistä.212  Muita merkkejä juutalaisuudesta tekstissä ei ole ja haudatun nimi Arsa ei ole 

tunnistettavan juutalainen. Dalmatiasta on säilynyt joitain merkkejä juutalaisten läsnäolosta, mukaan lukien 

viisi juutalaista piirtokirjoitusta, joista käsitelty DM-hauta on varhaisin.213 Varhaisuus ja harvinaisuus voivat 

selittää DM-ilmauksen käyttöä: mikäli alueen juutalaisyhteisö on ollut pieni ja tuore, valtaväestön vaikutteet 

heihin ovat voineet olla vahvempia. Nämä eivät kuitenkaan päde Rooman kaupungin DM-hautoihin: siellä 

lähes kaikki tekstit ovat peräisin juutalaisesta katakombista ja juutalaisyhteisön tiedetään olleen suuri ja 

vanha. 

Numidian Cirtan teksti DM 12 ajoittuu 2. vs. jaa. ja samoin kuin Pannonian teksti, se tunnistetaan juutalaiseksi 

sanan Iudeus käytön perusteella. Haudattu on Iulia Victoria Iudea. Sekä le Bohec, Gruen, Schürer että 

Goodenough pitävät sanan käyttöä riittävänä osoituksena kyseisen henkilön juutalaisuudesta.214 Sana Iudeus 

on kuitenkin säilynyt tekstissä huonosti: vain kirjaimet ”deae” ovat varmoja ja niistä eteenpäin teksti on 

lukukelvotonta. Nähdäkseni tämä lisää epävarmuutta kyseisen tekstin juutalaiseksi tunnistamiseen. Sen 

sijaan samalle ajalle ajoittuvaa DM-hautaa I.J.Afr. 64 Tunisista ei pidetä juutalaisena vaan juutalaishenkisenä: 

haudattu on Lucius Octavius Sabbatarius.215 Kuten todettu, pelkkä Sapatti-nimi ole syy pitää henkilöä 

juutalaisena. 

Kaikista juutalaisista DM-haudoista siis kolme (DM 9, 10 ja 12) tunnistetaan juutalaiseksi sanan ”juutalainen” 

(Iudeus) perusteella. Näistä teksteistä kaksi, DM 9 ja 12, ovat fragmentaarisia eikä sana Iudaei liity tekstissä 

DM 9 haudattuun vaan ilmeisesti hautaajiin, mikä tuo tulkintaan epävarmuutta. Tunnistaminen juutalaista 

tarkoittavan sanan perusteella on hyvin varma tapa, kun taas paikan (DM  1—8) ja nimen (DM 11) perusteella 

tehty tunnistus on hieman epävarma. Kaikkiaan kahdestatoista juutalaisesta DM-haudasta siis yksi on aivan 

varmasti juutalainen, mikä riittänee osoittamaan, että juutalaiset todella käyttivät kyseistä ilmausta, ja 

muista yhdestätoista on syitä olettaa, että ne hyvin todennäköisesti ovat juutalaisia.  

 
212 Joses on variantti nimestä Joosef, jota pidetään erittäin juutalaisena. IJudO I, s. 21, Panayotov 2004, 7—8 ja Solin 

1983, 646. 
213 Juutalaisista Dalmatiassa IJudO I, s. 20, tekstit IJudO I Dal 1—5. Näistä IJudO I Dal 1 on mukana omassa aineistossani, 
DM 11. 
214 Gruen 2016, 124—125, I.J.Afr. s. 191, Schürer 1973, 63—64 ja Goodenough 1953b, 69, 139. 
215 I.J.Afr. s. 189. 
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JIWE-ediittori Noy huomauttaa, että DM-ilmaus on vakiintunut formula, joka oli käytössä myös kristittyjen 

haudoissa ja että se on voitu kirjoittaa hautakiveen ennen haudattavan yksilötietojen lisäämistä.216 Rossi ja 

Di Mento taas ehdottavat, että ilmauksen käyttö toi haudalle turvaa.217 IJudO ediittorit, Noy heidän 

joukossaan, taas kutsuvat DM-ilmausta ”teoreettisesti pakanalliseksi” ja mainitsevat sitä käytettäneen 

useissa eri teksteissä.218 Myöhemmin IJudO ediittorit toteavat, että vaikka juutalaiset pääasiassa välttivät 

DM-ilmausta, toisinaan he käyttävät sitä.219 DM-ilmaus tulkitaan juutalaisuuteen kuulumattomaksi ja sen 

käyttöä koetaan tarvittavan selittää, kuten olen itsekin tässä tutkielmassa tehnyt. On jopa esitetty, että DM 

on niin juutalaisuuteen sopimaton ilmaus, että juutalaiset eivät käyttäneet sitä lainkaan220, minkä takia DM 

olisi osoitus siitä, että hauta ei ole juutalainen. Frey on vahvasti tätä mieltä: hänen mukaansa juutalaiset eivät 

hyväksyneet DM-ilmausta ja välttivät sitä, vaikka kristityt sitä sietivätkin.221 Kuten todettu, teksteissä on 

kuitenkin paljon merkkejä juutalaisuudesta, minkä vuoksi näyttää siltä, että juutalaiset käyttivät ilmausta, 

joten se ei ollut täysin juutalaisuudelle vieras eikä sen käyttö ollut mahdotonta, ainakaan tiettynä aikana 

tietyillä alueilla. Goodenoughin tulkinnan mukaan juutalaiset käyttivät DM-ilmaisua hetken aikaa, mutta sille 

ei vakiintunut juutalaista merkitystä, joten sen käyttö lopetettiin.222 Myös Frey pitää yhtä Rooman DM-

haudoista juutalaisena.223 Tilastollisesti DM-ilmaus esiintyy juutalaisissa haudoissa harvoin, koko antiikin 

ajalta ja alueelta tulkintani mukaan 12 kertaa. Pelkästään Rooman kaupungista on säilynyt yli 600 juutalaista 

hautapiirtokirjoitusta eli DM-hautojen osuus näistä on vajaan kahden prosentin luokkaa, mikä on vähän 

verrattuna ilmaisun yleisyyteen valtaväestön keskuudessa. 

Ilmaus DM on polyteistinen, koska siinä on sana deus monikossa. Lienee kuitenkin syytä käsitellä, onko ilmaus 

juutalaisessa kontekstissa aina ymmärretty polyteistisenä – mikäli ei, sen käyttö juutalaisissa haudoissa ei 

tarkoittaisi monoteismiin taipumattomuutta tai siitä joustamista. Dalmatian Salonaesta on löytynyt kaksi 

fragmenttia yhdestä latinankielisestä hautapiirtokirjoituksesta (IJudO I Dal 3), jossa mainitaan manes ilman 

määrettä di. Teksti on hautapiirtokirjoituksen loppuosa ja se ajoitetaan 4. vs. jaa. Säilynyt osa alkaa 

kirouksella haudan loukkaajalle: ”-- habe[at ir]ata numina quitquit [Rom]ani sive Iudei vel Crissi[(ani) suo]s 

Manis <colente[s]--” (-- olkoot jumalat vihaisia (haudan loukkaajalle), oli hän sitten roomalainen, juutalainen 

tai kristitty, jotka kaikki kunnioittavat kuolleitaan --). Teksti on huonossa kunnossa ja sen alkuperäistä sijaintia 

ei tunneta. Siinä ei mainita sanaa deus lainkaan: haudan loukkaajalle tulee numen:ien viha ja edesmenneistä 

käytetään vain sanaa Manes, ei Di Manes. Tekstin täsmällistä merkitystä on vaikea tavoittaa, mutta siinä 

 
216 JIWE II s. 489. 
217 Rossi, Di Mento 2013, 228. 
218 IJudO I s. 15. Kaikki mainitut useat eri tekstit ovat käsittelyssä myös tässä tutkielmassa. 
219 IJudO I s. 21. 
220 Kraemer 1989, 41. 
221 Frey 1975, CXIX. 
222 Goodenough 1953b, 137, 139—140. 
223 Frey 1975, CXIX. Teksti on aineistoni DM 5. 
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Manes eivät ehkä ole jumalia, vaan ennemmin edesmenneitä. Teksti yhdistää Manes roomalaisten lisäksi 

sekä juutalaisiin että kristittyihin. Koska tekstissä mainitaan kolme ihmisryhmää, tekstin alkuperäinen sijainti 

voisi olla ollut näiden ihmisryhmien yhteisellä hautausalueella.224 Kirjoittajan uskonnollista vakaumusta ei 

tunneta ja teksti on myöhäisempi kuin käsitellyt juutalaiset DM-haudat. Van der Horstin mukaan kyse on 

siitä, että DM-ilmaus oli yleisessä roomalaisessa käytössä menettänyt merkitystään siinä määrin, että sen 

uskonnollisuus tai polyteistisyys oli hävinnyt, minkä vuoksi myös juutalaiset ja kristityt saattoivat käyttää 

sitä.225 Goodenough taas ehdottaa, että koska ilmaisussa ei mainita keitään jumalia nimeltä, sitä ei aina 

pidetty sopimattomana.226 

Tämän perusteella voitaneen todeta, että Manes ei välttämättä ole aina pidetty polyteistisenä ilmiönä. Kuten 

todettu, DM-ilmauksen deus-osa monikossa kuitenkin on avoimen polyteistinen. Lisäksi juutalaiset yleensä 

eivät käyttäneet DM-ilmausta. Nähdäkseni polyteistisuus on ainut ilmauksen osa, joka saattoi olla 

juutalaisten näkemysten vastainen. Näin ollen tulkitsen, että DM on yleensä tulkittu juutalaisuuteen 

sopimattomaksi polyteistiseksi ilmaukseksi, mutta sen käyttäminen ei ole kuitenkaan ollut ehdottoman 

mahdotonta ja sitä on toisinaan voitu jopa pitää ei-polyteistisenä. Ilmausta tavataan sekä Rooman kaupungin 

juutalaiskatakombeissa että kolmen provinssin pienissä juutalaisyhteisöissä. Koska kaikki käytöt ovat melko 

suppealta aikaväliltä, 2.—3. vs. jaa., kyse on voinut olla lyhyestä trendistä. Gruen päätyy vastaaviin 

lopputuloksiin: DM-ilmaus juutalaisissa haudoissa on harvinainen eli se ei ollut suosittu, mutta sitä kuitenkin 

käytettiin, joten sen käyttäminen ei ollut mahdotonta.227  

Kaikki DM-haudat ovat peräisin Temppelin tuhon jälkeiseltä rabbiiniselta ajalta, jolloin juutalaisuus oli käynyt 

ja kävi edelleen läpi muutoksia ja uusia uskonnollisia tekstejä kirjoitettiin.228 Uskonnollisissa linjauksissa oli 

rabbienkin keskuudessa erimielisyyttä ja lisäksi on epäselvää, millainen suhde diasporalaisilla heihin oli.229 

Kraabelin tulkinnan mukaan diasporan ja Jerusalemin välit eivät koskaan olleet kovin läheiset, eivät myöskään 

rabbien ja diasporan.230 Neusnerin tulkinnan mukaan taas rabbeilla ei ollut erityistä valtaa synagogissa 

eivätkä he voineet vaikuttaa näiden koristeluun, vaikka  he toimivatkin synagogien kanssa yhteistyössä – 

hänen mukaansa rabbit joutuivat sietämään juutalaisen valtaväestön toimintaa, koska eivät voineet muuttaa 

sitä.231 Lisäksi on huomattavaa, että rabbien merkittävyyttä näin varhaisena aikana on voitu jälkikäteen 

suurennella; esimerkiksi Beth She’arimissa heidän vaikutuksensa on ilmeisesti jäänyt hyvin pieneksi, vaikka 

kyseistä aluetta pidetäänkin hyvin rabbiinisena, mikä saattaa kertoa myös heidän vähäisestä merkityksestään 

 
224 IJudO I s. 27. 
225 Van der Horst 1991, 42—43. 
226 Goodenough 1953b, 140. 
227 Gruen 2016, 125. 
228 Muutoksista ja teksteistä Rajak 1992, 337—338. 
229 Rajak 1992, 340. 
230 Kraabel 1982, 454. 
231 Neusner 1968, 443, 450, 457.  
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diasporan ilmapiirissä.232 Leipzigerin mukaan rabbit olivat vaikutusvaltaisia Israelissa vasta 6. vs. jaa. ja 

diasporassa myöhemmin,233 jolloin mikään aineistoni teksteistä ei olisi syntynyt rabbien valta-aikana. 

Goodenough korostaa tätä: se että Babylonian rabbit eivät pitäneet tietyistä asioista, ei tarkoittanut, että 

Rooman juutalaisyhteisö ei olisi niitä hyväksynyt. Hänen mukaansa Rooman juutalaiset itse halusivat 

”pakanallisia” piirteitä katakombeihinsa.234 

Juutalaisuudessa oli hellenistisiä piirteitä yhtä lailla diasporassa kuin Palestiinassakin. 235 Vapaamieliseksi 

kuvailtavaa toimintaa tapahtui myös Palestiinassa: Beth She’arimin haudoissa kreikkalaiset mytologiset 

aiheet näyttävät olleen sallittuja ja kreikan kieltä käytettiin alueella todella paljon: jopa yli  80% haudoista on 

kreikaksi.236 Ylipäänsä suhtautuminen kuviin on ollut aiempaa rennompaa.237 Toisaalta ”rennompi” tilanne 

voidaan tulkita myös niin, että juutalaisilla on ollut vain vähän tai ei lainkaan valtaa vaikuttaa asiaan, koska 

kuvat eivät sopineet heidän tapoihinsa.238 Kysymys siis on, millaiseksi juutalainen näkemys kuvien perusteella 

tulkitaan: heikossa asemassa olevaksi vai sallivaksi. Joka tapauksessa juutalaisuuden kenttä haki muotoaan 

sekä Palestiinassa että diasporassa ja kreikkalais-roomalaisia vaikutteita on havaittavissa todella paljon. 

Miller jopa esittää, että rabbienkin keskuudesta on löytynyt hyväksyntää kreikkalais -roomalaisille 

uskonnolliskulttuurisille piirteille,239 minkä taustalla lienee ollut osan synagogien jäsenten akkulturaatio.240 

Tämä tausta selittänee myös DM-ilmauksen käyttöä haudoissa: yhteisön linja ei ollut erityisen yhtenäinen 

eikä ainakaan kokonaisuutena tiukka. Neusner huomauttaa, että esimerkiksi Babyloniassa rabbien opetukset 

vakiintuivat osaksi valtajuutalaisuutta vasta myöhäisantiikin jälkeen.241 

Rooman katakombeissa on huomattavaa, että ei tiedetä, kenen omistuksessa tai hallinnassa ne olivat.242 

Tämän vuoksi ei tiedetä, kenen päätöksestä tai näkemyksestä erilaisten teksti- ja koristelutyylien valinnassa 

on kyse. Kuitenkin se on selvää, että myös Roomassa juutalaisia voitiin haudata tiloihin, joissa esiintyy myös 

muita kuin jumalia kuin juutalainen Jumala, mutta sitä ei tiedetä, pidettiinkö tällaista kyseenalaisena tai jopa 

sopimattomana. Cappelletti korostaa tulkinnassaan varhaisjuutalaisuuden monimuotoisuutta: hänen 

mukaansa ajan juutalaisuus ei ollut erityisen lakikeskeistä eikä yhtenäistä ja jokin Babyloniassa kielletty 

saattoi olla Roomassa sallittua. Hän päätyy lopputulokseen, että Roomassa juutalaiset eivät joko halunneet 

 
232 Rajak 1998, 498. Samaa mieltä Neusner 1968, 443, 450 ja Miller 1999, 57—58. 
233 Leipziger 2021, 19. 
234 Goodenough 1953b, 32. 
235 Goodenough 1953b, 3. 
236 Rajak 1992, 342—343. 
237 Rajak 1994, 436. 
238 Beth She’arimin haudoista Rajak 1998, 486. 
239 Miller 1999, 78. Miller havaitsee tällaisen näkemyksen rabbiinisista teksteistä, mutta huomauttaa myös, että 

kyseinen näkemys on varmasti ollut yleisen rabbiinisen mielipiteen vastainen.  
240 Miller 1999, 82. Erityisesti varakkaiden jäsenten akkulturaatio on ollut merkittävää, koska he rahoittivat esimerkiksi 
synagogien koristelut. 
241 Neusner 1968, 452. 
242 Cappelletti 2006, 16. 
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tai voineet korostaa eroaan valtaväestöön.243 Rooman juutalaiskatakombien haudat ovat keskenään hyvin 

erilaisia, minkä vuoksi Cappelletti päätyy lisäksi tulkitsemaan, että myös juutalaisyhteisön keskuudessa on 

vallinnut erilaisia suuntauksia tai näkemyksiä eikä heillä ole ollut ainakaan vahvaa keskushallintoa. 244 Laurenzi 

taas tulkitsee tilanteen eri tavoin: vaikka haudat olivat hyvin erilaisia, hän uskoo hautausrituaalien olleen 

yhteneväisiä kaikilla juutalaisilla.245 

Yhteenvetona DM-ilmaisusta juutalaisessa käytössä voidaan siis ensinnäkin todeta, että se ei ollut erityisen 

yleinen ja että sitä esiintyi lähinnä Rooman kaupungissa. Toiseksi sen merkitys oli käsiteltyjen 

hautapiirtokirjoitusten aikaan jo pitkälti hiipunut, mikä tekee ilmaisusta vain teoreettisesti polyteistisen. 

