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Sumeria (sum.  eme�ir) puhuttiin Etelä-Mesopotamiassa6 noin vuosina 4000–

17007 eaa.  ja käytettiin  tämän jälkeen kirjallisissa  yhteyksissä  ensimmäisen 

jälkikristillisen vuosisadan loppuun asti. Varhaisimmat kirjoitukset on ajoitettu 

noin  3300  eaa.  paikkeille,  mikä  tekee  sumerista  muinaisegyptin  ohella 

maailman vanhimman kirjakielen. Sumerilaiset  (sum.  sa�  gíg-ka) perustivat 

yhden maailman ensimmäisistä korkeakulttuureista, jonka jalanjäljissä voidaan 

myös varhaisen länsimaisen sivistyksen sanoa syntyneen.
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6 Nykyään eteläinen Irak.
7 Tässä vuosiluvut noudattavat keskikronologiaa.
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Sumerilaiset  eivät  muodostaneet  yhtenäistä  valtakuntaa  sanan  varsinaisessa 

merkityksessä,  vaan  pikemminkin  he  olivat  jakautuneet  useisiin  pienempiin 

kaupunkivaltioihin  ja  näiden  liittoumiin,  joita  johtivat  kuninkaat  (lugal)  tai 

temppeleille vihkiytyneet pappisruhtinaat (ensi). Kaupungin keskuksena toimi 

paikalliselle  suojelusjumalalle  omistettu  temppeli,  josta  käsin  säädeltiin  ja 

ylläpidettiin paitsi uskonnollisia menoja, myös taloutta.  Temppeleiden kautta 

harjoitettiin  esimerkiksi  vuokramaanviljelystä  ja  -kalastusta.  Kalastusalueita, 

laidunmaita ja peltotilkkuja vuokrattiin ihmisille, ja vastineeksi niiden tuotoista 

perittiin  osuus  temppelin  tarpeisiin.  Tuotoilla  voitiin  kustantaa  temppelin 

alaisuudessa  työskentelevien  ihmisten,  kuten  rakentajien,  kastelukanavien 

kaivajien, puuseppien, seppien, tekstiilityöläisten, savenvalajien sekä muiden 

työläisten palkat.  Palkanmaksu suoritettiin  pääosin viljana;  hopeaa ja  kultaa 

saattoivat saada ainoastaan korkeissa viroissa työskentelevät henkilöt.

Temppelien ohella valtaa oli myös palatseilla, jotka kuuluivat yhteiskunnan 

varakkaimpien  sukujen  edustajille.  Palatseista  käsin  hallittiin  suuria  maa-

alueita  ja  harjoitettiin  yksityistä  liiketoimintaa  ja  kaupankäyntiä  ympäri 

tunnettua maailmaa. Eri ajanjaksoina valtakeskus vaihteli; välillä valtakuntaa 

johdettiin palatseista, ja välillä taas temppeleistä käsin. Hallittiinpa valtakuntaa 

kummasta  tahansa,  hallitsijoilla  oli  tyypillisesti  voimakas  uskonnollinen 

auktoriteetti.

Sumerilaisten elinkeino perustui pitkälti maanviljelykseen. Pelloilla viljeltiin 

ohraa  ja  vehnää,  joista  saatiin  leipää,  olutta  ja  rehua  karjalle.  Kasvimailla 

kasvatettiin  kurkkua,  sipulia,  erilaisia  papuja,  herneitä,  purjoa  sekä  muita 

vihanneksia.  Kotieläiminä  pidettiin  lampaita,  karjaa  ja  sikoja,  joista  saatiin 

paitsi  ruokaa  ja  maitotuotteita,  myös  nahkaa,  sekä  villaa  kankaiden  valmis-

tukseen. Vetojuhtina käytettiin aaseja ja härkiä.

Maanviljelyksen  ja  karjanhoidon  ohella  ruokaa  saatiin  metsästämällä  ja 

kalastamalla. Yleistä riistaa olivat erilaiset linnut ja gasellit. Kalaa taas saatiin 

joista ja Persianlahdesta, jonka rantaviiva ulottui tuolloin 150–200 kilometriä 
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nykyisestään sisämaahan päin. Sijainti rannikolla mahdollisti Urin ja Lagašin 

satamakaupungeille kaupankäynnin sellaisten kaukaisten maiden kanssa, joiden 

saavuttaminen maareittejä pitkin olisi ollut hidasta ja vaarallista aavikoiden ja 

vuoristojen  takia.  Kauppareittejä  pitkin  Sumeriin  tuotiin  hyödykkeitä,  joita 

eteläisessä Mesopotamiassa ei luonnostaan ollut saatavilla.

Tehokas  maanviljely  ja  ulkomaailmasta  Etelä-Mesopotamiaan  virtaavat 

resurssit  kasvattivat  sumerilaisia  kaupunkeja  merkittävästi.  Suurimmillaan 

Sumerin  väkirikkaimmassa  kaupungissa,  Urukissa,  asui  hieman  arviosta 

riippuen 50 000–80 000 ihmistä8, ja koko Sumerin alueen väkiluku saattoi olla 

jopa 1,5 miljoonaa9. Suurin osa väestöstä koostui maanviljelijöistä ja erilaisista 

käsityöläisistä,  mutta  oleellista  osaansa  kaupungistuneessa  yhteiskunnassa 

palvelivat myös monien muiden ammattikuntien harjoittajat, kuten rakentajat, 

kalastajat,  sepät,  lääkärit,  papit,  kastelukanavien  hoitajat,  kauppiaat  sekä 

erilaiset  verotukseen  tai  lakiin  erikoistuneet  virkamiehet.  Hyvin  tärkeä  ja 

arvostettu rooli  oli myös kirjureilla, jotka olivat tuohon aikaan yhteiskunnan 

harvoja  luku-  ja  kirjoitustaitoisia  henkilöitä.  Kirjurikouluihin  mentiin  jo 

lapsena, ja koulutus kesti noin kymmenen vuotta. Kuri kouluissa oli ankara: 

virheistä, laiskottelusta tai tyhmyydestä rangaistiin helposti selkäsaunalla10.

Sumerilaisissa  kaupunkivaltiossa  vallitsi  neliportainen  luokkayhteiskunta. 