Tällöin ilmaisun käyttö ei tarkoita, että henkilö ei olisi ollut monoteisti.  Kuitenkaan ilmaisu ei ollut yleisesti 

käytössä juutalaisten keskuudessa ja lisäksi Rooman katakombeissa on myös muita ”vapaamielisyyteen” 

viittaavia piirteitä, joten kyse voi olla suvaitsevaisuudesta ja valtaväestöön sulautumisesta.  Kolmanneksi on 

merkkejä Rooman kaupungissa vallinneista erilaisista suuntauksista, mistä voi olla kyse myös DM-ilmauksen 

käytössä. Tällöin se, että tusinassa hautoja on päätetty käyttää kyseistä ilmausta, ei välttämättä edusta koko 

yhteisön näkemystä. Näillä perustein tulkitsen, että DM-ilmaus ei lähtökohtaisesti ollut sopiva suurimmalle 

osalle juutalaisista, mutta sen käyttö ei myöskään ollut täysin mahdotonta.  

Käsiteltyjen DM-hautojen lisäksi Vigna Randaninista on löytynyt yksi mahdollisesti juutalainen θε(οῖς) 

Δ(αίμοςι) -hauta IGUR II 876. Sen teksti on kokonaan kreikaksi. Ainut syy pitää tekstiä juutalaisena on sen 

löytöpaikka. Noy kuitenkin tulkitsee, että kirjainten muodon perusteella hauta tuskin on juutalainen. 246 

Paleografia vaikuttaa heikolta perusteelta olla pitämättä tekstiä juutalaisena, mutta tekstin juutalaisuutta 

puoltaviakaan tekijöitä ei juurikaan ole, pelkkä löytöpaikka. Nähdäkseni tämä teksti saattaa olla juutalainen, 

mutta se on epävarmaa. Teksti ei ole mukana aineistossani. 

3.2.2. Manala 

Kaikkiaan on säilynyt seitsemän mahdollisesti juutalaista hautapiirtokirjoitusta, joissa mainitaan manalaan 

liittyviä jumaluuksia. Näistä viisi on Egyptin Leontopolista (tell El-Yehoudieh) (Manala 1—5) ja ne ajoittuvat 

2.vs. eaa.—2. vs. jaa. Yksi taas on Rooman kaupungista (Manala 6) ja ajoittuu 2. vs. jaa., yksi Beth She'arimista 

(Manala 7) 3. vs. jaa. alusta. Kaikki nämä tekstit ovat metrisiä. Niissä mainitut jumalhahmot ovat kreikkalaiset 

Haades, Moira ja Kharon – lisäksi Lethe mainitaan, mutta ei välttämättä jumaluutena.   

 
243 Cappelletti 2006, 174. Lisäksi yhteisöön sulautumisesta ja identiteetin säilyttämisestä Cappelletti 2006, 191. 
244 Cappelletti 2006, 198. 
245 Laurenzi 2013, 34. Laurenzi puhuu Vigna Randaninin katakombista. 
246 JIWE II s. 180. 
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Leontopolis sijaitsee Pohjois-Egyptissä Niilin deltan itäpuolella. Sieltä on löytynyt toiseksi eniten juutalaisia 

piirtokirjoituksia diasporassa: yhteensä 78 kappaletta, joista lähes kaikki ovat haudoista, kun taas Rooman 

kaupungista on löytynyt noin 600.247 Koko Leontopolista ei ole säilynyt yhtäkään menoraa tai lulabia eikä 

merkkiä heprean tai aramean osaamisesta.248 Noy tulkitsee tilanteen niin, että alueen juutalaiset eivät 

kokeneet tarpeelliseksi tehdä eroa itsensä ja muiden alueen väestön välille  ainakaan hautauksessa, mikä voi 

johtua siitä, että hauta-alue oli selvästi juutalainen.249 

Teksti Manala 1 on peräisin häidensä kynnyksellä kuolleen neidon haudasta. Siinä haudattu rinnastetaan 

Persefoneeseen, jonka Haades ryösti manalaan: -- [αἰ]φνιδίως με λαβὼ{βω}ν ᾤχετ’ἰὼν Ἀΐδη[ς] -- (yhtäkkiä 

Haades nappasi minut ja vei pois). Tekstissä Haades on henkilö ja aktiivinen toimija. Teksti tunnistetaan 

juutalaiseksi löytöpaikan perusteella. Persefoneen ryöstö -myytissä Haades on jumala, joten myyttiin 

viittaaminen ja Haadeksen mainitseminen tekee tekstistä polyteistisen.  

Ediittori kuitenkin huomauttaa, että Haadeella on sanastollista yhteyttä juutalaisiin teksteihin, minkä takia 

sitä ei välttämättä tulkittu juutalaiseen tapaan sopimattomaksi.250 Van der Horstin mukaan Haades taas 

symboloi kuolemaa ja on kirjallinen topos eikä merkki pakanallisuuteen taipumisesta.251 Tässä tulkinnassa 

”pakanallisuus”, eli kaiketi kulttuurillisuskonnollinen kreikkalaisroomalaisuus, on juutalaisuutta vähentävä 

ilmiö. Kuten johdannossa käsittelin, kyse on kuitenkin kahdesta limittäisestä ja toisiinsa vaikuttavasta 

ilmiöstä. Nähdäkseni Haades on kreikkalainen jumala riippumatta siitä, onko haudattu henkilö juutalainen 

vai ei, ja Haadeen maininta juutalaisessa kontekstissa kertoo vallinneesta juutalaisesta ilmapiiristä. 

Tekstissä Manala 3 Haades mainitaan paikannimenä eikä henkilönä tai jumalana.252 Käytetty ilmaus on ἦλθον 

δ’εἰς Άείδαν (menin alas Haadekseen). Hautaa pidetään juutalaisena paitsi löytöpaikan, myös haudatun 

nimen Ἰησοῦς perusteella.253 Tekstin perusteella haudattu oli 60-vuotias mies ja kyseessä ei ole viittaus 

Persefoneen ryöstöön, vaan manalaan paikkana. Käsittelen manalaa paikkana tekstien jälkeen. 

Myöhäisestä ajoituksestaan (2.vs. eaa.—2. vs. jaa.) huolimatta teksti Manala 4 on kirjoitettu doorilaisella 

murteella. Tekstin mukaan hauta kuului 20-vuotiaana kuolleelle naimisissa olleelle, mutta lapsettomalle 

naiselle. Tekstissä käytetään kuolemisesta kahta ilmaisua: ὀλισθάνω ὑπὸ σκοτόεν κλίμα Λάθας (vajota 

Letheen varjoisalle töyräälle) ja βαίνω εἰς Ἀΐδαο δόμους (mennä Haadeen taloon). Tässä Haades on henkilö 

 
247 Noy 1994, 162. 
248 Noy 1994, 165—166. 
249 Noy 1994, 182. 
250 JIGRE s. 63. 
251 Van der Horst, 1991, 48, 115. 
252 JIGRE s. 77. 
253 JIGRE s. 75. Myös van der Horst pitää Jeesusta juutalaisena (van der Horst 1994, 134). 
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ja Haadeen talo paikka. Löytöpaikan lisäksi haudatun juutalaisuutta tukee, että hänen kotipaikkansa on Ὀνίου 

γᾶ, Oniaan maa eli Leontopolis.254  

Haadeen ja Letheen maininta ovat merkki vaikutteiden omaksumisesta kreikkalaisesta kulttuurista. On 

huomautettu, että tekstin laatija ei itse välttämättä ole ollut juutalainen ja oletettavasti juutalaisille tekstin 

tilaajille tekstin kauneus on voinut olla uskonnollisia vaikuttimia oleellisempaa.255 Kuitenkin kuten yllä 

todettu, Haades on polyteistisestä luonteestaan huolimatta voinut sopia hyvin juutalaiseen näkemykseen, ja 

tekstissä Lethe voi hyvin tarkoittaa ennemmin paikkaa kuin henkilöä. Silti Lethe -joki on osa kreikkalaista 

mytologiaa ja jumalkäsitystä, minkä takia kyse on omaksutusta polyteistisestä vaikutteesta. Van der Horst 

huomauttaa, että Lethelle ei ole tunnettua selitystä, miten se liittyisi juutalaisuuteen sisällöllisesti tai 

sanastollisesti, ja hän pitää tekstiä hyvin ”pakanallisena”, mutta myös juutalaisena.256 Kyse voisi olla siitä, että 

juutalaiset käyttävät hellenistisiä keinoja, tässä tapauksessa manalakuvastoa ja -mytologiaa, ilmaistakseen 

omia ajatuksiaan. 257 Tällöin jumalaa ei mainita uskonnollisessa vaan retorisessa mielessä: jumalan 

mainitseminen tuo tekstiin jotain lisää, mutta ei kerro henkilön uskonnollisesta vakaumuksesta.  Tästä seuraa 

kysymys, mikä oli se juutalainen ajatus, jonka ilmaisemiseen näitä kreikkalaisia jumalia tarvittiin.  

Tekstissä Manala 5 haudatun nimi on ehkä Abramos ja hänen kerrotaan kuolleen 53-vuotiaana. Haudatulla 

kerrotaan olleen Ἀβράμου ψυχῆς (Abra(ha)min henki), mikä voisi kertoa haudatun nimen tai kuvailla hänen 

luonteenlaatuaan. Van der Horstin mukaan Abramos oli haudatun nimi ja hän oli paikallisen juutalaisyhteisön 

johtohahmo.258 Hänen kuolemansa ilmaistaan: αὐτὸς ὁ πανδαμάτωρ ἥρπασεν εἰς Ἀΐδην (itse kaiken alistaja 

nappasi hänet Haadeeseen). Tässäkin Haades on paikka eikä henkilö. Tekstiä pidetään juutalaisena 

Abrahamin mainitsemisen takia.259 Ei ole selvää, kuka on ὁ πανδαμάτωρ; kuten ediittorit esittelevät, tämä 

voisi viitata johonkin ei-abrahamilaisen uskonnon jumaluuteen, mutta se voisi olla myös juutalaisten tai 

kristittyjen jumala.260  

Tekstin Manala 1 tavoin teksti Manala 2 on nuoren naisen haudasta: -- δὲ Μοῖρα πρωτοτόκου με τέκνου πρὸς 

τέλος ἦγε βίου (ja Kohtalo johti minut elämäni päähän synnyttäessäni ensimmäistä lastani).  Hautaa pidetään 

juutalaisena löytöpaikan perusteella ja ediittorien mukaan sen juutalaisuus on lähes varmaa.261 Tekstissä 

yhdistyvät kreikkalainen ja juutalainen perinne: sekä Kohtalo että tekstin lopussa oleva ilmaus ψυχὴ δ’εἰς 

 
254 JIGRE s. 91. Myös van der Horst pitää kyseistä henkilöä juutalaisena (van der Horst 1994, 131). 
255 JIGRE s. 92. 
256 Van der Horst 1994, 131—132. 
257 Ajatuksen esittelevät van der Horst ja Gruen (van der Horst 1994, 130 ja Gruen 2016, 40, 131).  
258 Van der Horst 1991, 157. 
259 JIGRE s. 96 ja van der Horst 1994, 134. 
260 JIGRE s. 98. 
261 JIGRE s. 71. 
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ὁσίους ἔπετε (sieluni liittyy pyhien seuraan) ovat yleisiä sekä kreikkalaisessa että juutalaisessa käytössä. 262 

Haudassa on siis hyödynnetty kreikkalaisen ja juutalaisen käsityksen yhteistä pintaa. Moira on tekstissä 

henkilö ja aktiivinen toimija, mikä tekee tekstistä polyteistisen. Juutalaisia synnytykseen kuolleiden naisten 

hautoja on säilynyt sekä Palestiinasta että diasporasta, mutta tavallisesti ne eivät ole metrisiä263 eikä niissä 

mainita Moiraa tai muitakaan ei-juutalaisia jumaluuksia. 

Teksti Manala 6 on peräisin Roomasta, mutta koska siinä käytetään ajoituksessa egyptiläistä kuukautta Τυβι, 

sillä uskotaan olleen yhteys Egyptiin. Myös tämä hautapiirtokirjoitus on kirjoitettu mittaan. Se tunnistetaan 

juutalaiseksi hautaajan Δωρόθεος ja haudatun Θεοδοσία nimien perusteella. Tekstin metrinen osa on 

kokonaan kreikaksi, mutta sen jälkeen haudatun nimi ilmoitetaan myös latinaksi: [ Theodosia quae et] 

Kalypso. Tekstissä puhutellaan Kharonia kuoleman tuojana. Kharon on tässä selvästi henkilö, mikä tekee 

tekstistä polyteistisen. Toinen puhuteltu jumalhahmo on [π]ονηρὲ δαίμον eikä ole selvää, mihin jumaluuteen 

tämä viittaa. Myöskään tekstin juutalaisuus ei ole varmaa, mutta kyseiset nimet ovat yleisiä juutalaisessa 

käytössä ja teksti muistuttaa Leontopolin juutalaisia metrisiä hautapiirtokirjoituksia.264  

Beth She'arim oli suuri hauta-alue Palestiinassa lähellä nykyistä Haifaa. Piirtokirjoitusten perusteella sen on 

todettu olevan erityisesti juutalaisten hauta-alue ja se mainitaan myös Talmudissa. Aluetta pidetään hyvin 

hellenistisenä, mikä osoittaa hellenismin laajan ilmenemisen juutalaisuudessa myös Palestiinassa. 265  

Tekstissä Manala 7 mainitaan sekä Haades että Moira. Teksti kertoo haudatusta, että tämä keräsi ”kaiken 

viisauden hedelmiä” (πάσης σοφίης καρπόν), minkä takia hänen tulkitaan olleen oppinut, ehkä kirjalliselta 

alalta.266 Tekstissä on runsaasti kreikkalaisia piirteitä ja homerismeja, mutta myös raamatullisia ja juutalaisia 

ilmaisuja.267 Teksti tunnistetaan juutalaiseksi löytöpaikan ja juutalaisiksi tulkittujen fraseologisten piirteiden 

perusteella.268 Teksti ei ole mukana Freyn CIJ-kokoelmassa, ilmeisesti koska Frey ei pitänyt sitä juutalaisena.  

Kuten teksteissä Manala 3 ja 5, Haades on tässä (Manala 7) paikka. Henkilön kuolemaa kuvataan: καὶ γ’ἐλθ[ὼν 

ε]ὶς Ἅδην (ja mentyään Haadekseen). Ediittorit huomauttavat, että sekä juutalaiset että kristityt käyttivät 

Haadesta kuoleman ilmaisuissa, minkä perusteella sana Haades oli joko menettänyt merkityksensä 

jumaluutena tai erittäin vakiintunut tapa ilmaista kuolemaa. Septuagintalla voi olla tässä huomattava rooli: 

heprealaisen Raamatun שאול (she’ol, manala) käännettiin Septuagintaan Ἅδης. Kun sanaa Haades 

 
262 JIGRE s. 72—73. 
263 Hachlili 2005, 321—322. 
264 JIGRE s. 235. 
265 Goodenough 1953a, 89—91. Hauta-alue tunnetaan myös nimellä Sheikh Ibreiq. 
266 BS s. 99—100. 
267 BS s. 101, 103 ja van der Horst 1994, 136. 
268 BS-ediittorien lisäksi myös Goodenough ja van der Horst pitävät tekstiä juutalaisena (Goodenough 1953a, 102 ja van 
der Horst 1994, 136). 
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Raamatussa käytettiin kuoleman paikkaa ilmaisevana sanana, siitä tuli juutalainen ilmaus.  269 Juutalaisessa 

käytössä Haades-paikka oli siis menettänyt uskonnollismytologisen merkityksensä.270 Goodenough tulkitsee 

tilanteen niin, että Moira ja Haades ovat juutalaisten tarkoituksella ja ymmärryksellä omiin tarkoituksiinsa 

lainaamia ilmiöitä, joilla he ilmaisevat omia ajatuksiaan. Lisäksi hän huomauttaa, että tekstin ympäristöstä 

on löytynyt fragmentteja myös amazonomakhiasta ja Ledasta eli kreikkalaista jumalkuvastoa on ilmeisesti 

hyödynnetty alueella enemmänkin.271 

Kuten mainittu, tekstissä Manala 2 haudatun kuolema kuvataan Moira-ilmaisulla. Beth She'arimin tekstissä 

(Manala 7) itse kuolema ilmaistaan Haadeen kautta, mutta myöhemmin kuoleman mainitaan tapahtuneen 

Moiran tahdosta (ἐπὶ ἤθελε Μοῖρα κραταιή). Tekstissä Haades on paikka, mutta Moira taas aktiivinen toimija. 

Haadesta voidaan Septuagintan kautta pitää juutalaisuuteen kuuluvana ilmiönä, mutta Moiralle vastaavaa 

selitystä ei ole. Moira on kreikkalainen jumalatar. Ediittorien mukaan kyse ei kuitenkaan ole polyteismistä 

eikä uskonnollisesta kannanotosta, vaan kaunopuheisesta ilmauksesta, siis retorisesta keinosta. 272 Kuten 

Lethen myös Moiran tapauksessa voisi olla kyse siitä, että hautauksessa oli tapana hyödyntää vahvasti 

kreikkalaissävyistä kuvastoa, jolloin kynnys mainita kreikkalaisia jumalia on ollut matala. Kuitenkin Lethe ja 

Moira ovat juutalaisissa teksteissä hyvin harvinaisia. Haades henkilönä ja paikkana on yleisempi, mutta silti 

myös harvinainen. 

Kysymys näiden tekstien polyteistisyydestä kulminoituu siis siihen, pidetäänkö mainittuja kreikkalaisia 

jumalia uskonnollisessa mielessä jumalina vai onko niiden maininta vain retorinen keino. Nähdäkseni jumala 

on jumala, vaikka tämä mainittaisiinkin retorisena keinona. Tästä seuraa kysymys maininnan 

uskonnollisuudesta ja siitä, mistä syystä kyseinen jumala mainitaan. Ja tästä edelleen seuraa kysymys, 

täytyykö polyteismin itsessään olla uskonnollista vai ei. Ediittorit toteavat Beth She'arimin tekstistä (Manala 

7), että se kuvaa sekä haudatun juutalaista että kreikkalaista identiteettiä ja on perussanomaltaan 

juutalainen, vaikka sen kirjallinen asu onkin hyvin kreikkalainen. 273 Tämän tulkinnan mukaan myös 

kreikkalaisuuden uskonnollinen puoli voi ilmetä juutalaisuudessa eli juutalainen henkilö voi olla polyteisti 

menettämättä juutalaista olemustaan. Haadeksen tapauksessa tämä kreikkalaisuuden uskonnollinen puoli 

oli osa tärkeitä tekstejä ja ainakin jossain määrin vakiintunut ilmaus juutalaisessa käytössä, Moiran, Kharonin 

ja Lethen tapauksessa taas näin ei ollut.  

Haades-ilmaisulla voidaan siis Septuagintan kautta tulkita olevan juutalainen merkitys ja ajatus on, että koska 

sanan merkitys on juutalainen, Haadeksen jumalamerkitys on hälventynyt jopa kokonaan pois. Kreikkalaista 

 
269 BS s. 103—104. Van der Horst 1991, 151—152. 
270 Van der Horst 1994, 136. 
271 Goodenough 1953a, 102. 
272 BS s. 104—105. 
273 BS s. 107. 
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kulttuuria tuntevat juutalaiset kuitenkin varmasti olivat tietoisia sanan jumalmerkityksestä. Tällöin 

polyteismin ja monoteismin raja hälvenee: Haades on kreikkalaisessa merkityksessä osa polyteististä 

kokonaisuutta, juutalaisessa taas monoteististä, ja kuten todettu, kreikkalaisuus ja juutalaisuus eivät olleet 

toisiaan poissulkevia ilmiöitä. Nähdäkseni Haades-ilmaisuja voidaan pitää polyteismin rajatapauksena: vaikka 

sana on kreikkalaisessa mielessä osa polyteismiä, sitä juutalaisissa piireissä käytettiin monoteistisissä 

tarkoituksissa – ainakin oletettavasti. Moira- ja Lethe-ilmaisuille taas ei tunneta tällaista selitystä ja voisi olla, 

että Haades-ilmaisut toimivat ikään kuin siltana myös muiden jumalten käyttöön teksteissä.  

Manala-teksteistä täytyy huomata, että kaikkien juutalaisten hautapiirtokirjoitusten joukossa ovat vain nämä 

käsittelemäni muutamat tekstit, joissa mainitaan kreikkalaisia jumalia. Suurimmassa osassa juutalaisia 

hautoja näin ei ole ja kyse on marginaali-ilmiöstä, mikä samoin kuin DM-hautojen tapauksessa voisi viitata 

siihen, että tällaiset ilmaisut eivät olleet suosittuja. Epäsuosiota voisi hyvin selittää se, että tällaista 

kreikkalaisten jumalten mainintaa pidettiin kyseenalaisena, mikä tarkoittaisi, että jotkut tulkitsivat ilmaisun 

juutalaisuuteen sopimattomaksi. Kuten jo totesin, nähdäkseni jumala on jumala riippumatta siitä, oliko 

tämän maininta uskonnollinen teko, ja sen vuoksi pidän näitä tekstejä polyteistisinä. Mutta tämä polyteismi 

ei välttämättä tarkoita, että tekstit olisivat olleet silloisen juutalaisen ilmapiirin vastaisia. Teksteissä 

polyteistiset ilmaukset ja juutalaisuus ovat sulassa sovussa ja ainakaan tekstien laatijat eivät näytä pitäneen 

niitä toisiaan poissulkevina. 

Yhteenvetona kaikissa näissä teksteissä (Manala 1—7) niiden tunnistaminen juutalaiseksi perustuu tekstien 

löytöpaikkaan, henkilöiden nimiin tai paikannimiin, Beth She'arimin tekstin tapauksessa myös kielellisiin 

piirteisiin. Teksteissä Haades esiintyy henkilönä kahdessa (Manala 1 ja 4) ja Kharon yhdessä (Manala 6), 

Haades taas on paikka kolmessa (Manala 3, 5 ja 7) ja Moira mainitaan kahdessa (Manala 2 ja 7) ja Lethe 

yhdessä (Manala 4). Polyteistisiä ovat ainakin ne, joissa Haades, Moira ja Kharon ovat jumalhenkilöitä, 

riippumatta siitä, miten hyvin Haades sanastollisesti sopii juutalaiseen traditioon.  

Ajoituksen laveuden vuoksi tekstien syntykontekstia ei tunneta hyvin, mikä osaltaan vaikeuttaa niiden 

ymmärtämistä. DM-hautojen yhteydessä käsittelemäni rabbiinisen ajan tapojen ja tulkintojen 

monimuotoisuus voi päteä myös osaan näistä haudoista ja taustalla voi olla samaa ajatusmaailmaa kuin Beth 

She’arimin mytologisaiheisissa haudoissa, mutta ajoituksen epävarmuuden vuoksi tästä ei voi olla varma. 

Haudat voivat ajoittua myös ptolemaiolaisaikaan, jolloin Jerusalemin Temppeli oli vielä toiminnassa. Vain 

tekstit Manala 6 ja 7 ovat varmasti roomalaisajalta ja lisäksi Manala 6 on peräisin samoilta ajoilta ja seudulta 

kuin 2.—3. vs. jaa. ajoittuvat Rooman DM-haudat. Näiden tekstien tapauksessa kyse voi olla samasta ainakin 

Rooman kaupungissa vallinneesta sallivasta ilmapiiristä.  
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Tekstien löytöpaikka Leontopolis ja nimitys Ὀνίου γᾶ tulee myös ottaa huomioon. Oniaan Temppeli oli 

mahdollisesti ainakin alkujaan osa juutalaista liikettä, joka hylkäsi Jerusalemin temppelin. 274 Viittaus ylipappi 

Oniaaseen vaikuttaa olevan suora viittaus tähän aikaan, mikä voisi kertoa alueella vaikuttaneista Jerusalemin 

Temppelin linjasta poikkeavista juutalaisuuden muodoista. Ainakin on selvää, että Manala-tekstit ovat yleisiä 

juuri tällä alueella, mikä tukee tulkintaa alueellisesta suuntauksesta. Kuten sanottu, ajoituksen laveuden 

vuoksi asiaa on vaikea tulkita tarkemmin, mutta manalahaudat tai osa niistä ovat mahdollisesti peräisin 

Oniaan Temppelin perustamisen ajoilta. Kuitenkin Oniaan Temppelin asemaa Jerusalemin haastajana on 

myös kyseenalaistettu: Josefus ei missään kohtaa sano Oniaan Temppelin rikkoneen juutalaista lakia, joten 

sen perustaminen on voinut olla laajemmassakin juutalaisyhteisössä hyväksyttyä, ja Oniaan Temppelin ja 

Jerusalemin välit eivät välttämättä olleet huonot.275 Ainakaan Jerusalemissa ei aktiivisesti vastustettu Oniaan 

Temppeliä, vaikka sitä ei myöskään pidetty Jerusalemin Temppelin vertaisena. 276 Oniaan Temppeli ei ehkä 

niinkään korvannut Jerusalemin Temppeliä, vaan toimi sen rinnalla, ikään kuin sen alaisena – ainakin Egyptin 

juutalaiset pitivät yhteyttä myös Jerusalemiin.277 Tällöin alueiden väliset mahdolliset näkemykselliset erot 

eivät johtuisi instituutioista. Lisäksi täytyy huomata, että Beth She'arimin teksti (Manala 7) on peräisin 

Palestiinasta eikä diasporasta, joskin toisen Temppelin tuhon jälkeiseltä ajalta. Van der Horst kuitenkin näkee 

yhteyden Leontopolin Temppelin historian ja alueen haudoissa ilmenevien hellenististen vaikutteiden 

välillä278 – kyse on jonkinlaisesta ainakin jossain määrin muusta juutalaisuudesta poikkeavasta suuntauksesta. 

Leontopolissa on havaittavissa erikoisuutta myös hautauskulttuurissa: hautojen tyyppi ja asettelu ovat 

omanlaisensa, missä voisi olla kyse foinikialais- tai egyptiläisvaikutteista.279 Hautauksessa on siis 

Leontopolissa paikallisia piirteitä sekä hautojen fyysisessä luonteessa että niihin liittyvissä piirtokirjoituksissa.   

Mielestäni Manala-hautojen tapauksessa ei ole tarpeellista erityisesti korostaa Leontopolin Temppelin 

syntyä. Koko diasporan alueella on havaittavissa paikallisia piirteitä ja juutalaisuudessa oli myös antiikin 

aikana erilaisia suuntauksia. Tällaisia paikallisia piirteitä ja suuntauksia ilmenee, vaikka yhteisön välit 

Jerusalemiin olisivatkin olleet tavalliset eikä kyseessä tarvitse olla minkäänlainen radikaali irtautuminen tai 

suuren luokan näkemysero. Leontopolin juutalaisyhteisö eli polyteistisessä ilmapiirissä yhdessä muun 

väestön kanssa ja heidän ympäristönsä vaikutti heihin siinä missä ympäristö vaikuttaa keneen tahansa. Koska 

Manala-haudat ovat lähes kaikki peräisin juuri Leontopolista, kyseessä lienee ollut juuri paikallinen trendi ja 

sen salliva ilmapiiri. Koska tällaisia hautoja tavataan myös Roomassa ja Palestiinassa, trendi lienee ollut 

ainakin jossain määrin hyväksytty myös siellä. Kuitenkaan manalakuvaston käyttäminen haudoissa ei ollut 

 
274 Hayward 1982, 432, 443. 
275 Gruen 2016, 373—374, 380—381. 
276 Noy 1994, 166. 
277 Schürer 1973, 145—147. 
278 Van der Horst 1994, 129—130. 
279 Hachlili 2005, 68—69. Hachlili käsittelee hautojen loculi-tyyppiä ja asettelua ja vertailee niitä muiden alueiden 
käytäntöihin. 
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yleistä juutalaisten keskuudessa, vaikka Haades, Persefone ja Moira olivat yleisiä jumalia ympäri kreikkalaisen 

maailman. Ilmiön harvinaisuuden ja keskittyneisyyden perusteella tulkitsen,  että pääasiassa tällaista 

kuvastoa ei pidetty juutalaisuuteen sopivana.  

3.3. Luettelot 

Käsittelen tässä luvussa eri jumaliin liittyviä osallistujalistoja, joissa on mahdollisesti mukana juutalaisia 

henkilöitä. Tekstit ovat peräisin Egyptistä hellenistiseltä kaudelta sekä Deelokselta roomalaisajalta.  Luettelo 

1 ajoittuu 2. vs. eaa. ja se on peräisin Ptolemaiksesta (el-Mansha), Luettelot 2 ja 3 taas ovat Hermoupolis 

Magnasta 1. vs. eaa. alkupuolelta. Luettelo 4 on Deeloksen Serapeionista vuoden 100 jaa. tienoilta. Näiden 

tekstien henkilöiden kohdalla heidän tunnistamisensa juutalaiseksi tai ei-juutalaiseksi on erityisen 

ongelmallista: kuten juutalaisuudesta-luvussa käsittelin, henkilön tunnistaminen juutalaiseksi pelkän nimen 

perusteella on hyvin kyseenalaista. Silti usein nimi on ainut viite henkilön mahdollisesta juutalaisuudesta, 

kuten aineiston käsittelyssä on käynyt ilmi. 

Luettelot 1—3 ovat dedikaatioita. Ne on tehty ὐπὲρ βασιλέως ja niissä Ptolemaioksista käytetään sanaa θεός. 

Annettu asia on pyhäkkörakennus. Hallitsijat ovat ὐπὲρ-ilmauksessa genetiivissä ja muut jumalat dedikaation 

saajina suorana objektina datiivissa. 

Dedikaatio Luettelo 1 on osoitettu Θρίπιδι Κολάνται Πανὶ θεοῖς συννάοις (Trifikselle, Kolantheelle, Panille ja 

muille pyhäkön jumalille). Jumalia on siis hyvin monia: hallitsijat, Trifis, Kolanthes ja Pan sekä muita nimeltä 

mainitsemattomia. Dedikaatioon osallistuneet on listattu alle ja mukana on henkilö nimeltä Ἂβραμ 

Ἀλωσμαθουτος.  

Ediittorit eivät erikseen käsittele Abramin juutalaisuutta, mutta appendix 3 otsikon mukaan pitävät nimeä 

juutalaisena. Myös hautapiirtokirjoitus Manala 5 tulkitaan juutalaiseksi, koska haudatun nimi on Abramos. 

Tuon tekstin alkuperäistä sijaintia ei tunneta, mutta nimen perusteella sen uskotaan olevan yksi Leontopolin 

(tell El-Yehoudieh) juutalaisista haudoista.280 Sekä tekstin tunnistaminen juutalaiseksi että sen alkuperän 

olettaminen nojaavat siis pelkästään haudatun nimeen. Ediittorien mukaan Abraham ja s iihen liittyvät Abram 

ja Abramos ovat erityisen juutalaisia nimiä.281 Kyseisen nimen juutalaisuus vaikuttaa ilmeiseltä, mutta nousee 

kysymys, kulkevatko nimen ja käyttäjän juutalaisuus käsi kädessä. Tarkoittaako juutalainen nimi, että 

henkilökin on juutalainen? Mikäli tarkoittaa, Luettelo 1:n tapauksessa juutalainen henkilö on osallistunut 

dedikaatioon lukuisille ei-juutalaisille jumalille ja tapauksessa myös hallitsijat ovat jumalia. 

 
280 JIGRE s.96. 
281 JIGRE s. 100. 
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Dedikaation Luettelo 2 tekijälistassa on neljä nimen perusteella mahdollisesti juutalaista henkilöitä. Heidän 

nimensä ovat Ὑρκανὸς Πτολεμαίου, Χάβας Ἡεροφῶντος, Ἀπολλόδωρος Ζαββδήλου ja Πτολεμαῖος 

Δωσιθέου. Nimet ovat kaikki joko mahdollista seemiläistä alkuperää tai yleisiä juutalaisten keskuudessa282 eli 

tunnistaminen juutalaiseksi on hyvin epävarmaa. Dedikaatio on osoitettu Ἀπόλλωνι καὶ Διὶ καὶ τοῖς 

συνεστίοις θεοῖς. Ediittorien kommentin mukaan on mahdollista, että henkilöt ovat juutalaisia, vaikka he 

ottavatkin osaa kreikkalaisille juutalaisille tehtyyn dedikaatioon, mutta he kuitenkin huomauttavat, että 

henkilöillä ei tilanteessa kenties ollut valinnanvaraa.283  Oman näkemykseni mukaan näistä nimistä mikään ei 

ole varmasti juutalainen. 

Myös Luettelo 3 on osoitettu Ἀπόλλωνι καὶ Διὶ καὶ τοῖς συνεστίοις θεοῖς. Siinä nimen perusteella 

mahdollisesti juutalaiset henkilöt ovat Ἀγγίων Χρυσίππου, Καινίων Κοσακάβου, Χελκίας Διονυσίου, Ἀγγίων 

Συνμάχου ja Μίλιχος Βαράκου. Tässäkin tapauksessa nimiä pidetään mahdollisesti juutalaisena, koska ne 

ovat seemiläistä tai kanaanilaista perää tai yleisiä juutalaisten joukossa.284  

Kaikissa näissä kolmessa dedikaatiotekstissä antajista ilmoitetaan nimi ja isän nimi eikä mukana ikinä ole 

esimerkiksi määrettä Ἰουδαῖος eikä mitään muutakaan, mikä kertoisi henkilön juutalaisuudesta. Käsittelen 

seuraavassa luvussa Panin temppelin votiiveja ja dedikaatioita (Votiivit 1 ja 2), joissa on nimen ja isän nimen 

perässä määre Ἰουδαῖος. Näissä Panin temppelin teksteissä saajajumaluutta ei mainita nimeltä, vaan saaja 

on θεός, ja määreen Ἰουδαῖος kanssa tämän tulkitaan tarkoittavan, että juutalainen henkilö on osoittanut 

toimituksen juutalaiselle jumalalle Panin temppelissä. Sen sijaan Luetteloissa 1—3 sekä kreikkalaiset ja 

egyptiläiset saajajumaluudet että jumalina käsitellyt hallitsijat nimetään täsmällisesti. Oropoksen 

dedikaation Manumissio 1 tekijä Μόσχος Μοσχίωνος Ἰουδαῖος taas tekee dedikaation kahdelle 

kreikkalaiselle jumalalle, ilmoittaa olevansa Ἰουδαῖος ja kuvailee uskonnollista kokemustaan. Paneionin ja 

Amfiareionin teksteissä siis juutalainen henkilö oli itse tekstin tekijä. Näissä Luetteloissa 1—3 juutalaisten 

ääni taas on jäänyt hyvin pieneksi, sillä he ovat vain muutama lukuisista dedikaattoreista, ja kuten todettu, 

heidän juutalaisuutensa on myös hyvin epävarmaa. Se on ainakin selvää, että kukaan näistä henkilöistä ei ole 

halunnut tai pystynyt285 tuomaan juutalaisuuttaan selvästi esiin, mikäli he ylipäänsä olivat juutalaisia.  

Deeloksen Serapeionista on löytynyt vuoden 100 jaa. tienoille ajoittuva lista dedikaatioista ja niiden 

tekijöistä. Tässä listassa on henkilö, josta käytetään nimeä Πραύλος Σαμαρεύς (Luettelo 4). Praulos on 

osallistunut sekä itsensä että sisarustensa ja äitinsä puolesta (καὶ [ὑπὲρ] τῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς μ[ητρὸς]). 

Toisin kuin yllä käsitellyissä Egyptin teksteissä, dedikaattorista ei mainita tämän isän nimeä.  