Alimpaan luokkaan kuuluivat  orjat,  joista  suuri  osa  koostui  valloitusretkiltä 

tuoduista  sotavangeista.  Osa  orjista  oli  myös  korkeampien  sosiaaliluokkien 

jäseniä, jotka olivat saattaneet myydä itsensä väliaikaiseen pakkotyöhön kuita-

takseen velkansa. Vaikka orjan asema oli heikko, oli heillä kuitenkin oikeus 

omistaa henkilökohtaista  omaisuutta ja jopa ostaa itsensä vapaaksi.  Toiseksi 

alin luokka koostui  temppeleiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden palkka-

listoilla  työskentelevistä  henkilöistä,  jotka  saattoivat  saada  väliaikaisesti 

haltuunsa pieniä  maaomistuksia.  Hieman näitä  korkeammalla  olivat  ”aatelit-

tomat”,  hyvin  kirjavaa  ammattikuntaa  edustavat  kansalaiset,  jotka  yleensä 

omistivat  itse  pienen  palan  maata  ja  talon  joko  kaupungista  tai  sen  ulko-

puolelta.  Ylintä  luokkaa  edustivat  varakkaiden  ja  arvovaltaisten  sukujen 

8 Harman�ah 2007: 699.
9 McEvedy & Jones 1978.
10 Kirjurien koulutuksesta on säilynyt muutamia varsin värikkäitä aikalaiskuvauksia, 

mm. ”Isä ja hänen tottelematon poikansa” (kts. Sjöberg 1973).
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jäsenet, korkea-arvoiset upseerit ja papisto. Myös etevät, korkeisiin virkoihin 

päätyneet kirjurit olivat usein yläluokan jäseniä11.

Sumerilaiset arvostivat suuresti taidetta. Käsityöläisistä erityisen lahjakkaita 

olivat muun muassa kuvanveistäjät ja kultasepät, jotka työstivät hyvin kauniita 

dioriittipatsaita ja muita koriste-esineitä. Eteviä olivat myös erilaisia harppuja, 

lyyria,  huiluja  ja  lyömäsoittimia  valmistaneet  soitinrakentajat.  Haudoista 

löydettyjen  hyvin  kauniiden  ja  koristeellisten  instrumenttien  perusteella  on 

helppo olettaa, että musiikki – olipa se sitten tanssia, laulua tai soittamista – 

kuului  keskeisenä  osana  sumerilasten  arkeen  ja  juhlaan.  Myös  sumerilaisia 

tekstiilejä pidettiin suuressa arvossa, ja tiettävästi ne olivat yksi tärkeimmistä 

paikallisista vientituotteista.

Ikonografisen  aineiston  perusteella  vaatemuotiin  kuuluivat  muun  muassa 

polviin  tai  sääriin  asti  ulottuvat  laskostetut  pellava-  tai  villahameet,  joita 

käyttivät  sekä  miehet  että  naiset.  Naiset  tosin  peittivät  kankailla  myös 

ylävartalonsa,  mutta  tyypillisesti  oikea  olkapää  jätettiin  näkyviin.  Jaloissa 

pidettiin  nahkaisia  sandaaleja,  kärjistä  hieman  ylöspäin  taittuvia  kenkiä  tai 

kuljettiin avojaloin. Kauneusihanteeseen kuului miehillä joko kiharretut pitkät 

kammatut  hiukset  ja  parta12,  tai  näiden  ajeleminen  kokonaan  pois.  Naiset 

suosivat  taas  pitkiä  hiuksia,  jotka  roikkuivat  takana  vapaana  tai  letitettiin 

paksuksi  letiksi  ja  kiedottiin  pään  ympärille.  Suosittuja  olivat  lisäksi 

monenlaiset pronssista, hopeasta ja kullasta valmistetut korvakorut, ranne- ja 

nilkkarenkaat,  kaulakorut  ja  päässä  pidettävät  tiarat  ja  diadeemit.  Varak-

kaammat käyttivät myös arvokkaista kivistä tehtyjä koruja sekä kauniisti värjä-

tyistä kankaista valmistettuja vaatteita13.

Talot  olivat  yleensä  yksikerroksisia  ja  rakennettu  auringossa  kuivatuista 

savitiilistä.  Yksityisyyden  takaamiseksi  talojen  sijoittelu  ja  pohjakaava 

suunniteltiin niin,  että kadulta  saattoi  nähdä sisään hyvin rajallisesti.  Varak-

kaammat  kansalaiset  asuivat  jopa  kymmenen  huonetta  sisältävissä  kaksi-

kerroksisissa asunnoissa, joissa makuuhuoneiden ja keittiön lisäksi saattoi olla 

sisäkäymälä ja omalle suojelusjumalalle pyhitetty alttari. Ylimystöä asui myös 

11 Sumerilaisesta yhteiskuntarakenteesta Diakonoff 1959 ja Kramer 1963: 76-80.
12 Tästä  tuli  erityisen  suuri  muoti-ilmiö  akkadilaisten  saavuttua  Etelä-Mesopo-

tamiaan noin vuoden 2400 eaa. paikkeilla.
13 Nemet-Nejat 1998.
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suurissa koristeellisissa palatseissa, joissa saattoi olla useita sisäpihoja ja lisä-

rakennuksia.  Omistajan  lisäksi  näissä  asui  usein  myös  tämän  alaisuudessa 

työskenteleviä palvelijoita ja käsityöläisiä14.

Kaupunkien  vaurastuminen  ja  väestönkasvu  toi  kääntöpuolenaan  myös 

sisäisiä ja ulkoisia uhkia, joita torjuakseen kaupunkivaltiot perustivat pysyviä 

armeijoita. Tavanomaisen nuijia, keihäitä, tikareita, kirveitä ja jousia kantavan 

kevyen jalkaväen ohella sumerilaiset käyttivät hieman sirpin muotoon taottuja 

miekkoja, pitkiin keihäisiin ja suuriin kilpiin sonnustautuneita falangeja, sekä 

uutta vaarallista asetta: raskaita nelipyöräisiä sotavaunuja. Valtakunnan rauhaa 

pyrittiin turvaamaan myös rakentamalla rajaseuduille linnakkeita ja muureja, 

sekä  kaivamalla  armeijoiden  liikkumista  vaikeuttavia  kanavia15.  Sisäistä 

turvallisuutta ylläpidettiin säätämällä lakeja, joilla pyrittiin kitkemään korrup-

tiota,  petoksia  ja  väkivallanteoista  helposti  syntyviä  kostonkierteitä. 