 
282 JIGRE s. 248. 
283 JIGRE s. 248. 
284 JIGRE s. 250. 
285 Ei ole selvää, miten paljon valtaa yksittäisellä dedikaattorilla on ollut tekstin laadintaan ja oman nimensä ilmaisuun. 
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Nimen osasta Σαμαρεύς on käyty keskustelua: Praulosta on esitetty sekä juutalaiseksi että samarialaiseksi tai 

ei kummaksikaan. Ediittorit Noy, Panayotov ja Bloedhorn uskovat hänen olleen Samarian kaupungista 

kotoisin oleva henkilö, joka ei ainakaan enää dedikaation toteuttamisen aikaan ollut juutalainen. He myös 

huomauttavat, että sana Σαμαρεύς on erikoinen, yleisempi olisi Σαμαρίτης tai sen variantti.286 Kuten 

muissakin listoissa, tämä mahdollisesti juutalainen henkilö oli vain yksi monista osallistuneista ja hänen 

juutalaisuutensa ilmaisu on vähintään pienimuotoista, ehkä jopa olematonta.  

Näiden listojen perusteella voidaan todeta, että mikäli juutalaiset henkilöt osallistuivat yhteisiin toimituksiin, 

heidän juutalaisuuttaan ei korostettu. Heitä kuvataan samalla tapaa kuin muitakin osallistujia eikä heidän 

uskonnollista vakaumustaan mainita. Kyseisissä teksteissä henkilöistä ei mainita esimerkiksi kotipaikkaa tai 

ammattia, joten heistä tiedetään hyvin vähän, mikä osaltaan vaikeuttaa tekstin tulkintaa. Toimituksissa, 

joissa juutalainen henkilö oli ainut tai yksi harvoista osallistujista, juutalaisuus tuodaan esiin vahvemmin. 

Tämä voisi johtua siitä, että juutalaisella henkilöllä on ollut suurempi valta tekstin laatimiseen. Yhteisissä 

toimituksissa mahdolliset juutalaiset ovat niin sanotusti kulkeneet massan mukana. Tämä puolestaan voisi 

kertoa, että juutalaisuutta ei ollut tarpeen tuoda ilmi kaikissa tilante issa, ei ainakaan tekstit laatineiden 

henkilöiden taholta. Tällaisissa tilanteissa mahdolliset juutalaiset ovat sulautuneet muun väestön joukkoon 

varsin saumattomasti. Ainut heitä erottava tekijä ovat nimet. 

Näiden käsiteltyjen tekstien lisäksi on luetteloita, jotka kertovat polyteistisestä toiminnasta epäsuorasti ja 

joissa on mukana mahdollisesti juutalaisia nimiä. Tällaisia ovat esimerkiksi thiasos- ja efebilistat. Tekstit 

itsessään eivät ole polyteistisiä, mutta niiden kuvaamat järjestelmät olivat, minkä takia nämä listat kuvaavat 

epäsuorasti juutalaisten osallistumista kulttitoimintaan.287 Teksteistä käy ilmi, että nimen perusteella 

juutalaiset henkilöt saattoivat osallistua tällaiseen toimintaan. Tyypillisesti heidän juutalaisuuttaan ei 

korosteta ja heidät esitellään samalla tavalla kuin esimerkiksi muutkin efebit, joten jälleen juutalaiset 

näyttävät tässä asiassa sulautuneen valtaväestön joukkoon. Koska tekstit eivät käsittele juutalaisia muista 

poikkeavalla tavalla, voitaisiin olettaa, että myös heidän osallistumisensa vaikkapa efebijärjestelmään oli 

samanlaista kuin muillakin. Tämä on kuitenkin tulkintaa – teksti ei sitä suoraan kerro. Henkilön tunnistaminen 

juutalaiseksi pelkän nimen perusteella on hyvin epävarmaa, joten juutalaisten määrää vaikkapa mainittujen 

efebien joukossa on hyvin vaikea arvioida. Rajak huomauttaa, että nimen perusteella juutalaiseksi tunnistettu 

on myös voinut luopua juutalaisuudesta jossain vaiheessa elämäänsä ja toisaalta, että juutalaiset henkilöt 

eivät välttämättä ole olleet listojen kuvaamissa toiminnoissa mukana vapaaehtoisesti. 288 Koska tällaiset 

tekstit eivät suoraan kuvaa juutalaisuutta ja polyteismiä, ne eivät ole mukana aineistossani.  

 
286 IJudO I s. 233—234. 
287 Efebilistoista Rajak 1985, 368 ja thiasos-listoista Gibson 1999, 25. 
288 Rajak 1985, 370. 
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3.4.  Muut votiivit ja dedikaatiot 

Käsittelen tässä luvussa muut kuin manumissioihin, hautaukseen tai luetteloihin liittyvät polyteistiset 

juutalaisiin liittyvät votiivit ja dedikaatiot. Näitä ovat Panin temppelistä Egyptin El-Kanaista, läheltä 

Apollinopolis Magnaa, löytyneet neljä (Votiivit 1—4) oletettavasti juutalaisten tekemää dedikaatiota ja 

votiivia. Ne ajoittunevat 2.—1. vs. eaa. Lisäksi Brixiasta Pohjois-Italiasta on löytynyt yksi paikallisille 

jumaluuksille tehty votiivi (Votiivi 5). 

Tekstissä Votiivi 1 Θεύδ[ο]τος Δωρίωνος Ἰουδαῖος kiittää pelastumisesta mereltä. Votiivi alkaa sanoilla θεοῦ 

ἐυλογία. Votiivi 2 on hyvin samankaltainen. Se alkaa sanoilla εὐλόγει τὸν θεόν ja antaja on Πτολεμαῖος 

Διονυςίου Ἰουδαῖος. Molemmat tekstit tunnistetaan juutalaiseksi sanan Ἰουδαῖος käytön perusteella. 

Henkilöiden juutalaisuus on yleisesti hyväksyttyä,289 mutta sen sijaan heidän suhteestaan Paneioniin on käyty 

keskustelua. Votiiveista 3 ja 4 on epävarmaa, ovatko ne juutalaisia. Kummassakin tekstissä henkilö nimeltä 

Λάζαρος kertoo tulleensa kolmatta kertaa. Tekstejä pidetään mahdollisesti juutalaisina nimen takia ja sen 

vuoksi, että samasta temppelistä on löytynyt myös mainitut kaksi varsin varmasti juutalaista tekstiä samalta 

ajalta – tosin aikajänne on hyvin pitkä tekstien ajoitusvaikeuksien290 vuoksi. Koska nimi Λάζαρος on 

harvinainen juutalaisyhteisön ulkopuolella, Stern tulkitsee myös näiden tekstien olevan juutalaisia. 291 

Tekstien sijainnista Paneionissa ja kehyksistä ollaan kahta mieltä. Toisaalta tekstien on tulkittu sijaitsevan 

hieman muista, Panille osoitetuista teksteistä erillään, ja että ne on lisäksi erotettu kehyksellä. 292 Toisaalta 

Stern taas havaitsee niiden olevan Panille osoitettujen tekstien seassa, ei erotettuina, ja että muissakin 

teksteissä on koristekehyksiä.293  Myös tekstien sisältö ja kieli jakaa mielipiteitä. Stern osoittaa tekstien olevan 

sisällöllisesti ja kielellisesti kyseiselle pyhäkölle tyypillisiä.294 Kokonaisvaltainen tulkinta siitä, ovatko tekstit 

tyypillisiä vai eivät, vaihtelee huomattavasti ja riippuu siitä, mitä piirteitä tulkitsija korostaa. Sternin mainitut 

havainnot tekstien sisällöllisestä, kielellisestä ja sijainnillisesta tyypillisyydestä ovat nähdäkseni 

paikkansapitäviä, mutta teksteissä on näiden lisäksi kaksi harvinaista seikkaa. 

Ensimmäinen harvinainen piirre on, että teksteissä mainitaan kohdejumaluutena Panin sijasta θεός, mikä ei 

ole tyypillistä Paneionin kiitosvotiiveille: muissa teksteissä mainitaan joko Pan tai ei ketään jumaluutta.295 

Tämän takia on tulkittu, että kenties juutalaiset henkilöt tarkoittavat osoittaa tekstinsä juutalaiselle jumalalle 

 
289 Esimerkiksi Leipziger 2021, 16. 
290 Tekstejä on ajoitettu sekä ptolemaiolais- että roomalaisajalle (JIGRE, s. 209). 
291 Stern 2013, 181. 
292 JIGRE s. 208. 
293 Stern 2013, 185. 
294 Stern 2013, 183 ja 187. 
295 Lähes puolissa kaikista kiitosvotiiveista ei mainita Pania. Stern 2013, 182—183.  
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tai kenties he tulkitsevat Panin kaikkeuden jumaluutena.296 Toinen epätyypillinen asia teksteissä on sana 

Ἰουδαῖος ja koska nämä kaksi erikoista asiaa ilmenevät ainoastaan näissä kahdessa tekstissä, kenties niillä on 

yhteys.  

Kaikista Paneionin hellenistisen kauden ja roomalaisajan teksteistä noin kolmasosassa kirjoittaja mainitsee 

itsestään pelkän nimen tai nimen ja patronyymin, kolmasosa nimensä ja etnisyyden ja kolmasosa nimensä ja 

ammatin.297 Ἰουδαῖος-tekstit kuuluvat etnisyyskategoriaan. Mainitut etnisyydet ovat lähes aina kreikkalaisia 

Egeanmeren alueelta298 eli juutalaisuuden maininta on myös tällä tapaa harvinaista. Sternin tulkinnan 

mukaan kreikkalaisen etnisyyden mainitsemisen yleisyys tukee tulkintaa, että Ἰουδαῖος tarkoittaa 

juudealaista, mikä silti ei sulkisi pois henkilöiden juutalaisuutta.299 Mairs osoittaa näennäisen etnisen ilmaisun 

Ἰνδὸς tarkoittavan intialaisen sijasta elefanttiratsastajaa300, mutta vastaavaa merkitystä sanalle Ἰουδαῖος ei 

ole esitetty. Gruenin kommentin mukaan dedikaatio Panille ei tee henkilöstä ei-juutalaista ja hän pitää näitä 

henkilöitä juutalaisina siinä missä muitakin Ἰουδαῖος-henkilöitä.301 Ἰουδαῖος tarkoittaa tässä siis joko 

juutalaista tai juudealaista. Oman tulkintani mukaan kummassakaan tekstissä tekijän ei ollut pakollista 

ilmoittaa uskontoaan tai etnisyyttään, vaan kyse on vapaaehtoisesta valinnasta. 

Koska tekstissä käytetään erikoisesti sanaa θεός, uskon sanan Ἰουδαῖος viittaavan uskontoon. Tämä ei silti 

sulje pois, että henkilöt saattaisivat olla juudealaisia. Mairs käsittelee artikkelissaan identiteetin 

tilannesidonnaisuutta eli sitä, että identiteetin ilmaistava tai korostettava osa valitaan tilanteen mukaan. 302 

Lisäksi hän huomauttaa, että Paneionin votiiveissa ja dedikaatioissa yksilö päättää itse, miten kuvaa 

itseään.303 Paneionin tekstit ovat hyvin koherentti kokonaisuus: ne selvästi kopioivat toisiaan sekä kielen että 

sisällön osalta.304 Usein kirjoittajat selittävät, miksi ovat aavikolla, mihin myös ammattien ilmaisu liittyy.305 

Hellenistisen kauden ja roomalaisajan tekstit ovat hyvin kreikkalaisia: kreikkalaisten nimien, etnisyyksien ja 

ammattien joukossa on vain muutama latinankielinen nimi ja muutama juutalainen nimi ja etnisyys ja kaikki 

tekstit ovat kreikaksi – silti kreikkalaisuutta ei koskaan suoraan mainita.306 Dedikaation tai votiivin tekeminen 

Panille on ollut kreikkalainen teko, minkä takia kreikkalaisuutta ei tarvitse erikseen korostaa, koska pelkkä 

dedikaation tai votiivin tekeminen on osoitus kreikkalaisuudesta.307 Sen sijaan toimituksen tekeminen Panille 

 
296 JIGRE s. 208. 
297 Mairs 2010, 155. 
298 Mairs 2013, 19. 
299 Stern 2013, 184. 
300 Mairs 2013, 12—13, 15. 
301 Gruen 2016, 124. 
302 Mairs 2013, 3. 
303 Mairs 2013, 16—17.  
304 Mairs 2010, 157. 
305 Mairs 2010, 155—156; Mairs 2013, 16. 
306 Mairs 2010, 155; Mairs 2013, 18, 21. 
307 Mairs 2013, 25. 
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ei ole osoitus juutalaisuudesta, mikä voisi selittää tarvetta ilmaista oma juutalaisuus. Juutalaisuuden 

ilmaiseminen Paneionissa on merkki sisäisestä toiseudesta: henkilöt ovat kreikkalaisia ja osallistuvat 

kreikkalaiseen toimitukseen, mutta ovat myös juutalaisia.  

Panin kiittäminen piirtokirjoituksella aavikkomatkalla on ollut vahva perinne, josta on oltu hyvin tietoisia. 

Kyseinen toimi on voinut olla jopa ennemmin perinne kuin vakaumuksellinen teko. Kuitenkin pelkkä 

Paneioniin kirjoittaminen on uskonnollinen teko ja pelkkä henkilön nimikin tulkitaan rukoukseksi. 308 

Ἰουδαῖος-tekstit ovat selvästi uskonnollisia, koska niissä mainitaan θεός. Nämä kaksi Paneionin tekstien 

joukossa erikoista sanaa kenties selittävät toisiaan: sana Ἰουδαῖος selittää, miksi kirjoittaja mainitsee 

tekstissään jumalan θεός poiketen temppelin yleisestä tavasta, ja toisaalta sanavalinta θεός selittää, mitä 

juutalainen henkilö tekee ei-juutalaisen jumalan temppelissä.  Kenties kyse on siis yhteisten piirteiden 

löytämisestä: juutalaiset henkilöt osallistuvat piirtokirjoituksen jättämisen kulttuurilliseen toimitukseen ja 

muokkaavat sen uskonnollisilta aspekteiltaan itselleen sopivaksi. Kyse olisi siis siinä mielessä juutalaisten 

vapaamielisyydestä, että he tekevät toimituksen kreikkalaisen jumalan alun perin egyptiläisessä 

temppelissä309, mutta kyse ei välttämättä ole suoranaisesta polyteismistä, koska heidän nimeämänsä jumala 

on pelkkä θεός. Toisaalta tekstit voivat olla myös osoitus siitä, että juutalainen monoteismin vaatimus ei 

välttämättä ole ollut aivan ehdoton – kenties toimitukset Panille ovat olleet juutalaisille luultua 

normaalimpaa toimintaa.310 Schürer pitää näitä tekstejä osoituksena Egyptin juutalaisten vapaamielisyydestä 

ja hänen mukaansa mainittu jumala voi olla joko Pan tai Jahve eikä se ollut tekijälle oleellista. 311 Gruenin 

tulkinnan mukaan tällaisten toimitusten tekeminen Panille sopii tekijöidensä tulkintaan juutalaisuudesta.312 

Joka tapauksessa toimitus on suoritettu kreikkalaisen jumalan temppelissä eli kyse on vähintään 

jonkinasteisesta uskontojen sulaumasta tai vaikutteiden omaksumisesta, ehkä jopa polyteistisestä 

toiminnasta. Toisaalta tilanteeseen voitaneen soveltaa Gruenin ajatusta, että hellenismin ja juutalaisuuden 

keskeisessä vaikutteiden omaksumisessa ei ole kyse assimilaatiosta eikä integraatiosta, vaan siitä, että 

juutalaiset ilmaisevat itseään hellenistisin keinoin.313 Tekstit osoittavat ainakin joidenkin juutalaisten 

osallistuneen myös tähän matkustuskulttuurin uskonnolliseen osaan. 314 Toimitus on tehty temppelissä, jota 

voisi kutsua uskontojen sulatusuuniksi: alun perin kyse oli monien egyptiläisten jumalten, mukaan lukien 

faarao Seti I:n, temppelistä, myöhemmin siitä tuli kreikkalaisen Panin temppeli.315 Tällainen jumalten ja 

 
308 Mairs 2010, 158—160. 
309 Mairs 2013, 16. 
310 Kraemer 1989, 46. 
311 Schürer 1973, 58. Schürer pitää juutalaisina ainoastaan Votiiveja 1 ja 2. 
312 Gruen 2016, 124. 
313 Gruen 2016, 40, 131. Van der Horst ajattelee samaa Leontopolin haudoista (Van der Horst 1994, 130). 
314 Stern 2013, 178. 
315 Mairs 2010, 159. 
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uskontojen sulauma on voinut osaltaan kannustaa myös juutalaisia osallistumaan toimituksiin.  Itse tekstit 

eivät esitä ongelmallisena, että juutalaiset henkilöt ovat näin tehneet.316 

Lombardian Brixian (nyk. Brescia) tekstissä (Votiivi 5) vapautettu Annia tekee votiivin jumaluuksille nimeltä 

Iunones. Tekstin juutalaisuus jakaa mielipiteitä. Freyn mielestä Iuda kertoo henkilön olleen juutalainen, 

mutta koska hän teki votiivin ei-juutalaisille jumalille, Frey ehdottaa hänen luopuneen uskostaan.317  Noyn 

tulkinnan mukaan teksti ei ole juutalainen, koska siinä esiintyy paikallisia jumaluuksia, vaikka miehen nimi 

Iudas onkin juutalainen.318 Rajak taas tulkitsee, että Iuda on selvä merkki henkilön juutalaisuudesta eikä 

jumaluuksien mainitseminen muuta tätä seikkaa.319 Myös Kraemer pitää Anniaa juutalaisena, mutta tulkitsee 

tämän olevan juutalaiseksi kääntynyt ja polyteismin olevan jäänne hänen ei-juutalaisesta taustastaan.320 

Solinin mukaan henkilön juutalaisuus on hyvin epävarmaa: tunnistus perustuu pelkästään sanaan Iuda ja hän 

ehdottaa, että kyseessä voisi olla kirjurin virhe ja sanan olisi kuulunut olla Iulia.321 Gregori seuraa Solinin 

tulkintaa ja pitää tekstin juutalaisuutta hyvin epävarmana.322 

Teksti on hyvin avoimen polyteistinen: saajajumaluudet aloittavat tekstin ja heitä on useita (Iunonibus). 

Nähdäkseni ei-juutalaisten jumalien esiintyminen tekstissä ei ole riittävä syy pitää henkilöä ei-juutalaisena ja 

kannatan Rajakin tulkintaa. Nimistöön perustuva juutalaiseksi tunnistaminen on jossain määrin epävarmaa, 

mutta ainakin kyseinen teksti on säilynyt hyvässä kunnossa ja kokonaan, joten nimet ovat varmat, ellei sitten 

oleteta kirjurin kirjoittaneen niitä väärin. Muista aineistoni teksteistä on käynyt ilmi, että juutalaiset toisinaan 

tekivät toimituksia ei-juutalaisille jumalille, joten tässäkään tapauksessa se ei liene mahdotonta. 

Käsittelemäni Rooman polyteistiset haudat ajoittuvat suunnilleen samaan aikaan ja samaa ilmiötä tavataan 

myös provinsseissa, joten Annia-tekstissä voisi olla kyse samansuuntaisesta sallivasta ilmapiiristä. Kyse on 

kuitenkin yksittäistapauksesta: tämä on ainut Gallia Cisalpinan polyteistinen juutalaispiirtokirjoitus ja ainut 

juutalaisen henkilön Iunones-jumaluuksille tekemä toimitus. Tapauksen perusteella ei mielestäni voida tehdä 

yleistyksiä alueen juutalaisyhteisön toiminnasta tai näkemyksistä, vaikka Annian toiminnan vaikuttimina 

onkin voinut olla samoja tekijöitä kuin mainituissa Rooman ja provinssien teksteissä.  

 
316 Stern 2013, 188. 
317 Frey 1975, 576. 
318 JIWE I s. 19. 
319 Rajak 1992, 348. 
320 Kraemer 1989, 42. 
321 Solin 1983, 743. Lisäksi Solin huomauttaa, että Iuda on miehen nimi – tekstin Annia taas on nainen.  
322 Gregori 1990, 308. 
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4. HAVAINNOT 

Kuten Rajak toteaa, materiaalisessa kulttuurissa hellenismin vaikutus juutalaisuuteen on silminnähden 

havaittavissa ja mitä instituutioihin tulee, niistäkin ymmärretään paljon. Ajatusmaailmassa tapahtuneiden 

muutosten havaitseminen ja ymmärtäminen sen sijaan on haastavaa.323 Käsittelemästäni polyteistisestä 

juutalaisesta piirtokirjoitusaineistosta käy selväksi, että juutalaiset ovat osallistuneet polyteistiseen 

toimintaan eli polyteismi ei ole ollut juutalaisille mahdotonta. Tätä syvempi ajatusmaailman ymmärtäminen 

on haastavampaa ja on vaikea sanoa, onko kaikkien polyteististen juutalaistekstien taustalla yksi yleinen 

sallivan suuntauksen aalto vai johtuuko polyteismi teksteissä erillisistä tekijöistä – tai kenties näiden kahden 

yhdistelmästä tai välimuodosta. Teksteistä yksi (Manumissio 1) varsinaisesti kuvaa uskonnollista kokemusta 

ja dedikaatiot ja haudat lienevät tehdyt vapaasta tahdosta sellaisiksi kuin ne ovat, mutta virallisista teksteistä, 

kuten manumissioista ja luetteloista, taas voidaan esittää, että ne on tehty tietyn mallin mukaan eikä 

polyteismi olisi ollut juutalaisille ainakaan täysin vapaavalintaista.  

Rajak esittää hellenismin vaikutuksista kysymyksen, miellettiinkö tapahtuneet muutokset hellenistisiksi vai 

pidettiinkö niitä juutalaisina.324 Aineistoni osalta sanoisin olevan selvää, että kyse on ollut juutalaisten 

hellenisoitumisesta ja että tekstien laatijat itse olivat tästä tietoisia: tekstien kuvaamat toimet on tehty 

kreikkalaisille, roomalaisille ja egyptiläisille jumalille. Rajak osoittaa, että juutalaisuuden sisällä 

suhtautuminen kreikkalaisiin vaikutteisiin ja siihen, mikä oli juutalaisten tapojen ja näkemysten vastaista, 

vaihteli.325 Kaikki kreikkalainen ja laajemmin ajateltuna roomalainen ei ollut juutalaisuuden vastaista ja 

käsittelemässäni aineistossa huomattava osa teksteistä on sekä avoimen juutalaisia että polyteistisiä: ainakin 

ne tekstit, joissa käytetään jotakin ”juutalainen” merkitsevää sanaa, ehkä myös ne, joissa henkilöllä on 

juutalainen nimi. Näissä teksteissä itsissään juutalaisuus ja polyteismi eivät ole ristiriidassa, vaan käsitys 

ristiriidasta tulee tekstien ulkopuolelta. Jää epäselväksi, onko tekijä itse mieltänyt polyteismin osaksi 

juutalaisuutta vai onko hän toiminut useamman eri identiteetin ohjaamana. Kraabelin tulk innan mukaan 

juutalaisten ”synkretismissä” oli kyse pyrkimyksestä sopia heitä ympäröivään yhteisöön paremmin 326 eli hän 

pitää vaikutteiden vaihtamista ainakin jossain määrin tietoisena toimintana. 

Aineistoni perusteella näyttää siltä, että toisinaan juutalaisessa yhteydessä voitiin tehdä toimituksia 

kreikkalaisille tai roomalaisille jumalille. Paljon tätä täsmällisempää johtopäätöstä en pysty antamaan: 

polyteististen juutalaistekstien pieni lukumäärä kertonee kyseessä olevan joko hyvin pienen juutalaisten 

joukon käsitys tai kyse voi olla siitä, että äänekäs juutalainen liike on vaientanut tämän heikomman 

 
323 Rajak 1990, 64. 
324 Rajak 1990, 66. 
325 Hasmonihallitsijoista Rajak 1990, 79. 
326 Kraabel 1982, 450—451. 
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suuntauksen. Jää myös epäselväksi, missä määrin kyse oli yhtenäisestä suuntauksesta ja missä määrin yleisen 

ilmapiirin sallimista yksittäistapauksista. Myös kaikkein vaikein kysymys jää vaille tyhjentävää vastausta: 

miten polyteistisen tekstin tuottanut juutalainen henkilö ymmärsi oman vakaumuksensa ja miten hän ajatteli 

polyteismin sopivan juutalaiseen lakiin? Kyse voisi olla identiteetin moninaisuudesta: kre ikkalaisjuutalainen 

henkilö seuraa toisinaan juutalaisia, tosinaan kreikkalaisia tapoja. Kuten todettu, aineistoni teksteissä 

polyteismi ja juutalaisuus eivät olleet konfliktissa, mutta yleisten juutalaisten tapojen ehdoton monoteismi 

tekee vaikeaksi ymmärtää, miten juutalainen henkilö voi olla polyteisti. Juuri tämän kysymyksen vaikeuden 

takia polyteistiset juutalaispiirtokirjoitukset on usein selitetty pois tai sivuutettu. Nähdäkseni aiheen 

tarkastelu on hedelmällistä juuri sen vaikeuden takia: vaikeus johtuu ”virallisten” tapojen ja todellisuuden 

ristiriidasta ja aiheen kautta päädytään näkemään ero näiden välillä sekä ymmärtämään juutalaisuutta 

entistä monipuolisemmin. 

Juutalaisten osallistumisesta polyteistiseen toimintaan on polyteististen piirtokirjoitusten lisäksi muutakin 

epäsuoraa evidenssiä: juutalaisten paikat odeioneissa, teattereissa sekä heidän osallistumisensa 

gymnasioneihin ja efebijärjestelmään. Kulttitoiminta, uskonto ja mytologia olivat vahvasti läsnä teatterissa ja 

muissa esityksissä ja juutalaisille osoitetut paikat kertovat juutalaisten osallistuneen näihin. 327 Esitän 

seuraavaksi muutamia yleisiä havaintoja aineistostani. 

4.1. Yleistä 

Juutalaisuutta ja polyteismiä esiintyi samoissa teksteissä manumissioissa, hautauksessa, votiiveissa, 

dedikaatioissa ja luetteloissa. Missään näistä tekstilajeista kaikki juutalaistekstit eivät olleet polyteistisiä, vain 

muutamat. Määrällisesti kaikkein eniten on polyteistisiä hautoja. Polyteismiä esiintyy sekä formuloissa328 että 

retorisissa ilmaisuissa329 ja näiden lisäksi myös muilla tavoin vapaaehtoisesti ilmaistuna.330 Sekä formuloiden 

että retoristen ilmausten tapauksissa näyttää siltä, että polyteistiset ilmaisut eivät olleet pakollisia eli henkilöt 

ovat jollain perusteella tietoisesti päättäneet käyttää niitä. Luetteloiden tapauksessa polyteismin luonne jää 

hyvin epäselväksi. 

Aineistossani331 yleisimmät syyt pitää tekstejä juutalaisina ovat nimistö332 ja löytöpaikka.333 Juutalaista 

tarkoittavaa sanaa käytetään yhdeksässä tekstissä ja yhdessä samarialaista. Synagoga mainitaan kerran ja 

 
327 Rajak 1985, 367. 
328 Manumissiot ja DM-haudat. 
329 Manala-haudat. 
330 Oropoksen, Paneionin ja Brixian dedikaatiot ja votiivit. 
331 Tiedot kerätty teksteittäin eriteltyinä aineistoliitteeseen. 
332 Kaikkiaan 18 juutalaisena pidettyä nimeä, joista kymmenen luetteloissa. 
333 Kaikkiaan 15 tekstissä, kyseiset paikat ovat hauta-alueita. 
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juutalaisia symboleita on kolme kertaa. Terminologia, fraasit ja yhteys muihin tunnettuihin juutalaisiin 

teksteihin ovat melko yleisiä, niitä esiintyy yhdeksän kertaa. Löytöpaikan ja nimistön korostuminen on 

piirtokirjoitusaineiston luonteen vuoksi luonnollista. On huomionarvoista, että juutalaisyhteisö on 

polyteistisissä teksteissä hyvin taka-alalla. Juutalaista tarkoittavia sanoja käytetään erityisesti silloin, kun 

teksti sijaitsee ei-juutalaisessa paikassa. Koska suurimmassa osassa teksteistä ei ole juutalaista tarkoittavaa 

sanaa eikä juutalaisia symboleita eikä mainita juutalaisyhteisöä, tulkitsen, että teksteissä juutalaisuutta ei 

erityisesti korosteta. Tämä johtunee siitä, ettei korostamiseen ollut mitään tarvetta: tehty toiminta ja 

juutalaisuus eivät olleet ristiriidassa ja juutalaisuuden korostaminen ei olisi lisännyt tilanteeseen mitään 

oleellista.  

Seuraavaksi sananen sanoista Ἰουδαῖος ja Iudeus. Käsittelin juutalaisuudesta-luvussa termin 

ongelmallisuutta. Ongelman ydin on, ettei antiikissa ollut sanastoa erottaa juutalaisia kaikista juudealaisista, 

vaikka ero on oleellinen kysymykselle polyteismistä. Piirtokirjoitusten käsittelystä käy ilmi, että termi jakaa 

paljon tutkijoiden mielipiteitä, mutta yleisesti ottaen olen itse taipuvainen tulkitsemaan termin tarkoittavan 

juutalaista, mikäli sana on säilynyt tekstissä hyvin. Piirtokirjoitusaineistossa tilanne on vaikea, koska tämä 

sana on yleensä ainut tapa tunnistaa teksti juutalaiseksi.334 Aineistoni teksteistä ainoastaan Manumissio 2:ssa 

on sanan Ἰουδαῖος lisäksi toinen juutalaisuuteen viittaava piirre: nimi Ἰουδαῖος. Lisäksi Paneionista on 

löytynyt Ἰουδαῖος-tekstien lisäksi kaksi tekstiä, joissa mainitaan hyvin mahdollisesti juutalaisia nimiä, mutta 

nämä ovat eri teksteistä. Paneionin Ἰουδαῖος-teksteistä argumentoin kuitenkin, että tekstien muu sisältö 

yhdistettynä sanaan Ἰουδαῖος kertovat henkilöiden olleen juutalaisia. Pääasiassa tilanne siis on, että mikäli 

henkilön mainitaan olevan Ἰουδαῖος, mitään muita juutalaisuuteen viittaavia merkkejä ei ole. Tämä voisi 

johtua siitä, että Ἰουδαῖος yksinään on selvä merkki juutalaisuudesta. Toisaalta juutalaiset symbolit ja 

synagogan mainitseminen ovat harvinaisia polyteistisissä teksteissä, joten näiden tunnusten puute voisi 

johtua myös siitä. Lisäksi on huomattavaa, että Delfoin ja Paneionin perinteisiin ei kuulunut tällaisten 

merkkien lisääminen tekstiin, mutta hautoihin tämä ei päde. Ἰουδαῖος-teksteistä yksikään ei ole peräisin 

selvästi tai vahvasti juutalaiselta alueelta, vaan tekstit ovat olleet ei-juutalaisten tekstien seassa, jolloin sanan 

Ἰουδαῖος käyttö voisi johtua siitä, että se on valtaväestölle hyvin ymmärrettävä, siis informatiivinen. Lopuksi 

täytyy vielä huomauttaa, että mikäli sanaa Ἰουδαῖος ei pidetä juutalaisuudesta kertovana piirteenä, vahvoista 

tunnistustavoista jäävät jäljelle vain menora ja synagogaan viittaavat sanat. Sanan merkitys ”juutalainen” on 

ongelmallinen vain sellaisissa teksteissä, joissa Ἰουδαῖος-henkilö tekee jotain, mitä ei pidetä juutalaisuuteen 

sopivana. Mielestäni tässä tilanteessa oikea ratkaisu on tarkastella juutalaisuuden luonnetta uudelleen – itse 

teksteissä juutalaisuus ja polyteismi eivät ole konfliktissa. 

 
334 Aineistossani näin on teksteissä Manumissiot 1, 3 ja 4, DM 9, 10 ja 12 sekä Votiivit 1 ja 2.  
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Aineistossani mainitut jumaluudet ovat Amfiaraos, Apollon, Gaia, Di Manes, Haades, Helios, Hygieia, Junones, 

Kharon, Kolanthes, Lethe, Moira, Pan, Ptolemaiokset, Serapis, Triphis ja Zeus sekä muut pyhäkön jumalat ja 

epäselvät πονηρὲ δαίμον ja ὁ πανδαμάτωρ. Eniten esiintyy kreikkalaisia jumalia ja kreikka on myös yleisin 

tekstien kieli. Roomalaiset jumaluudet Di Manes ja Junones ovat latinankielisissä teksteissä. Tekstilajien, 

jumaluuksien ja paikkojen välillä on selviä, pääasiassa hyvin odotustenmukaisia yhteyksiä: Roomassa 

haudoissa käytetään DM-ilmausta, Egyptissä Leontopolissa manalaan liittyviä jumaluuksia, Delfoin 

manumissioissa mainitaan Apollon, Gorgippiassa käytetään Zeus, Gaia, Helios -formulaa, Paneionin votiivit ja 

dedikaatiot liittyvät Paniin. Näiden lisäksi on toki myös yksittäisiä tekstejä, jotka eivät sovi näihin kaavoihin, 

kuten Beth She’arimin ja provinssien hautatekstit sekä suurin osa luetteloista. Roomalaisia jumaluuksia 

esiintyy pääasiassa vain Italiassa, kreikkalaisia taas Kreikassa, Mustallamerellä ja Egyptissä. Vaikka Vähä-

Aasiassa oli huomattavia juutalaisyhteisöjä, joilta on säilynyt myös paljon piirtokirjoituksia, alueelta ei ole 

säilynyt ainuttakaan polyteististä juutalaispiirtokirjoitusta. Sama tilanne on Aleksandriassa ja koko 

Palestiinasta ja Syyriasta polyteistisiä tekstejä on säilynyt vain yksi. 

Voidaan siis sanoa, että alueen kielellinen ja kulttuurillinen tilanne heijastuu suoraan polyteistisiin 

juutalaispiirtokirjoituksiin. Usein mainitut jumaluudet luonnollisesti liittyvät siihen pyhäkköön, johon teksti 

liittyy; näin on Egyptin Paneionissa, Delfoin Apollonin temppelissä, Oropoksen Amfiareionissa ja Deeloksen 

Serapeionissa. Formuloiden tapauksessa jumaluuksien valinta näyttää yleensä selvältä: DM on Roomassa 

todella yleinen ilmaus haudoissa ja Delfoissa Apollon liittyi orjien vapautukseen. Sen sijaan Gorgippian Zeus, 

Gaia, Helios -ilmaisun tapauksessa ei tiedetä, miksi formulassa esiintyvät juuri nämä jumalat.  Haudoissa 

jumalat liittyvät ymmärrettävästi kuolemaan. Suurimman osan luetteloista tapauksessa ei tiedetä, miksi juuri 

näiden jumalten toimituksiin liittyi juutalaisia henkilöitä, mutta mainitut hallitsijakultin kohteet taas ovat 

määräytyneet silloisen hallitsijan mukaan. Käsittelen hallitsijakultteja enemmän seuraavassa alaluvussa. 