Sumerilainen  laki  oli  jokseenkin  myöhempiä  babylonialaisia  lakeja  humaa-

nimpi, eikä erityisen tuskallisia kuolemanrangaistuksia tai kostoon perustuvia 

tuomioita tiettävästi langetettu. Ur-Nammun lakikokoelmassa vain ryöstöistä ja 

murhista määrättiin kuolemantuomio; muut rikokset voitiin sovittaa rahallisella 

korvauksella16.

Maailman  ensimmäisten  lakikokoelmiensa  ohella  sumerilaiset  jättivät 

pysyvän  puumerkkinsä  myös  eri  tieteisiin.  Sumerilainen  matematiikka  oli 

aikaansa  edellä:  kuusikymmenkantainen  lukujärjestelmä  mahdollisti  hyvin 

monimutkaisten  jakolaskujen  tekemisen  ilman  nollan  käsitettä.  Erityisen 

taitavia sumerilaiset olivat geometriassa – lähinnä käytännön syistä – sillä mm. 

peltotilkkujen  ja  maaomistusten  pinta-alat  oli  saatava  selville  erilaisiin 

byrokraattisiin tarpeisiin. Sumerilaiset matemaatikot laativat myös taulukoita, 

joissa eri  luvuille esitettiin neliö- ja kuutiojuuria,  potensseja,  kerrannaisia ja 

muita  vastaavia  arvoja,  joista  voitiin  myöhemmin  nopeasti  saada  selville 

vastaus laskutoimitukseen tai sen osiin17.

14 Mesopotamian kaupunkielämästä ovat kirjoittaneet mm. Kramer (1963: 73-111), 
Roux (1992), Pollock (1999) ja laajemmin Baker (2007, 2014).

15 Roux 1992.
16 Ur-Nammun laeista Finkelstein 1968. Alkuperäiset lait sumerinkielisinä löytyvät 

julkaisusta RIME 3/2.01.01.20, ex. add06.
17 Kramer 1963.
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Muita harjoitettuja tieteenaloja olivat tähtitiede ja lääketiede. Jälkimmäisestä 

ei  tosin  tiedetä  paljoakaan,  sillä  aihetta  käsittelevää  tekstimateriaalia  on 

säilynyt hyvin vähän. Tyypillisesti sairauksien syiksi oletettiin kuitenkin jokin 

potilaassa raivoava paha henki, ja lääkintä hoidettiin käytännössä loitsuilla ja 

rohdoilla. Tähtitieteestä tekstimateriaalia on säilynyt hieman enemmän, ja on 

selvää,  että  sumerilaiset  tunsivat  planeetat  ja  niiden liikkeet  Merkuriuksesta 

Saturnukseen asti. Lähitaivaankappaleiden lisäksi myös tähtikuvioille annettiin 

nimiä – osa näistä nimistä, kuten �ír-tab 'skorpioni', on käytössä vielä tänäkin 

päivänä (joskin viittaamassa hieman eri taivaankappaleisiin)18.

Sumerilaisessa maailmankuvassa maa kuviteltiin kiekoksi, jonka päälle taivas 

kaareutui  suurten  vuorten  kannattamana  kupolina.  Syvyyksissä  maankuoren 

alla velloi tietoinen makean veden valtameri (Abzu), veden- ja viisaudenjumala 

Enkin  asuinsija.  Syvyyksissä  sijaitsi  myös  sumerilaisen  mytologian  tuon-

puoleinen19,  paikka jossa jumalatar Ereškigalilla oli korkein käskyvalta. Tätä 

maan, taivaan ja manalan muodostamaa kokonaisuutta kutsuttiin nimellä an-ki,  

kirjaimellisesti ”taivas-maa”. Maailmaa ympäröi päättymätön suolainen valta-

meri, Nammu – Abzun vastakappale. Maailmankaikkeutta ylläpitivät kosmiset 

me-voimat,  jotka  jakautuivat  moneen  pienempään,  erilaisia  maailmankaik-

keuden toimintoja ylläpitäviin voimiin20.

Kaikki  jumalat  eivät  olleet  keskenään  samanarvoisia.  Maailmankaikkeutta 

johtivat  seitsemän  kohtaloita  määräävää  jumalaa,  ja  näiden  alapuolella 

toimivat  viisikymmentä  suurta  jumalaa.  Arvojärjestyksessä  alimpana  olevat 

jumaluudet koostuivat taivaan ja manalan 300:sta Anunna- ja Igigi-jumalasta. 

Mitään  yleissumerilaista  arvojärjestystä  jumalille  ei  voida  luoda,  sillä  tämä 

vaihteli aikakaudesta ja paikasta riippuen. Esimerkiksi alkujaan sumerilainen 

pääjumala oli todennäköisesti taivaanjumala An, mutta myöhemmin jumalten 

korkeimmaksi johtajaksi vakiintui ilmanjumala Enlil21.

Korkea-arvoisimmat22 seitsemän jumalaa olivat joka tapauksessa  An,  Enlil, 

18 Tähtikuvioista  tekivät  katalogeja  lähinnä  babylonialaiset,  mutta  kuvioiden 
sumerinkieliset  nimet  viittaavat  siihen,  että  nämä  tunnettiin  jo  hyvin  varhain. 
Tähtikuvioiden mesopotamialaisesta alkuperästä kts. Rogers (1998).

19 Sumeriksi yleensä kur tai kur-nu-gi4-a ”maa josta ei ole paluuta”.
20 kts. Horowitz 1998.
21 Kramer 1963. 
22 Babylonialaiset vastineet ovat: An = Anu, Enki = Ea, Inanna = Ištar, Nanna = Sîn 
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Enki,  rakkauden,  hedelmällisyyden  ja  sodanjumalatar  Inanna;  maan  äitiju-

malatar  Nin�ursa�23;  sekä  kuun  ja  auringonjumalat  Nanna ja  Utu. Tärkeitä 

näiden  lisäksi  olivat  myös  sodan  ja  maanviljelyksen  jumala  Ninurta24, 

manalanjumalatar Ereškigal ja Ninlil – Enlilin rakastettu.

Uskonnollisina  keskuksina  toimivat  temppelit,  joista  suurimmat  olivat 

valtavia muureilla ympäröityjä rakennuskokonaisuuksia, jotka sisälsivät useita 

pienempiä pyhättöjä, asuintiloja, puutarhoja sekä varastorakennuksia.  Näiden 

alueiden sisällä oli usein myös porraspyramidia muistuttava, useasta päällek-

käin  rakennetusta  terassista  koostuva  zikkurat,  joka  oli  omistettu  temppelin 

pääjumalalle.  Yleensä  kaupungin  päätemppelin  jumala  toimi  myös  koko 

kaupungin paikallisena suojelusjumalana.

Temppeleissä suoritettiin monenlaisia rituaaleja, kuten erilaisia juoma-, ruoka 

ja  eläinuhrimenoja,  ennustuksia  (mm.  lampaiden  ja  vuohien  maksoista)  ja 

erilaisiin  juhlapyhiin  liittyviä  seremonioita.  Pieniä  seremonioita  olivat  mm. 

joka  kuun  seitsemäntenä,  viidentenätoista  ja  viimeisenä  päivänä  järjestetyt 

juhlat. Tiettyinä kuukausina järjestettiin suurempia seremonioita, ja koko vuosi 

huipentui  huhti-toukokuussa  sumerilaiseen  uuteenvuoteen,  johon  liittyvät 

uskonnolliset  toimitukset  ja juhlat  kestivät  useita päiviä.  Temppelin pienem-

missä pyhätöissä saatettiin myös käydä rukoilemassa, ja osa varakkaammista 

kansalaisista  jätti  näihin  oman  rukoilijapatsaansa  osoittamaan  omistajansa 

nöyryyttä jumalalle.

Sumerilainen uskonto jumalineen,  luomiskertomuksineen ja muine tarinoi-

neen muodostui hyvin tiiviiksi osaksi myös akkadilaisten, babylonialaisten ja 

assyrialaisten maailmankatsomusta. Näillä taas oli selkeä vaikutus mm. abra-

hamilaisten uskontojen taustalla piileviin uskomuksiin25.

ja Utu = Šamaš. Babylonialaisessa mytologiassa Ninurtaa keskeisemmäksi soturi-
jumalaksi kehittyi Marduk.

23 Tunnetaan myös nimellä Ninma�.
24 Useissa  teksteissä  tämä  jumala  esiintyy  nimessä  Nin�irsu.  Tämä  oli  Ninurtan 

paikallinen nimi Lagašissa.
25 Yhteyksistä mm. Kramer 1963: luku 8; Salonen 1962.
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Sumerilaiset saapuivat eteläiseen Mesopotamiaan nykytietämyksemme valossa 

noin  4000  eaa.  Sitä,  mistä  tarkalleen  ottaen  sumerilaiset  tulivat,  ei  ole 

kiistattomasti  pysytty  osoittamaan.  Metallityöskentelyyn  liittyvän  sanaston 

perusteella  on  kuitenkin  oletettu,  että  sumerilaiset  olisivat  alkujaan  kotoisin 

vuoristoiselta  seudulta,  mahdollisesti  Etelä-Kaukasukselta  tai  kaakkoisilta 

Zagrosvuorilta.  Arkeologisen todistusaineiston puuttuessa tästä ei  kuitenkaan 

ole varsinaista  konensusta26.  Sumerilaisten alkukotikysymykseen viitataankin 

yleensä assyriologien keskuudessa käsitteellä ”The Sumerian problem”.

Varhaisdynastinen (III) kausi (2600–2330 eaa.)

Noin  2600  eaa.  Kišin  kaupunkivaltion  kuninkaan,  Enmebaragesin  Elamiin 

suuntautuneet  valloitusretket  laajensivat  sumerilaisten  vaikutuspiiriä 

ensimmäistä kertaa Etelä-Mesopotamian ulkopuolelle. Enmebaragesin Urukista 

ja Kišistä käsin hallinneet seuraajat laajensivat sumerin kulttuuripiiriä edelleen, 

solmien kauppayhteyksiä meriteitse aina Indusvirralla sijaitsevaan Harappaan 

(sum.  Melu��a)  saakka.  Uusien  kauppayhteyksien  seurauksena  sumerin 

kaupungit  ja  näiden  hallitsijat  vaurastuivat  ennennäkemättömiin  mittoihin. 

Vaurastumisen  kääntöpuolena  sumerilaiset  kaupungit  alkoivat  kuitenkin 

houkutella  puoleensa  pohjoisen  ja  idän  sotaisia  nomadikansoja,  sekä 

sumerilaisten  arkkivihollisia,  elamilaisia,  jotka  n.  2590  eaa.  hyökkäsivät 

Sumeriin alistaen valtaansa ainakin osan sen kaupunkivaltioista.

Noin  2550  eaa.  Lagašin  kuningas  Eannatum  onnistui  palauttamaan 

järjestyksen  ja  ajamaan  Sumeriin  tunkeutuneet  elamilaiset  takaisin  kotiseu-

duilleen  nykyisen  Luoteis-Iranin  alueelle.  Suojatakseen  Sumeria  tulevilta 

hyökkäyksiltä  hän  järjesti  sotaretken  elamilaisten  maille,  valloittaen  omien 

sanojensa mukaan ”koko Elamin”. Hän sai alistettua myös aiemmin itsenäiset 

Urin ja Urukin kaupunkivaltiot  vasalleikseen,  ja kävi  sotaa Ummaa vastaan 

saadakseen haltuunsa alueen hedelmälliset viljelysmaat. Sota päättyi kuitenkin 

rauhansopimukseen,  jonka  velvoitteesta  Umma  joutui  maksamaan  Lagašille 

26 Alkuperähypoteeseista lisää mm. Ziskind 1972.



24  1 Sumeri ja sumerilaiset

mittavan  määrän  viljaa  veroina  sotakorvauksiksi.  Sotaretkiensä  ohella  Ean-

natum  tunnettiin  uudistajana,  joka  rakensi  valtakautensa  aikana  useita 

temppeleitä ja tehosti maanviljelystä laajentamalla kastelukanavaverkostoja.

Eannatumin  valtakautta  seurannut  vuosisata  on  vähäisistä  kirjallisista 

lähteistään  johtuen  huonosti  tunnettu.  Tiettävästi  Eannatumin  veljenpoika 

Enmetena ajautui 2400 eaa. jälleen sotaan Umman kanssa, jolla tällä kertaa oli 

puolellaan vieraiden kuninkaiden tuki. Enmetena onnistui kuitenkin voittamaan 

sodan liittoutumalla  Urukin  kuninkaan  kanssa.  Estääkseen  tulevat  konfliktit, 

hän kaivautti Umman ja Lagašin väliin kanavan.