Polyteistiset ilmiöt näyttävät olleen paikan lisäksi vahvasti aikaan sidottuja: yhtä ilmiötä esiintyy tietyllä 

alueella tiettyyn aikaan. Lisäksi sillä voi olla joitain yksittäistapauksia muillakin alueilla. Tämä kertonee 

trendeistä: ilmaisusta tuli suosittu ja sitä käytettiin hetken aikaa, kunnes se kenties unohtui tai todettiin 

sopimattomaksi – mutta kyse voi olla myös siitä, että aineistoa ei vain ole säilynyt kaikilta ajoilta ja alueilta.  

Tekstien ajoitukset ovat pääasiassa hyvin laveita, minkä takia ajallista vaihtelua voidaan havainnoida vain 

hyvin yleisellä tasolla. Mitä aineistosta voidaan ajoituksen perusteella havaita on, että varhaisimpina aikoina 

manumissiot, dedikaatiot ja votiivit olivat yleisiä, kun taas haudat yleistyivät myöhemmin. Teksteistä 

varhaisin on Oropoksesta klassisen ja hellenistisen kauden rajamailta. Tämä on huomattavaa, koska 

juutalaisilla ja kreikkalaisilla oli yhteyksiä myös tätä ennen. Ilmeisesti kreikkalaisten polyteististen 

vaikutteiden imeytyminen juutalaisuuteen vei aikaa. Teksteistä myöhäisimmät ovat kolmannelta 

vuosisadalta jaa., siis ajalta jolloin rabbien valta alkoi kasvaa ja monoteismi yleistyä koko Rooman 
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valtakunnassa. On epäselvää, mikä täsmällisesti olisi ollut syy polyteismin häviämiseen juutalaisista 

teksteistä. Kyseessä lienee ollut yleisesti ilmapiirin muutos monoteistiseen suuntaan: oletan polyteististen 

vaikutteiden tulleen juutalaisuuteen ympäristön vaikutuksesta, joten kun polyteismi väheni ympäristössä, 

myös sen imeytyminen juutalaisuuteen väheni. 

Yhdessäkään aineistoni tekstissä ei mainita juutalaisten henkilöiden titteleitä tai virkoja. Kaikkien 

juutalaispiirtokirjoitusten joukossa titteleiden ja virkojen mainitseminen on yleistä varsinkin haudoissa ja ne 

liittyvät tyypillisesti synagogiin. Titteleiden ja virkojen puute omassa aineistossani voisi kertoa siitä, että 

tekstien kirjoittajat eivät ole olleet korkeissa uskonnollisissa tai hallinnollisissa asemissa. Tämä voisi selittää 

myös polyteismin ja juutalaisuuden yhteensulautumista: koska henkilöt eivät ole olleet uskonnollisia 

auktoriteetteja, heidän näkemyksensä ei ehkä ole ollut erityisen tiukka ja voi jopa olla, etteivät he ole olleet 

tietoisia kaikista uskonnollisista kysymyksistä. Polyteismi on voinut olla heille luonnollista, koska he ovat 

eläneet sen ympäröimänä koko ikänsä. Aineistoni juutalaisten yhteiskunnallinen asema vaihtelee suuresti: 

osa on vapautettuja orjia, yksi orjan vapauttaja ja monilla on todella hienoja, kalliita hautoja.  Näyttää siis 

siltä, että polyteismiä ei esiintynyt kaikkein korkeimmissa asemissa olevien keskuudessa,335 mutta kaikkien 

muiden keskuudessa kyllä, sekä vapautettujen että vauraiden. 

Polyteismille juutalaispiirtokirjoituksissa on kaksi perinteistä ongelman kiertävää selitystä: perheen sisäinen 

moniuskontoisuus ja pakottaminen. Ensimmäisessä ajatus on, että juutalainen henkilö ei itse sortuisi 

polyteismiin, mutta hänen perhetilanteensa takia perhe kuitenkin tekee niin. Toisen selityksen mukaan  

juutalainen henkilö on vastoin tahtoaan painostettu tai pakotettu polyteismiin, jolloin hän on tilanteen uhri. 

Molemmissa oletuksena on, että juutalainen henkilö ei itse vapaasta tahdostaan voisi tehdä polyteististä 

tekoa. Kummallekaan selitykselle ei ole nähtävissä lähteissä kunnollisia perusteita: kun polyteismiä ilmenee 

juutalaispiirtokirjoituksissa, sitä ei itse tekstissä esitetä ongelmallisena ja ajatus konfliktista tulee tekstin 

ulkopuolelta. Minkäänlaista pakotusta tai vasten tahtoa toimimista ei ole havaittavissa. Kuten todettu, uskon 

polyteismin johtuvan yleisestä ilmapiiristä, johon paitsi yhteisön, myös perheen moniuskontoisuus vaikuttaa, 

ja on täysin mahdollista, että perhesuhteet ja perheen perinteet ovat vaikuttaneet polyteististen tekstien 

taustalla. Tarkoitan, että avioliitot ja muut perhesuhteet ovat voineet osaltaan vaikuttaa polyteististen 

vaikutteiden imeytymiseen juutalaisuuteen, mutta olisi liioiteltua olettaa, että polyteismi on merkki perheen 

sisäisestä pakottamisesta. Polyteismin laittaminen yhteiskunnallisen painostuksen tai pakottamisen piikkiin 

on yhtä lailla perusteetonta: polyteistiset tekstit ovat harvinaisia ja pakottamisesta ei ole säilynyt mitään 

muuta merkkiä kuin ajatus siitä, ettei juutalainen henkilö voisi tehdä polyteististä tekoa. Mielestäni aineistoni 

 
335 Tilanne olisi hieman erilainen, mikäli aineistossani olisivat olleet mukana myös ns. välillisesti polyteistiset tekstit, 
kuten efebilistat sekä teatterien ja odeionien istumapaikat. Nämä liittyvät kaikki yläluokan elämään. 
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osoittaa, että yksittäiset juutalaiset toimijat ovat voineet omasta tahdostaan tehdä polyteistisiä tekoja ollen 

silti juutalaisia. 

4.2. Hallitsijakultit 

Hallitsijakulttien ja juutalaisuuden välinen keskeinen yhteentörmäys on polyteismi.336 Rooman keisarikultin 

ja juutalaisten suhteen poleemisuutta korostetaan usein, kenties Caligulan ja juutalaisten välisen kuuluisan 

selkkauksen vuoksi. Kuten Noy huomauttaa, Caligula oli kuitenkin keisarina poikkeus ja yleensä keisarit eivät 

vaatineet juutalaisilta jumaluutensa myöntämistä.337 Kaikkiaan minkäänlaisia yhteenottoja juutalaisten ja 

muun väestön välillä oli harvoin338 eikä keisarikulttikaan ollut ongelma.339 Juster huomauttaa, että Caesar oli 

juutalaisten ystävä ja suojelija ja koska keisarikultti alkoi hänestä, juutalaiset oli varmasti otettu huomioon 

alusta asti. Lisäksi juutalaisilla oli ollut erioikeuksia jo seleukidien ja ptolemaiosten aikaan, joten kyseessä oli 

normaali käytäntö.340 Keisarikultin ja juutalaisten suhteesta puhuttaessa Noy korostaa, että 

yksittäistapauksissa on voinut olla paljonkin vaihtelua riippuen yksilön vakaumuksesta ja ympäristön 

paineista.341 

Juutalaisten versiossa hallitsijakulteista on kolme keskeistä piirrettä: juutalaiset eivät käyttäneet 

hallitsijoiden jumaluuteen viittaavia titteleitä,342 toimitukset tehtiin Jahvelle keisarin puolesta synagogissa343 

ja juutalaiset eivät rakentaneet hallitsijoille temppeleitä, vaan dedikoivat heille synagogia. 344 Nämä pitävät 

omassa aineistossani paikkaansa kolmea poikkeusta lukuun ottamatta: luettelot-luvussa esittelin kolme 

tekstiä ptolemaiolaisajan Egyptistä (Luettelot 1—3), joissa Ptolemaiokset esitetään jumalina. Nämä ovat 

ainoat tapaukset, joissa juutalaiset käsittelevät hallitsijoita jumalina, ja kyse on marginaalitapauksista. Lisäksi 

on aiheellista muistaa, että näissä tapauksissa juutalaiseksi tunnistaminen perustuu pelkästään nimistöön ja 

kuten todettu, kaikkien näiden tekstien ”juutalaisten” juutalaisuus ei ole varmaa. Juutalaisten 

osallistumisesta hallitsijakultteihin heille sopivilla tavoilla taas on paljon näyttöä. Näyttää siltä, että 

juutalaisilla oli selvä tapa, miten toimia hallitsijakulttien kanssa sortumatta monoteismiin – ja 

hallitsijakulttien tapauksessa monoteismin vaatimus näyttää olleen tiukka ja yleinen. Ilmeisesti hallitsijan 

 
336 Juster 1914, 339 
337 Noy 2001, 69. 
338 Alle kerran ihmiselämässä. Rajak 2001a, 6—7.  
339 Gruen 2002, 44—45. 
340 Juster 1914, 340. 
341 Noy 2001, 81. 
342 Juster 1914, 342. 
343 Juster 1914, 346—347. 
344 Juster 1914, 348. 
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tunnustaminen jumalaksi on ollut suurempi kysymys kuin toimituksen tekeminen muulle kreikkalaiselle tai 

roomalaiselle jumalalle. Käsittelen seuraavaksi lyhyesti juutalaisten osallistumista hallitsijakultteihin.  

Ptolemaiosten ajan Egyptistä on säilynyt runsaasti piirtokirjoituksia, joissa juutalaiset suorittavat dedikaation 

hallitsijan tai hallitsijaperheen puolesta.345 Tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta hallitsijalle kuitenkaan 

nostamatta tätä jumalan asemaan. Ὑπὲρ-ilmaisuja käytetään dedikaatioissa ja votiiveissa yleisesti myös 

muissa kuin hallitsijaan liittyvissä yhteyksissä. Esimerkiksi oletettavasti juutalaisten omalle jumalalleen 

tekemässä votiivissa JIGRE 116 vuodelta 29 eaa. votiivin antajaa ei mainita, ainoastaan keiden puolesta se on 

tehty. Vaikka dedikaation antajan nimi mainittaisiin, ὑπὲρ σωτηρίας -ilmausta voidaan silti käyttää 

viittaamassa häneen itseensä ja hänen perheeseensä.346 Hallitsijoiden puolesta tehtiin dedikaatioita myös ei-

juutalaisille jumalille eli kyse ei ole myöskään nimenomaan juutalaisesta tavasta. Esimerkiksi mainituissa 

Luetteloissa 1—3 on alussa ὑπὲρ + hallitsijoita -ilmaus, dedikaation tekijöistä suurin osa ei ole juutalaisia ja 

dedikaatio on tehty tavalliseen valtaväestön tyyliin. 

Hallitsijoiden puolesta synagogille tehdyissä dedikaatioissa on tyypillisesti antajina juutalaisyhteisö ( οἱ 

Ἰουδαῖοι), jota voidaan vielä täsmentää paikan ilmauksella, ja annettava asia on kokonainen rakennus. Ὑπὲρ-

ilmaus aloittaa piirtokirjoituksen. Esimerkiksi dedikaatiossa JIGRE 22 Aleksandrian seudulta 3. vs. eaa. teksti 

on kokonaisuudessaan: ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Βερενίκης ἀδελφῆς καὶ γυναικὸς καὶ τῶν 

τέκνων τὴν προσευχὴν οἱ Ἰουδαῖοι. Siinä lahjoitetaan yhteisölle uskonnollinen rakennus koko 

hallitsijaperheen puolesta. HallitsijaperheeWseen liittyvissä dedikaatioissa voidaan myös mainita juutalainen 

Jumala.347 

Vaikka hellenistisellä kaudella hallitsijaa kunnioittavia juutalaispiirtokirjoituksia oli Egyptissä useita, 

roomalaisajalta niitä ei ole säilynyt lainkaan. Keisareita ei ylipäänsä juurikaan mainita juutalaisissa 

piirtokirjoituksissa tuolla alueella. Egyptissä yleisimmin mainittu keisari on Augustus ja hänet mainitaan aina 

vain ajoituksissa.348 Ptolemaiosten aikaan hallitsijakultti sai Egyptissä juutalaisilta melko paljon huomiota, 

mutta roomalaisaikana keisarikultti ei. Yksi selitys voisi olla tekstien säilyminen: Roomasta on säilynyt varsin 

vähän synagogia, joissa keisarikultin piirtokirjoitukset lienevät alun perin sijainneet. Toisaalta tekstien pieni 

määrä voisi kertoa siitä, ettei keisarikultti ollut juutalaisten keskuudessa suosittu.  Missä määrin juutalaiset – 

tai muukaan väestö – osallistui siihen vapaasta tahdostaan, ei selviä piirtokirjoitusaineistosta. 

 
345 Tekstit ovat JIGRE 13, 22, 24, 25, 27, 28 ja 117. 
346 Näin on esimerkiksi Skytopolin synagogasta löytyneessä 400-luvun jaa. dedikaatiossa IJudO II 147. 
347 Esimerkiksi JIGRE 27 (2.–1.vs. eaa.) on osoitettu θεῶι ὑψίστωι. Hieman myöhäisempi JIGRE 13 (37 eaa.) alkaa: ὑπὲρ 

βασιλίσσης καὶ βασιλέως θεῶι μεγάλωι. 
348 Tämä käy ilmi JIGRE indexistä IV a, 278. 
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Rooman valtakunnassa juutalaisilla oli yleisesti hyväksytty vapautus keisarikultista eikä tämä vapautus 

pääasiassa näyttänyt häiritsevän valtaväestöä; juutalaisten osakseen saama huomio näyttää keskittyneen 

enemmän erikoisina pidettyihin tapoihin kuten ympärileikkaukseen.349 Keisarikultti ja juutalaisuus näyttävät 

hyvin mahtuneen samaan yhteiskuntaan. Juutalaiset itse suorittivat toimituksia keisarin puolesta heti 

Augustuksesta lähtien ja tällöin kohteena oli aina elävä keisari ja tämän perhe. Uhrit suoritettiin Jerusalemin 

Temppelissä ja rukouksia ja votiiveja ympäri diasporaa. Kirjallisuudessa Filon erottelee sallittuja ja kiellettyjä 

tapoja kunnioittaa keisaria.350 Juutalaisia keisarin terveyttä toivovia piirtokirjoituksia on säilynyt koko 

Rooman valtakunnan alueelta neljä: kaksi latinankielistä dedikaatiota Pannoniasta351, yksi kaksikielien 

dedikaatio Ostiasta352 ja yksi kreikankielinen votiivi Galileasta.353 Ne ajoittuvat välille 150—230 jaa. 

Pannonian teksti on näistä ainut, jossa mainitaan jumala,354 ja Ostian tekstissä mainitaan pyhä laki. 

Yhteenvetona hallitsijakultin ja juutalaisuuden yhteentörmäyksistä on hyvin vähän jos lainkaan evidenssiä 

piirtokirjoituksissa. Juutalaisissa piirtokirjoituksissa hallitsija nostetaan toisinaan kunnioittavasti esille 

normaalisti kuitenkaan käsittelemättä tätä jumalhahmona.  Ptolemaiosten kunnioittaminen on paljon 

yleisempää kuin Rooman keisarien. Hallitsijoiden jumalallisuus näyttää olleen asia, jonka suhteen juutalaiset 

eivät halunneet joustaa: hallitsijakultteja varten oli kehitetty järjestelmä, jonka avulla juutalaiset saattoivat 

osallistua niihin monoteistisesti. Muiden kulttien kohdalla tällaista ei tavata, minkä taustalla lienee 

hallitsijakulttien pakollisuus. Näyttää siltä, että juutalaiset käsittivät hallitsijakulttien kohteina olevat 

hallitsijat jumalina siinä missä kaikki kreikkalaiset ja roomalaiset jumalat. 

4.3. Lopuksi 

Juutalaisuuden ja sen kaikkien sävyjen ja aspektien tutkimus on kehittynyt paljon modernin identiteetin 

tutkimuksen myötä. Kuten tässä tutkielmassa on käynyt ilmi, kaiken juutalaisuuden tutkimuksen ydinkysymys 

on juutalaisuuden määritteleminen ja tunnistaminen. Yleisesti hyväksyttyjä tunnistamisen keinoja 

soveltamalla päädytään havainnoimaan myös materiaalia, jota kaikki eivät pidä juutalaisena – tämän 

tutkielman tapauksessa polyteismiä. Lopulta kysymys on, mihin juutalaisuuden rajat vedetään. Olen 

argumentoinut, että polyteismi tietyissä tilanteissa voi sopia juutalaisen henkilön toimintaan, mik ä 

nähdäkseni laajentaa ymmärrystämme juutalaisuudesta. Pidettiin antiikin juutalaisuutta sitten 

monoteistisenä, henoteistisenä tai monolatrisena, siihen liitetty piirre on muiden uskontojen ja jumalien 

 
349 Noy 2001, 75. 
350 Noy 2001, 77—78. Filonin lakien sallimat – lakien kieltämät -erottelu Flacc. 50; 97. 
351 IJudO I Pan3 ja Pan5. 
352 JIWE 13. 
353 CIJ 972. 
354 Tekstin aloitus on deo aeterno. 
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kieltäminen. Tämä ilmiö ei ollut tyypillinen kreikkalaisroomalaisessa antiikissa ja juutalaisessa polyteismissä 

voisikin olla kyse ennemmin tämän sallivan asennekulttuurin hyväksymisestä kuin juutalaisten lakien ja 

tapojen hylkäämisestä. 

Tilaa jatkotutkimukselle on valtavasti. Ensinnäkin keskustelu juutalaisuuden tunnistamisesta on edelleen 

kesken. Terminologian lisäksi tarkempi nimistön tutkimus edistäisi ymmärrystä, koska nimistöön perustuva 

tunnistaminen on hyvin yleistä. Mitä juutalaisuuteen ja polyteismiin tulee, siinä ajassa ja paikassa 

tapahtuvien muutosten tutkimus yli aikakausien ja siten myös tieteenalojen rajojen olisi hyödyllistä. 

Luonnollisesti lähteinä tulisi käyttää myös papyruksia sekä kuvallisia ja kirjallisia tekstejä eikä rajoittua 

pelkkiin piirtokirjoituksiin, kuten itse tässä tutkielmassa olen tehnyt.  

5. YHTEENVETO 

Tutkielmani keskeisin kysymys on, miten eksklusiivisen monoteistisenä antiikin juutalaisuus tulisi nähdä. 

Mielestäni aineistoni osoittaa, että kaikki juutalaisiksi identifioitavat henkilöt eivät olleet puhtaan 

monoteistisiä, mutta on myös selvää, ettei polyteistisuus ollut missään vaiheessa yleinen, vakiintunut osa 

juutalaisuutta. Näyttää siltä, että yksittäiset juutalaiset toimijat saattoivat tuottaa polyteistisiä tekstejä ja 

lisäksi juutalaisia oli mukana valtaväestön polyteistisissä teksteissä. Polyteististen tekstien määrä on pieni: 

aineistossani on koko antiikin ajalta ja alueelta 35 tekstiä, joista osan juutalaisuus ei ole varmaa. Tämä on 

hyvin pieni murunen kaikista niistä monista tuhansista juutalaispiirtokirjoituksista, joita antiikista on säilynyt. 

Osa teksteistä on yksittäistapauksia, mutta monissa on nähtävissä paikallisia trendejä, jolloin tietty 

polyteistinen ilmaus on ollut melko yleinen ja siten ainakin jossain määrin hyväksytty, vaikkakin oletettavasti 

pääasiassa sopimattomana pidetty. 
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LIITE: AINEISTO 

Manumissiot 

Manumissio 1: IJudO I Ach 45, 300—250 eaa., Oropos, Amfiareion, manumissio, dedikaatio. 

1. [---------------- ἐφ’ ὦι τε] 

2. Μόσχον Φρ[υνίδαι παραμένειν ἐνιαυ-] 

3. τὸν καὶ εἶναι ἐλεύθερον μη[θενὶ μηθ]έν 

4. προσήκοντα˙ ἐάν δέ τι πάθηι Φρυνίδας  

5. πρὸ τοῦ τὸγ χρόνον διεξελθεῖν ἐλεύθερο[ς] 

6. ἀπίτω Μόσχος οὗ ἄν αὐτὸς βούληται˙ 

7. τύχηι ἀγαθῆι. μάρτυρες˙ Ἀθηνόδωρος  

8. Μνασικῶντος Ὠρώπιος, Βίοττος Εὐδίκου 

9.  Ἀθηναῖος, Χαρῖνος Ἂντιχάρμου Ἀθηναῖος, 

10.  Ἀθηνάδης Ἐπιγόνου Ὠρώπιος, Ἳππων Αἰσχύ- 

11.  λου Ὠρώπιος. Μόσχος Μοσχίωνος Ἰουδαῖος  

12.  ἐνύπνιον ἰδὼν προστάξαντος τοῦ θεοῦ  

13.  Ἀμφιαράου καὶ τῆς Ὑγιείας καθ’ ἃ συνέταξε 

14.  ὁ Ἀμφιάραος καὶ ἡ Ὑγιεία ἐν στήληι γράψαντα 

15.  ἀναθεῖναι πρὸς τῶι βωμῶι. 

Syyt pitää juutalaisena: Ἰουδαῖος 

Jumalat: Amfiaraos, Hygieia 

 

Manumissio 2: IJudO I Ach 42, 163/2 eaa.?, Delfoi, Apollonin temppelin polygonaalimuuri, manumissio.  

1. [ἄρ]χοντο[ς Ἐμμενίδα τοῦ] Καλλία [μ]ηνὸς Ἀπελλαί[ου], ἐπὶ το[ῖσδε ἀπ]έ-  

2. δοτο Κλέων Κλευδάμου, συνεπαινεύσας Ξενοφανείας τᾶς [μα]τρὸς 

3. Κλευδάμου, τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σῶμα ἀνδρεῖον ὧι ὄνομα 

4. Ἰουδαῖος, τὸ γένος Ἰουδαῖον, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν τεσσάρων, ἐ- 

5. φ’ ὧιτε ἐλεύθερον εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων τὸμ πάντα 

6. βίον, καθὼς ὲπίστευσε Ἰουδαῖος τῶι θεῶι τὰν ὠνὰν, ποιέων ὃ κα θέ- 

7. ληι. βεβαιωτῆρες κατὰ τὸν νόμον τᾶς πόλιος˙ Ξένων Γλαύκου, Ἀριστίων  
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8. Ἀγωνος. μάρτυρες˙ τοὶ ἱερεῖς τοῦ Ἀπόλλωνος Ἀμύντας, Ταράντινος  

9. καὶ τοὶ ἄρχοντες Ἀριστίων, Ἄσανδρος, Ἀριστόμαχος, ἰδιῶται 

10.  Σωδαμίδας, Θεύφραστος, Τείσων, Γλαύκος Ξένωνος, Μένης.  

Syyt pitää juutalaisena: Ἰουδαῖος sekä nimi että γένος 

Jumalat: Apollon 

 

Manumissio 3: IJudO I Ach 43, 158/7 eaa., Delfoi, Apollonin temppelin polygonaalimuuri, manumissio.  

1. ἄρχοντος Ἄρχωνος τοῦ Καλλία μηνὸς Ἐνδυσποιτροπίου, ἀνέδοτο Ἀ- 

2. τισίδας Ὀρθαίου τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σώματα γυναικεῖα τρία αἷς ὀ- 

3. νόματα Ἀντιγόνα τὸ γένος Ἰουδαίαν καὶ τᾶς θυγατέρας αὐτᾶς Θεοδώραν 

4. καὶ Δωροθέαν, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν ἑπτὰ, καὶ τὰν τιμὰν ἔχει πᾶσαν. βεβαι- 

5. ωτὴρ κατὰ τὸν νόμον τᾶς πόλιος˙ Εὔδοκος Πραξία Δελφός. καθώς ἐπί- 

6. στευσε Ἀντιγόνα καὶ Θευδώρα καὶ Δωροθέα τῶι θεῶι τὰν ὠνὰν, εφ’ ὧιτε ἐ- 

7. λεύθεραι εἶμεν καὶ ἀνέφαπτοι ἀπὸ πάντων τὸν πάντα βίον. εἰ δέ τις ἅπτοι- 

8. το ἐπὶ καταδουλισμῶι αὐτᾶν, βέβαιον παρεχέτω ὅ τε ἀποδόμενος Ἀτει- 

9. σίδας καὶ ὁ βεβαιωτὴρ Εὔδοκος˙ εἰ δὲ μὴ παρέχοιν βέβαιον τὰν ὠνὰν τῶι  

10.  θεῶι ὅ τε ἀποδόμενος καὶ ὁ βεβαιωτὴρ πράκτιμοι ἐόντω κατὰ τὸν νόμον. 

11.  ὀμοίως δὲ καὶ οἱ παρα[τ]υγχάνοντες κύριοι ἐόντω συλέοντες 

12.  αὐτὰς ὡς ἐλευθέρας ἐούσας ἀξάμιοι ἐόντες καὶ  

13.  ἀνυπόδικοι πάσας δίκας καὶ ζαμίας. μάρτυροι˙ ὁ ἱε- 

14.  ρεὺς τοῦ Ἀπόλλωνος Ἂμύντας καὶ οἱ ἄρχοντες  

15.  Νίκαρχος, Κλέων Δαμοσθένεος, Ἁγίων Ἐκεφύλου,  

16.  ἰδιῶται Ἄρχων Νικοβόυλου, Εὔδωρος Ἀμύντα. 

Syyt pitää juutalaisena: henkilön γένος on Ἰουδαῖος 

Jumalat: Apollon 

 

Manumissio 4: IJudO I Ach 44, 2.—1. vs. eaa., Delfoi, ateenalaisten aarrekammion muuri, manumissio. 

1. ἄρχοντος Ἡερακλείδ[α] μη[ν]ὸς Ποιτροπίου ἀπέδοτο Ἰ[ου]δα[ῖο]ς Πινδάρου, συνευδοκέοντος τοῦ 

υἱ- 
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2. οῦ Πινδάρου, τῶι [Ἀ]πόλ[λω]νι σῶμα ἀνδρεῖον, ὧι ὄνομα [Ἀμ]ύντας, ἐπ ἐλευθερίαι τιμᾶς ἀργυρίου 

3. μνᾶν πέντε, καὶ τὰν τιμὰ[ν ἔ]χει. βεβαιωτὴρ Κλέων Κλευδά[μο]υ. παραμεινά[τω] δὲ Ἀμύντας παρὰ 

Ἰουδαῖ[ο]ν, 

4. ἕως κα ζῇ Ἰουδαῖος, ποιέων τὸ ποτιτασσόμενον τᾶν τὸ δυ[να]τόν. εἰ δὲ μὴ, κύριος ἔστω Ἰουδαῖ[ο]ς  

5. [ἐπι]τιμέων Ἀμύνται ὥς κα φαίνηται αὐτῶι πλὰμ μὴ πωλέ[ων]. ἐπ[εὶ δ]ὲ κά τι π[άθ]ῃ Ἰουδαῖος, 

ἐλεύθερος ἔστω 

6. [Ἀμύν]τας, καθὼς πεπίστευκε τὰν ὠνὰν τῶι θεῶι Ἀμύντας, ὥσ[τε] ἐλεύθερος εἶμεν καὶ ἀνέφαπτος 

ἀπὸ πάν- 

7. [των τ]ὸν πάντα βίον. εἰ δέ τις ἐφάπτοιτο Ἀμύντα ἐπὶ καταδουλισμῶι, κύριος ἔστω συλέων ὁ 

παρατυ- 

8. [χὼν ὡς] ἐλεύθερον ὄντα καὶ ὁ βεβαιωτὴρ βεβαιούτω τὰν ὠνὰν τῶι [θε]ῶι. μάρτυροι˙ οἱ ἄρχοντε[ς 

Νικάτας Σώ-] 

9. [στρατος Καλλία]ς καὶ ἰδιῶται Τιμοκλῆς Ξενόκριτος Σώστρατος Ταράντινος Φ[ιλ]οκράτης.  

Syyt pitää juutalaisena: henkilön nimi Ἰουδαῖος 

Jumalat: Apollon 

 

Manumissio 5: IJudO I BS 20, 41 jaa., Gorgippia, Mustameri, manumissio. 

1. Θεῶι ‘Υψίστωι παντọ- 

2. κράτορι εὐλογητῷ˙ βα- 

3. σιλεύοντος βασιλέ- 

4. ως [[ [Μιθρ]ιδ̣ά̣το̣̣υ̣]] φιλο- 

5. ΓΕΡΜΑΚΟΥ καὶ φιλοπάτ- 

6. ριδος˙ ἔτους ηλτ’ μη- 

7. νὸς Δείου˙ Πόθος Στ- 

8. ράβωνος ἀνέθηκεν <ἐν?> 

9. τῇ προσευχῆι κατ εὐχὴ̣- 

10.  ν θ[ρ]επτὴν ἑαθτοῦ ᾗ ὄνọ- 

11.  μα Χρύσα ἐφ’ ᾧ ᾖ ἀνέπα- 

12.  φος καὶ ἀνεπηρέαστος  

13.  ἀπὸ παντὸς κληρον[όμ-] 

14.  ου ὑπὸ Δία Γῆν  Ἥλίọ[ν.] 
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Syyt pitää juutalaisena: theos hypsistoksen määreet, synagogan mainitseminen, yhtäläisyydet muihin alueen 

juutalaisiin teksteihin 

Jumalat: Zeus, Gaia, Helios 

 

Manumissio 6: IJudO I BS 22, 68 jaa., Gorgippia, Mustameri, manumissio. 

1. Θεῶι Ὑψίστωι παν{τα}τοκράτορι 

2. εὐ<λ>ογητῶι, βασιλεύοντος βασιλέ- 

3. ως Ῥησκουπόριδος φιλοκαίσαρος 

4. καὶ φιλορωμαίου εὐσεβοῦς˙ ἔτους  

5. δ<ξ>τ’ μηνὸς Δαεισίου [..]˙ Νεοκλῆς 

6. Ἀθηνοδώ[ρου ἀφίημι? ἐλευθέρ]ους ὑπὸ 

7. Δία Γῆν Ἥλιον [---c.8--] μου τρο- 

8. φῆς [-------c. 15 -------] 

9. [----------------συνεπι-] 

10.  νεύσαντος δὲ καὶ Ἀθ<η>νοδώρο[υ] Ἀθ<ην>α[ίου] 

11.  τοῦ πατρός μου, ἐ[φ’] ὧι ὦσιν ἀνέ[π]αφοι καὶ ἀ- 

12.  νεοηρέαστοι ἀπὸ παντὸς κληρονόμου 

13.  μου, τρ[έ]πες[θ]αί τε αὐτοὺς [ὅπ-] 

14.  ου ἂν βούλωνται διὰ τὸ κύριο[ν] 

15.  κελευθ{εωθ}ῆναι ὑπ ἐμοῦ. 

Syyt pitää juutalaisena: theos hypsistoksen määreet, yhtäläisyydet muihin alueen juutalaisiin teksteihin  

Jumalat: Zeus, Gaia, Helios 

 

Manumissio 7: IJudO I s. 318, 1.—2.vs. jaa.?, Gorgippia, Mustameri, manumissio. 

1. [βασιλεύοντος βασιλέως Τιβερί-] 

2. [ου Ἰουλίου Σαυρομάτου? ἔτ]ου[ς…] 

3. [καὶ μηνὸς ---Μενέ] στρατος 

4. [---- ἀφίημι ἐλευθ]έραν Καλὴν   

5. [θρεπτὴν μου καὶ Σ]αμβίων<α> ὐπὸ Δία 
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6. [Γῆν Ἥλιον ἀνεπάφ]ους καὶ ἀνεπη- 

7. [ρεάστους ἀπὸ παντὸς] κληρονόμου 

8. [καὶ τρέπεσθαι αὐτοὺς] τ’ ἐξουσίως 

9. [ὅπου ἄν βούλωνται-----]λỤ 

10.  [-----------------] 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka ja yhtäläisyydet muihin alueen juutalaisiin teksteihin 

Jumalat: Zeus (Gaia, Helios) 

 

Hautaus 

Dis Manibus 

DM 1: JIWE II 604, 2.—3. vs. jaa., Monteverden katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. Dis vac. [Manibus]  

2. L(ucio) Vinniọ [--qui]  

3. vix(it) an(num) I ṃ[enses --] 

4. L(ucius) Vinniu[s --] 

5. pat[er].  

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 2: JIWE II 605, 2.—3. vs. jaa., Monteverden katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. D(is) M(anibus) s(acrum). 

2. Sittiae Fortun- 

3. i, quae vixit an- 

4. nis quinquag- 

5. inta quique.  

6. posuit ei Sittiu- 

7. s Ianuarius 

8. benemerenti 
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9. matri. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, kiven toisella puolella toinen juutalainen piirtokirjoitus 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 3: JIWE II 606, 2.—3. vs. jaa., Monteverden katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. [Dis] Man[ibus] 

2. Ṣ[……]e (hedera) Sa[--] 

3. Euṭychus (hedera) con[iugi (?) --]  

4. q̣[uae (?) v]Ịxit an[--] 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, hederat 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 4: JIWE II 607, 2.—3. vs. jaa., Monteverden katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. D(is) (lulab?) vac. M(anibus) (garland) vac.  

2. […]caetia (?) […]AIE 

3. [.]NV[..]IS[… F]ẹỊịc̣[i?] 

4. vac. tas vac. 

5. matri pientis- 

6. vac. simae vac. 

7. quae vix(it) an(nos) LXV[.] 

8. [m(enses)] II d(ies) XI. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, lulab? 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 5: JIWE II 608, 2.—3. vs. jaa., Monteverden katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. D(is) [M(anibus)] 
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2. Fofoti fi[lio? bene] 

3. merenti q[ui vixit anni] 

4. s II <m(ensibus)> VII. 

5. en [irene cym-] 

6. (ethrog) -isis a[utou]. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, ethrog, fraseologia 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 6: JIWE II 609, 2.—3. vs. jaa., Vigna Randaninin katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. D(is) [M(anibus) et] mem(oriae) 

2. Iun[i]e Rufhine 

3. incomparabili 

4. [……..]V VCIVX 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 7: JIWE II 610, 2.—3. vs. jaa., Vigna Randaninin katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. vac. D(is) M(anibus) vac.  

2. M(arco) Iunio Trophimo 

3. M(arcus) Iunius Symphor(us) 

4. fratri fecit. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 8: JIWE II 611, 2.—3. vs. jaa., Vigna Randaninin katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. D(is) M(anibus) 
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2. P(ublio) Larcio 

3. Hespero 

4. qui vix(it) 

5. ann(os) 

6. XXX beneme- 

7. renti fecit 

8. [..]sos ami- 

9. co. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 9: JIWE II 612, 3. vs. jaa., Via Ostiense, Commodillan katakombi, Rooma, hautapiirtokirjoitus. 

1. [D(is)] M(anibus). 

2. [M(arco) Aur?]elio Fi- 

3. loxeno sole- 

4. um Iudei cum 

5. [---] 

Syyt pitää juutalaisena: Iudeus 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 10: IJudO I Pan 4, 2.—3. vs. jaa., Siklós, Pannonia, hautapiirtokirjoitus. 