Enmetena  menetti  valtaistuimensa  Nin�irsun  (paikallinen  suojelusjumala) 

papiston  kaapattua  vallan  Lagašissa.  Valta  siirtyi  Urukaginalle,  jonka 

hallintokausi tosin ei kestänyt kahdeksaa vuotta pidempään.

2340 eaa. Umman kuningas Lugalzagesi päätti kostaa aiemmin ummalaisten 

kokemat  vääryydet.  Hän  tuhosi  ensitöikseen  Girsun  kaupungin  ja  kaappasi 

tämän jälkeen vallan Lagašissa ja Urukissa – lopulta valloittaen koko Sumerin. 

Lugalzagesin  sumerilainen  suurvalta  romahti  kuitenkin  Akkadin  kuninkaan, 

Sargonin tunkeuduttua Etelä-Mesopotamiaan ja valloitettua tämän tärkeimmät 

kaupungit noin 2330 eaa.

Muinaisakkadilainen kausi (2330–2150 eaa.)

Sargonin27 kerrotaan  olleen  ylipapittaren  ei-toivottu  lapsi,  joka  heitettiin 

vauvana  bitumilla  tiivistetyssä  korissa  Eufratiin,  mutta  jonka  vedenkantaja 

Akki pelasti ja kasvatti omana poikanaan. Valtaannousunsa jälkeen hän perusti 

valtakunnalle uuden pääkaupungin Agaden28 ja käynnisti välittömästi sotaretket 

Sumeriin.  Sargon  ei  tyytynyt  valtaamaan  pelkästään  Sumeria,  vaan  jatkoi 

sotaretkiään Elamiin ja nykyisen Syyrian alueelle, aina Välimeren rannikolle ja 

Kyprokselle saakka.

Akkadilaisten  sotamenestys  perustui  heidän  uudenlaiseen  armeijaansa. 

Sumerilaisten  raskaiden  sotavaunujen  ja  falangien  sijaan  Sargon  luotti 

nopeisiin  ja  kevyisiin  vaunuihin,  sekä  jousimiehiin,  joilla  vihollisjoukot 

27 Hallitsi 2334–2279 eaa.
28 Kaupungin sijaintia ei tiedetä.
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saatettiin saartaa ja murskata hetkessä. Akkadilaiset rakensivat lisäksi kattavan 

tieverkoston,  joka  nopeutti  niin  postin,  armeijoiden  kuin  kaupankäynninkin 

kulkua. Kauppaa käytiin aina Keski-Aasiaan (mm. Afganistaniin) ja Anatoliaan 

saakka,  joista  saatiin  Mesopotamiassa  harvinaista  pronssia,  hopeaa,  tinaa  ja 

lapis-lazulia.

Sargonin  kuoltua  akkadilainen  valtakunta  alkoi  kuitenkin  heikentyä 

kapinoiden  puhjetessa  ympäri  valtakuntaa.  Sargonin  poika  Rimuš  menetti 

Elamissa sotaretkellä ollessaan valtansa kaksoisveljelleen Maništusulle, jonka 

hallintokauden aikana valtakunnan pohjoispuolella liikehtivät kansat katkoivat 

Akkadin  kauppareitit  Anatoliaan  ja  Kaukasukselle;  ongelman  teki  erityisen 

vakavaksi se, että reittejä pitkin kulki lähes kaikki Akkadiin kuljetettu pronssi 

ja tina.

2254 eaa. Maništusun poika Naram-Sîn kykeni saamaan kauppareitit takaisin 

akkadilaisten hallintaan. Hän valloitti  myös takaisin alueita,  jotka Akkad oli 

menettänyt aiemmin kapinoissa Sargonin kuoltua (mm. Kyproksen), sekä soti 

pohjoisen hurrilaisia vastaan. Huolimatta suurista saavutuksistaan, valtakunnan 

tila vakiintui  vain hetkeksi,  ja Naram-Sînin kuoltua Zagrosvuorten gutilaiset 

nomadit  alkoivat  lähestyä  uhkaavasti  Akkadin  valtakunnan rajoja.  Sidottuna 

sotaan Iranin Lullubeja ja Sumerissa riehuvia kapinoita vastaan Naram-Sînin 

poika,  Šar-kali-šarri  ei  kyennyt  pysäyttämään  gutilaisten  hyökkäystä.  Hän 

katosi  hämärissä  olosuhteissa  vallankaappauksen  yhteydessä  ja  Akkad  jäi 

gutilaisten valloittajien jalkoihin.

Gutilaisten valtakaudelta  ei  ole säilynyt juurikaan kirjallisia  dokumentteja. 

Tiedetään  kuitenkin,  että  ”barbaaristen  ja  sivistymättömien”  gutilaisten 

kyvyttömyys ylläpitää kastelukanavajärjestelmää ajoi eteläisen Mesopotamian 

nälänhätään.

Muinaisakkadilaisen  kauden  aikana  akkadilaisten  ja  sumerilaisten  välillä 

tapahtui  mittaavaa  kulttuurivaihtoa.  Akkadilaiset  omaksuivat  sumerilaisen 

kirjoitustaidon,  temppelikultin,  uskonnon  ja  mytologian,  ja  kielten  välillä 

tapahtui  voimakasta  ristivaikutusta.  Todennäköisesti  suuri  osa  etenkin 

kaupunkien väestöstä kaksikielistyi ja ihmiset sekoittuivat myös geneettisesti 

sumerilais-akkadilaisten avioliittojen myötä.
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Urin kolmas dynastia ja sumerilainen renessanssi (2112–2000 eaa.)

Sumerilaisen renessanssin voidaan sanoa alkaneen jo hieman ennen Akkadin 

imperiumin  tuhoa.  Lagašin  hallitsija  Gudea29 elvytti  sumerilaista  kulttuuria 

rakennuttamalla  massiivisia  temppelikomplekseja,  joista  tunnetuin  oli 

Nin�irsu-jumalalle omistettu  Eninnu –  ”Viidenkymmenen temppeli”.  Raken-

nusprojektin  sivutuotteena  luotiin  myös  yksi  merkittävimmistä  sumerin-

kielisistä  kirjallisista  teoksista:  kahteen  savilieriöön  kirjoitetut  ”Gudean 

sylinterit”, jotka kuvaavat rakennusprojektin yksityiskohtaisesti alusta loppuun 

hymnin  muodossa  äärimmäisen  huolitellulla,  lähes  kalligrafisen  kauniilla 

monumentaalinuolenpääkirjoituksella.

Gudean valtakunnan koko on jäänyt arvoitukseksi, mutta todennäköisesti se 

kattoi  ainakin  Urin,  Nippurin,  Urukin,  Lagašin ja  Girsun  kaupungit.  Hänen 

tiedetään  myös  käyneen  sotia  Elamissa  ja  Anšanissa  (Etelä-Iranissa),  sekä 

solmineen kauppayhteyksiä ympäröivien kansojen kanssa aina Keski-Aasiaan, 

Levanttiin,  Indusvirralle  (Melu��a)  ja  Omaniin  (Dilmun)  saakka.  Vientiin 

tuotettiin pääasiassa tekstiilejä ja villaa; vastineeksi saatiin setriä, lapis-lazulia, 

dioriittia, kultaa, hopeaa, kuparia ja pronssia.

2112 eaa. sumerilainen Urin III dynastia nosti päänsä kuningas Ur-Nammun 

johdolla.  Gudean  tapaan  Ur-Nammu  oli  ahkera  uudisrakentaja.  Hänen 

tunnetuimpia rakennelmiaan olivat porraspyramidimaiset temppelit,  zikkuratit, 

joista suurimman hän pystytti Uriin.

Ur-Nammu  tunnetaan  myös  intohimostaan  byrokratiaan.  Hän  vakinaisti 

sumerilaisen paino- ja mittayksikköjärjestelmät ja määräsi jokaisen valtionsa 

alueella  tehdyn  kaupan  merkittäväksi  muistiin.  Ur-Nammu loi  myös  yhden 

maailman  ensimmäisistä  lakikokoelmista,  joka  myöhemmin  toimi  pohjana 

�ammurabin  ja  heprealaisten  laeille.  Ur-Nammun  laki  oli  kuitenkin  sikäli 

seuraajiaan  modernimpi,  että  se  ei  soveltanut  kostoperiaatetta;  jopa  vakavat 

ruumiilliset vahingot voitiin hyvittää rahallisella korvauksella.

Ur-Nammun  kaaduttua  taistelussa  gutilaisia  vastaan  2047  eaa.,  hänen 

poikansa  Šulgi  jatkoi  isänsä  rakennushankkeita  viimeistelemällä  Urin 

zikkuratin ja rakennuttamalla uusia temppeleitä ja julkisia rakennuksia ympäri 

29 Hallitsi 2144–2124 eaa.
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valtakuntaa.  Valtio  oli  nyt  keskitetty  kokonaan  temppeleihin;  kaikki 

taloudelliset  ja  teolliset  prosessit  tuotettiin  temppeleiden  vaikutuspiirissä. 

Temppeleille kertyneet verot eivät menneet ainoastaan valtaapitävien taskuun, 

vaan  huolta  pidettiin  myös  köyhistä,  joille  jaettiin  pieniä  määriä  viljaa 

eräänlaisena köyhäinavustuksena. Ur-Nammun valtiota onkin toisinaan pidetty 

sivistys- ja hyvinvointiyhteiskunnan alkumuotona; esimerkiksi pahasti velkaan-

tuneet  kansalaiset  saattoivat  myydä  itsensä  määräaikaisesti  orjiksi  ja  näin 

kuitata velkarasitteensa menettämättä kaikkea omaisuuttaan.

Entisestään monimutkaistunut byrokratia ja vilkastunut talouselämä pakotti 

kehittämään kirjurien koulutusta, joka johti uudistuksiin kirjoitusjärjestelmässä. 

Myös  kalenteria  täsmennettiin  täyttämään  byrokratian  vaatimukset  ja 

selkeyttämään  verotuksen  jaksotusta.  Sotimisen  sijaan  Šulgi  pyrki 

vahvistamaan valtiotaan diplomatian keinoin solmimalla  liittoja ympäröivien 

kansojen  kanssa.  Hänellä  oli  tiettävästi  ainakin  kahdeksan  tytärtä,  joita  hän 

naitti  Elamin  ja  Anšanin  hallitsijoille  pitääkseen  liittolaisensa  tyytyväisinä. 

Valtakunnan rauhaa  alkoivat  kuitenkin  pian  uhata  Mesopotamiaan  vaeltavat 

seemiläiset  paimentolaiskansat,  kuten  amorilaiset.  Šulgin  kuoltua  2037 eaa., 

hänen poikansa Šu-Sînin valtakaudella amorilaisten uhka oli jo niin suuri, että 

hän päätti rakennuttaa muurin Tigriin ja Eufratin väliin ehkäistäkseen Sumerin 

kaupunkeihin kohdistuvia ryöstöretkiä.

Urin III dynastia romahti 2000-luvun paikkeilla eaa. Ibbi-Sînin valtakaudella. 

Lagaš,  joka  tuolloin  oli  Sumerin  tärkeimpiä  maanviljelyskeskuksia  ja  Urin 

tärkein  ruoantoimittaja,  joutui  paikallisen  virkamiehen  vehkeilemän  vallan-

kaappauksen  kohteeksi.  Vallanvaihto  Lagašissa  johti  ruokatoimitusten 

päättymiseen  ja  ajoi  Urin  nälänhätään.  Ibbi-Sîn  yritti  pelastaa  tilanteen 

lähettämällä luottomiehensä Mariin30 ostamaan viljaa, mutta paluumatkallaan 

tämä kuitenkin petti hallitsijansa luottamuksen ja kaappasi vallan Nippurissa.

Sekasorron  riehuessa  ympäri  Sumeria,  Elam  ja  amorilaiset  huomasivat 

tilaisuutensa tulleen. Ibbi-Sîn onnistui torjumaan muutamia hyökkäyksiä, mutta 

lopulta  nälkää  näkevät  ja  kulkutautien  vaivaamat  sumerilaiset  alkoivat 

epätoivoisina loikata vihollistensa riveihin.

30 Itä-Syyriassa.
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Isin–Larsan aikakausi (2000–1750 eaa.)

Urin III dynastian kaaduttua elamilaiset ajettiin melko pian Mesopotamiasta ja 

valtaan jäivät amorilaiset. Yhtenäistä valtakuntaa ei kuitenkaan enää syntynyt, 

vaan  Mesopotamia  pirstoutui  jälleen  useiksi  keskenään  kilpaileviksi 

kuningaskunniksi.  Etelässä  tärkeimpien  joukkoon  nousivat  Isin  ja  Larsa, 

pohjoisessa Aššur ja Ešnunna.