1. D(is) M(anibus) 

2. Septimiae Mariae 

3. Iudaeae quae vixit 

4. annis XVIII Actia 

5. Sabinilla mater. 

Syyt pitää juutalaisena: Iudeus 
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Jumalat: Di Manes 

 

DM 11: IJudO I Dal 1, 2.—3. vs. jaa., Peratovci, Dalmatia, hautapiirtokirjoitus. 

1. [D(is)] M(anibus) 

2. Arsa[e] 

3. [s]orori e- 

4. nfilci 

5. Iose m- 

6. emoria p- 

7. osuic. 

Syyt pitää juutalaisena: nimi Iose(s) 

Jumalat: Di Manes 

 

DM 12: I.J.Afr. 71, 2. vs. jaa., Cirta, Numidia, hautapiirtokirjoitus 

1. D(is) M(anibus) 

2. Iuliae Vic- 

3. toriae [Iu-] 

4. deae… 

5. …CV… 

Syyt pitää juutalaisena: Iudeus 

Jumalat: Di Manes 

 

Manala 

Manala 1: JIGRE 31, 2. vs. eaa. – 2. vs. jaa., Leontopolis (tell El-Yehoudieh), hautaus. 

1. τὴν τὸ πρὶν ἐν ̣μ̣[εγά]λοισιν̣ ἀγαλλ⎜ομένην μελά[θ]ροισι  

2. παρθ[έ]νο⎜ν ἀκμαίην, ξεῖνε, δάκρυσον ἐμέ˙⎜ 

3. ν[υ]μφοκόμοις στολίδεσσι σύνοικος ⎜ [ἐ]ὸ[ν] γὰρ ἄωρος  
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4. νυμ̣φ[ῶν]ος̣ στυ⎜⎜γερ[οῦ] τοῦδε λ[έ]γογχ̣[α] τ̣[άφ]ου.  

5. ἡν⎜ίκα [δὴ?] κώ[μ]ων πάταγο[ς πρ]ὸς̣ ἐμὰ⎜ς δ[…….]  

6. ἤ[με]λλ̣εν μέλπιν ⎜ πα̣[τ]ρ̣ὸ[ς] ἐ̣μοῦ [μ]έλαθρ[̣ον],  

7. ὡς ῥό⎜δ[ο]ν [ἐ]ν κήπωι [ν]οτίσιν δροσεραῖσι ⎜⎜ τεθ[η]λό̣̣ς̣  

8. [αἰ]φνιδίως με λαβὼ⎜{βω}ν ὤ̣χετ̣’ ἰ̣ὼν Ἀ̣ΐ̣̣δη̣[ς] 

9.  ἴ̣κο̣̣[σι, ξεῖ-]⎜νε̣, δ’ἐγὼ ἐτ̣έ̣ω̣[ν - -]  

10.  [- - - - - - - -] 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka 

Jumalat: Haades 

 

Manala 2: JIGRE 33, 2. vs. eaa. – 2. vs. jaa., Leontopolis (tell El-Yehoudieh), hautaus. 

1. Ἀρσινόης τάφος οὗτος, ⎜ ὁδοιπόρε˙ κλαῦσον ἐπιστὰ⎜ς  

2. τὴν κατὰ πάντα ἀτυχῆν, δ⎜ύσμορον, αἰνόμορον.  

3. ὁρφανικὴ λεί⎜φθην γὰρ ἐγὼι μεικρά περ ἐοῦσα⎜⎜ 

4. μηιτρός˙ ἐπεὶ δέ μ’ἀκμῆς ἄνθος ἐν⎜υμφοκόμει,  

5. ἔξευξέν με Φαβεῖτι πα⎜τήρ, ὠδεῖνι δὲ Μοῖρα  

6. πρωτοτόκου⎜ με τέκνου πρὸς τέλος ἧγε βίου.  

7. καὶ⎜ μεικρὸν μὲν ἐγωι τ’ἔλαχον κύκ⎜⎜λον, ἀλλὰ χάρις μοι  

8. πλείστηι ἐπέν⎜θηισεν καλλοσύνηι πραπίδων  ̇ 

9. κα⎜ὶ τάφος ἐν κόλποις κρύπτει τὸ⎜ ἐμὸν δέμας οὗτος  

10.  ἁγνοτρα⎜φές, ψυχὴ δ εἰς ὁσίους ἔπετε. ⎜⎜ 

11.  Ἀρσινόης ἐπικήδειος˙ ⎜ (ἔτους) κε’ Μεχεὶρ β’. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka 

Jumalat: Moira 

 

Manala 3: JIGRE 34, 2. vs. eaa. – 2. vs. jaa., Leontopolis (tell El-Yehoudieh), hautaus. 

1. εἰμεὶ ἐγὼ Ἰησοῦς, ὁ φὺς δὲ Φα⎜μεῖς, παροδεῖτα, ⎜ 

2. (ἑξήκοντα ἐτῶν) ἧλθον δ’εἰς Ἀείδαν˙⎜ 

3. κλαύσατε δὴ ἅμα πάντας ⎜ τὸν ἑξαπίνης μεταβάντα⎜⎜ 
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4. εἰς μυχὸν αἰώνων ἐν σκοτίᾳ ⎜διάγειν.  

5. καὶ σὺ δὲ, Δωσίθεε, ⎜ κατάκλαέ με˙ σοὶ γὰρ ἀνάνκη ⎜ 

6. δάκρισι πικροτάτοις τύμβῳ ⎜ ἐμῷ προχέειν˙  

7. τέκνον ἐμοὶ εἶ σ[ὺ], ⎜⎜ ἐγὼ γὰρ ἀπῆλθον ἄτεκος˙ ⎜ 

8. κλαύσατε πάντες ὁμοῦ Ἰησὸν ⎜ δυσμενέα. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, nimi Ἰησοῦς 

Jumalat: Haades-paikka 

 

Manala 4: JIGRE 38, 2. vs. eaa. – 2. vs. jaa., Leontopolis (tell El-Yehoudieh), hautaus. 

1. στάλα μανύτειρα. – τίς ἐν ⎜κυαναυγ ι τύμβωι ⎜ 

2. κεῖσαι; καῖ πάτραν καὶ γενέ⎜την ἔνεπε. – ⎜ 

3. Ἀρσινόα, κούρα δ’Ἀλίνης καὶ Θηδοσίοιο, ⎜⎜ 

4. φαμιστὰ δ’Ὀνίου γᾶ τρο⎜φὸς ἀμετέρα. – ⎜ 

5. ποσσαέτης δ’ὤλισθας ὑ⎜πὸ σκοτόεν κλίμα Λάθας; – ⎜ 

6. ἰκοσέτης γοερὸν χῶρον ⎜⎜ ἔβην νεκύων. – ⎜ 

7. ξευγίσθης δὲ γάμους; – ξεύχθην. – κατελίνπανες αὐ⎜τῷ 

8. τέκνον; – ἄτεκνος ἔ⎜βαν εἰς Ἀΐδαο δόμους. – ⎜ 

9. ἴη σοὶ κούφα χθὼν ἁ φθ⎜⎜ιμένοιο φυλάκτωρ. – ⎜ 

10.  καὶ σοί, ξεῖνε, φέροι καρπὸν ⎜ἀπὸ σταχύων. ⎜ 

11.  (ἔτους) ις’ Παῦνι κα’. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, Oniaan maa 

Jumalat: Haades, Lethe 

 

Manala 5: JIGRE 39, 2. vs. eaa. – 2. vs. jaa., Leontopolis (tell El-Yehoudieh), hautaus. 

1. πεντήκοτα τριῶν κύκλον ἤδ’ἀνύσαντα ⎜ 

2. αὐτὸς ὁ πανδαμάτωρ ἥρπασεν εἰς Ἀΐδην. ⎜ 

3. ὧ χθὼν ἀμμοφανής, οἷον δέμας ἀμφικαλύπτις ⎜ 

4. Ἀβράμου ψυχῆς τοῦ μακαριστοτάτου˙ ⎜ 

5. οὐκ ἀγέραστος ἔφυ γὰρ ἀνὰ πτόλιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχῇ ⎜⎜ 
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6. πανδήμῳ ἐθνικῇ ἐστέφετ ἐν σοφίᾳ˙ ⎜ 

7. δισσῶν γάρ τε τόπων πολιταρχῶν αὐτὸς ἐτειμῶ, ⎜ 

8. τὴν διμερῆ δαπάνην ἐξανύσας χάρισιν. ⎜ 

9. πάντα δέ σοι, ἐπέοιχ’ὅσα τοι, ψυχή, πρὶν ἔκευθες, ⎜ 

10.  καὶ τέκνων ἀγαθῶν αὔξομεν γενεή. ⎜⎜ 

11.  ἀλλὰ σύ, ὧ παροδεῖτα, ἰδὼν ἀγαθοῦ τάφον ἀνδρὸς ⎜  

12.  ὅν τε κατευφημῶν τοῖα φράσας ἄπιθι˙ ⎜ 

13.  γαῖαν ἔχοις ἐλαφρὰν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, nimi Abramos 

Jumalat: Haades-paikka, ὁ πανδαμάτωρ 

 

Manala 6: JIGRE 141, 2. vs. jaa., Rooma, hautaus. 

1. [ἐτῶν δ]εχοκτὼ μονογενὴ καὶ παρθένον  

2. [Θεοδο]σίαν ἔθαψε Δωρόθεος πατήρ, 

3. [ἥν μ]ελλόνυμφον Τυβὶ μηνὸς εἰκάδι 

4. [εἷλες, π]ονηρὲ δαίμον, ὅς τὸν ἔμπαλιν 

5. [οἷ νόσ]τον οὐκ ἔκλωσας, ὥσπερ ἤλπισε. 

 

6. [ὀκτω]καιδεξέτης, ἔτι παρθένος οἰογένεια  

7. [Θεο]δοσία κεῖται, Δωροθέου θυγάτηρ. 

8. [ἀλλ’ὧ ν]ηλεόθυμε Χάρον, τί σε τόσσον ἐννὴς 

9. [τέ]<ρ>ψε λιποῦσα πατρὶ πένθος ἀπειρέσιον; 

 

10.  [Theodosia quae et] Kalypso ann. XVIII.   

Syyt pitää juutalaisena: nimet Dorotheos ja Theodosia, samankaltaisuus Leontopolin juutalaisten 

hautapiirtokirjoitusten kanssa ja Tybi-kuukausi viitteenä Egyptiin 

Jumalat: Kharon, πονηρὲ δαίμον 

 

Manala 7: BS 127, 3. vs. jaa. alku, Beth She’arimin hauta-alue, Palestiina, hautapiirtokirjoitus. 
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1. Κεῖμαι Λεοντείδης νέκυς (Σ)αφο[ῦς υἰὸς Ἰοῦ]στος, 

2. ὅς πάσης σοφίης δρεψάμενος κ̣[αρπὸ]ν  

3. λεῖψα φάος, δειλ[οὺς γ]ονέας ἀκα[χημέν]ους αἰε[ί], 

4. αὐτοκασιγνήτους [τ]ε, οἴμοι, ἐ[ν οἷς Β]εσά[ροις] 

5. καὶ γ’ ἐλθ[ὼν ε]ἰς Ἅδην Ἰοῦστο[ς … αὐτ]όθι κεῖμα̣[ι], 

6. σὺν πόλλοισιν ἑοῖς, ἐπὶ ἤθελε Μοῖρα κραταιή. 

7. Θάρσει, Ἰοῦστε, οὐδεὶς ἀθάνατος. 

Syyt pitää juutalaisena: löytöpaikka, fraseologia 

Jumalat: Haades-paikka, Moira 

 

Luettelot 

Luettelo 1: JIGRE 154, 138/7 eaa., Ptolemais (el-Mansha), luettelo.  

1. (ἔτους) <λ>γ’.  

2. ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης  

3. Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφῆς καὶ βασιλίσσης  

4. Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς Θεῶν Εὐεργετῶν  

5. καὶ τῶν τούτων τέκνων, Πανίσκος Λυκόφρονος 

6. Βερενικεὺς τῶν ἀρχισωματοφυλάκων καὶ ἱπ<π>άρχης  

7. ἐπ’ἀνδρῶν καὶ ἐπιμελητὴς κ<α>ὶ οἱ συνοδῖται, <ὧ>ν τὰ ὀνόματα 

8. ὑπόκειται, Θρίπιδι Κολάνθα<ι> Πανὶ θεοῖς συννάοις τὸ ἱερόν. 

col. b. 1.19 Ἄβραμ Ἀλωσμαθουτος 

Syyt pitää juutalaisena: nimi Abram 

Jumalat: Triphis, Kolanthes, Pan, muut pyhäkön jumalat, Ptolemaiokset 

 

Luettelo 2: JIGRE 155, 80—69 eaa., Hermoupolis Magna (el-Ashmunein), luettelo. 

1. ὑ̣πὲ̣ρ βασιλέω̣ς Πτολεμαίου κ̣αὶ β̣α̣ς̣ιλίσσης Κ̣[λεοπάτρας τῆς καὶ Τρυφαίνης Θεῶν Φιλο- 

2. πατόρ]ω̣ν καὶ Φιλαδέλφων οἰ παρεφ̣[εδρ]ε[ύοντ]ε̣ς̣ ἐν̣ Ἑρμοῦ πόλει [ξένοι Ἀπολλονιᾶται καὶ οἱ 



86 
 

3. συμπολιτ]ε̣υ̣όμενοι κτίσται ὦν τὰ ὀνό[ματα ὑπόκειται Ἀπόλλωνι καὶ Διὶ καὶ τοῖς συνεστίοις θεοῖς τὸ 

ἱερὸν  

4. κ]α̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣β̣ολον καὶ τὰ συ̣̣ν̣κ̣[ύροντα πάντα˙ (ἔτους) β’ ---] 

col. I 1.19 ‘Υρκανὸς Πτολεμαίου 

col. II 1.121 Χά̣βας Ἡροφῶντος 

col. II 1.124 Ἀπολλόδωρος Σαββδήλου 

col. II 1.134 Πτολεμαῖος Δωσιθέου 

Syyt pitää juutalaisena: nimistö 

Jumalat: Apollon, Zeus, muut pyhäkön jumalat, Ptolemaiokset(?)  

 

Luettelo 3: JIGRE 156, 78 eaa., Hermoupolis Magna (el-Ashmunein), luettelo. 

1. [ὑπὲρ β]ασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσης Κλεοπάτρας τῆς καὶ Τρυφαίνης Θεῶν 

2. [Φιλοπα]τ̣όρων καὶ Φιλαδέλφων οἱ παρ[ε]φεδρεύοντες ἐν Ἑρμοῦ πόλει ξένοι Ἀπολλω- 

3. [νιᾶται] καὶ οἱ συνπολιτευόμενοι [κ]τίσται ὧν τὰ ὀνόματα ὑπόκειται Άπόλλωνι 

4.  [καὶ Διὶ] καὶ τοῖς συνεστίοις θεοῖς τὸ ἱερὸν καὶ τὸν περίβολον καὶ τὰ συνκύροντα πάντα. (ἔτους) γ’ 

Τῦβι ις’. Αγαθῇ Τύχῃ. 

col. I 1.65 Ἀγγίων Χρυσίππου 

col. II 1.88 Καινίων Κοσακάβου 

col. II 1.93 Χελκίας Διονυσίου 

col. II 1.112 Ἀγγίων Συνμάχου 

col. III 1.179 Μίλιχος Βαράκου 

Syyt pitää juutalaisena: nimistö 

Jumalat: Apollon, Zeus (?), muut pyhäkön jumalat, Ptolemaiokset 

 

Luettelo 4: IJudO I Ach 68, n. 100 jaa., Deelos, Serapeion, luettelo osallistujista ja dedikaatioista.  

53. Πραύλος Σαμαρεὺς καὶ [ὑπὲρ]  

54. τῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς μ[ητρὸς.] 

Syyt pitää juutalaisena: Σαμαρεύς 
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Jumalat: Serapis 

 

Muut votiivit ja dedikaatiot 

Votiivi 1: JIGRE 121, 2.—1. vs. eaa., El-Kanais, Panin temppeli, kiitosvotiivi. 

1. θεοῦ εὐλογία˙ 

2. Θεύδ[ο]τος Δωρίωνος 

3. Ἰουδαῖος σωθεὶς ἐκ πε- 

4. λ<άγ>ους. 

Syyt pitää juutalaisena: Ἰουδαῖος 

Jumalat: jumala, (Pan) 

 

Votiivi 2: JIGRE 122, 2.—1. vs. eaa., El-Kanais, Panin temppeli, votiivi/dedikaatio. 

1. εὐλόγει τὸν θεόν. 

2. Πτολεμαῖος 

3. Διονυσίου 

4. Ἰουδαῖος. 

Syyt pitää juutalaisena: Ἰουδαῖος 

Jumalat: jumala, (Pan) 

 

Votiivi 3: JIGRE 123, 2.—1. vs. eaa., El-Kanais, Panin temppeli, votiivi/dedikaatio. 

1. Λάζαρ[ος] 

2. ἐ[λήλυθ]α̣  

3. τρί̣̣[τον]. 

Syyt pitää juutalaisena: nimi Lazaros 

Jumalat: (Pan) 
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Votiivi 4: JIGRE 124, 2.—1. vs. eaa., El-Kanais, Panin temppeli, votiivi/dedikaatio. 

1. [--- καὶ  

2. Λά]ζαρ[ο]ς (?) 

3. ἐλήλυ̣θαν ἐ̣[νταῦ- 

4. θ]α τρίτον ̣ΥΝ [.. 

5. ..]Υ[……] 

Syyt pitää juutalaisena: nimi Lazaros 

Jumalat: (Pan) 

 

Votiivi 5: CIL V 4221, 2. vs. jaa., Brixia, Lombardia, votiivi. 

1. Iunonibus 

2. Annia L(ucii) l(iberta) Iuda 

3. pro suis 

4. v(otum) s(olvit) 

Syyt pitää juutalaisena: Iuda 

Jumalat: Iunones 

 