Aššur  ja  Ešnunna  eivät  juurikaan  vaikuttaneet  Etelä-Mesopotamian 

kaupunkivaltioiden keskinäisen kanssakäymiseen, jossa Isin vakiintui merkit-

täväksi  valtakeskukseksi  noin  70  vuoden  ajaksi.  1934 eaa.  Isinin  kuningas, 

Lipit-Ištar  ajautui  sotaan  Larsan  kuninkaan  Gungunumin  kanssa,  jonka 

Zagrosvuorten sodissa karaistunut armeija lopulta valloitti Urukin, yhden Isinin 

tärkeimmistä  kaupungeista.  Gungunum  valtasi  myöhemmin  myös  Lagašin, 

elamilaisten pääkaupungin Susan ja mahdollisesti Urin, joka tuolloin oli Etelä-

Mesopotamian tärkein satamakaupunki.

Menetettyään  tärkeimmät  kaupunkinsa  ja  yhteyden  merelle,  Isin  ei  enää 

toipunut. Sen onnistui kuitenkin säilyttää itsenäisyytensä noin vuosisadan ajan, 

kunnes  Larsan  kuningas  Rim-Sîn  alisti  sen  hallintaansa  1792  eaa.  Larsa  ei 

koskaan  saavuttanut  sitä  edeltävien  sumerilaisten  valtakuntien  mittoja. 

Suurimmillaan  se  käsitti  noin  10-15  kaupunkia,  eikä  lopulta  kyennyt 

vastustamaan nousevan Babylonian mahtia.

Sumerilaisten  historian  ”kansana”  voidaan  katsoa  päättyneen  viimeistään 

muinaisbabylonialaisen  kauden  (1787–1530  eaa.)  alkupuoliskolla,  joskin 

sumerilainen  kulttuuriperintö  kukoisti  vielä  yli  vuosituhannen  ajan  ympäri 

Mesopotamiaa  ja  välittyi  osin  Aleksanteri  Suuren  ja  seleukidien  mukana 

Kreikkaan ja Eurooppaan saakka.
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Sumerin  kielen  lähes  3500-vuotinen  kirjallinen  elinkaari  on  tapana  jakaa 

viiteen eri  kielivaiheeseen.  Seuraava taulukko kuvaa suurpiirteisesti  sumerin 

kielivaiheiden  suhdetta  eteläisen  Mesopotamian  historiallisiin  ajanjaksoihin. 

Merkki † kuvaa kielimuotoja, joiden aikana sumeria kirjoitettiin lähinnä toisena 

tai opittuna kielenä. Kooste eri kielivaiheiden konkreettisista eroavaisuuksista 

löytyy kirjan lopussa olevasta liitteestä.

Alkaa Historiallinen kausi Sumerin kielimuoto Kirjoitus

~3300 Uruk III – Varhaisdynast. Arkaainen sumeri Piktografinen

2600 Varhaisdynastinen III Muinaissumeri Logosyllabinen

2350 Muinaisakkadilainen ” ”

2200 Gutilainen kausi / Lagaš II Uussumeri ”

2100 Urin III dynastia ” ”

2000 Muinaisbabylonialainen Muinaisbab. sumeri † (Logo)syllabinen

1600 –
100 jaa.

Keskibabylonialainen – 
hellenistinen kausi

Myöhäissumeri † (Logo)syllabinen, 
kreikkalainen

Arkaainen  sumeri.  Vaikka  Uruk III-kauden  (n.  3300  eaa.)  tekstien  kielen 

määritteleminen onkin hyvin vaikeaa, on tämän ajanjakson kieltä tapana kutsua 

arkaaiseksi  sumeriksi31.  Uruk  III-kauden  tekstimateriaali  koostuu  pääosin 

kirjanpidollisista  dokumenteista,  eikä  kielellisestä  näkökulmasta  tarjoa 

kovinkaan mielenkiintoista luettavaa.

Klassinen sumeri (engl.  Old Sumerian,  joskus Classical  Sumerian).  Noin 

2600 eaa. alkaneen (kolmannen) varhaisdynastisen kauden sumeria kutsutaan 

klassiseksi tai  muinaissumeriksi.  Aikakauden  tekstit  koostuvat  paitsi 

kirjanpidollisista  dokumenteista,  myös  erilaisista  votiiviesineihin  laadituista 

lyhyistä teksteistä sekä kuninkaallisista kirjoituksista, jotka käsittelevät yleensä 

31 Archaic Sumerian (AS).
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kuninkaiden  toimeenpanemia  rakennushankkeita.  Varhaisdynastista  kautta 

seurasi kuningas Sargonin valloitusten käynnistämä muinaisakkadilainen kausi 

(2350–2200 eaa.), jonka aikana sumeri syrjäytyi hetkeksi hallinnollisen kielen 

asemasta. Sumeria käytettiin laajalti kuitenkin uskonnollisissa toimituksissa ja 

teksteissä, sekä toisena kielenä useissa kuninkaallisissa kirjoituksissa. Väestön 

kaksikielistymisen myötä syntyi eräänlainen kieliliitto (saks. sprachbund), joka 

vaikutti  merkittävästi  kummankin  kielen  sanastoon  ja  rakenteeseen. 

Ikonisimmat muutokset tapahtuivat akkadissa, johon sumerista lainautui lähes 

tuhat  sanaa,  ja  jossa  lauseiden  sanajärjestys  muuttui  verbialkuisesta 

verbiloppuiseksi.  Myös  akkadin  äännejärjestelmä  yksinkertaistui  ainakin 

osittain  sumerin  vaikutuksesta.  Akkadin  vaikutus  sumeriin oli  vähäisempää; 

lainoja sumeriin päätyi muutamia satoja – pääosin hallinnollista, lakiteknistä ja 

erilaisiin käyttöesineisiin viittaavaa terminologiaa. 

Uussumeri  (engl.  Neo-Sumerian)  on  yleisnimitys  Sargonin  valtakauden 

jälkeen käytetystä  sumerin kielestä.  Uussumerilainen vaihe kattaa ajanjaksot 

Gudean valtakaudesta valtakaudesta Urin III dynastian loppuun, eli n. 2140–

2000  eaa.  Vaikka  Sargonin  valtakaudesta  jääneen  vahvan  akkadilaisvaiku-

tuksen johdosta sumerin asema ei enää elpynyt arkikielenä, alettiin sitä Urin III 

dynastian  aikana  jälleen  käyttää  hallinnollisena  kielenä.  Myös  valtaosa 

kuninkaallisista kirjoituksista, kirjeistä ja lakiteksteistä laadittiin taas sumeriksi. 

Kaunokirjalliset  tekstit  olivat  uussumerilaisena aikana lukumäärältään melko 

vähäisiä, mutta sitäkin merkittävämpiä. Erityisen tärkeä ajanjaksolta säilynyt 

teksti  on  Nin�irsun  temppelin  rakentamisesta  kertova  hymni  (Gudean 

sylinterit),  joka  on  pisin  sumerista  säilynyt  yhtenäinen  kirjallinen  teos; 

kokonaisuudessaan noin 1800 rivin mittainen.

Keskeisiä eroavaisuuksia muinais- ja uussumerin välillä olivat klusiilikonso-

nanttien  /p  t  k/  soinnillistuminen  sanan  alussa  ja  vokaalien  välissä,  sekä 

tiettyjen kieliopillisten tunnusten redusoituminen tai assimiloituminen. Lisäksi 

kirjoitusjärjestelmässä  alettiin  kuvaamaan  tarkemmin  kielen  foneettista 

luonnetta  mm.  merkitsemällä  pitkiä  vokaaleja  tavukirjoituksessa  (ns.  plene-

kirjoitus). Myös muinaissumerissa ollut verbiprefiksien vokaaliharmonia katosi 

uussumerissa:  a mu-na-šè-ru �a mu-na-ši-ru ”hän  omisti  sen  hänelle  (sen 

vuoksi)”.
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Muinaissumeri Uussumeri Merkitys Muutos

mu-dù mu-ù-dù ”rakensin” plene-kirjoitus

dumu-ra dumu-ur ”pojalle” redusoituminen

arattaki-šè arattaki-aš ”Arattaan” ”

ba-šub-bé-en ba-šub-bé32 ”minä putosin” ”

luga-zu-am3/6 lugal-zu-um ”hän on kuninkaasi” assimilaatio

dumu-e dumu-ù ”poika” ”

Muinaisbabylonian  sumeri (engl.  Old  Babylonian  Sumerian).  Muinais-

babylonialaisen  kauden  aikana  sumerin  kieli  koki  asteittaisen  kuoleman. 

Arviolta viimeistään vuoteen 1700 eaa. mennessä33 sumeria ei enää omaksuttu 

ensimmäisenä  kielenä  ja  kansan  kieleksi  vakiintui  akkadi.  Sumeri  säilytti 

asemansa  kuitenkin  tieteen  ja  uskonnon  kielenä  vielä  lähes  kahden 

vuosituhannen  ajan.  Sumeria  opiskeltiin  kirjurikouluissa  (sum.  é-dub-ba)  ja 

papiston  keskuudessa  vielä  uusassyrialaisella  ja  uusbabylonialaisella  ajalla. 

Muutamat  oppineet  osasivat  lukea  ja  kirjoittaa  sumeria  vielä  hellenistisellä 

ajanjaksolla,  ja  viimeiset  kirjalliset  muistomerkit  sumerin  kielestä  laadittiin 

noin 100–150 jaa.

Muinaisbabylonialaisen ajan sumerinkielinen tekstikirjo oli laaja. Kouluissa 

kopioitiin vanhempia sumerilaisia tekstejä, koottiin sumerilaisia sananlaskuja ja 

kirjattiin ylös tarinoita, hymnejä, myyttejä, rukouksia, loitsuja, koulunkäynnistä 

kertovia  eduba-dialogeja  ja  kuvitteellisia  väittelyitä  eri  eläinten  tai  asioiden 

välillä.  Nykynäkökulmasta korvaamattoman tärkeitä  tekstejä olivat  kuitenkin 

erityisesti Nippurin kirjurikouluissa laaditut sumerin merkki- ja sanalistat, sekä 

kieliopilliset tekstit, joiden avulla sumerin kirjoitusjärjestelmä ja lopulta kieli 

kyettiin 1800-luvun loppupuoliskolla ratkaisemaan.

Kieliopilliset  tekstit  ovat  myös  lingvistisestä  näkökulmasta  hyvin  mielen-

32 Myös assimilaatio mahdollinen, tällöin ba-šub-bu.
33 Tarkkaa  ajankohtaa  sumerin  kielen  kuolemalle  ei  tiedetä.  On mahdollista,  että 

sumeria  puhuttiin Etelä-Mesopotamian syrjäseuduilla  vielä  useiden sukupolvien 
ajan  sen  kadottua  kaupungeista.  Thomsenin  (1984)  mukaan  ei  ole  myöskään 
poissuljettua,  että  muinaisbabylonialaisella  kaudella  oli  lyhyehkö  ajanjakso, 
jolloin osa kansasta vielä osasi hieman sumeria (esim. vaihtelevan määrän sanoja, 
sanontoja tai lauluja), vaikka kukaan ei kieltä äidinkielenään enää puhunut.
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kiintoisia,  sillä  ne edustavat  vanhinta  säilynyttä  esimerkkiä  kielitieteellisestä 

analyysista.  Perinteisesti  kunnia  vanhimmasta  kieliopillisesta  kuvauksesta 

annetaan  sanskritia  n.  400  eaa.  kuvanneelle  P��inille,  vaikka  nippurilaisten 

kirjurien  laatimat  sumerin  kielen  kuvaukset  ovat  tätä  yli  tuhat  vuotta 

vanhempia. Teksteistä käy ilmi  akkadilaisten kehittynyt analyytinen ajattelu: 

vaikka  useat  teksteistä  ovatkin  lähinnä  sumerilais-akkadilaisia  sanalistoja  ja 

taivutusparadigmoja,  akkadilaiset  kykenivät  myös  segmentoimaan  ja 

kääntämään  sumerilaisia  kieliopillisia  tunnuksia  (morfeja)  ja  erottelemaan 

prefiksit,  ”infiksit”  ja  suffiksit  toisistaan34.  Osa  akkadilaisten  keksimistä  ja 

käyttämistä kieliopillisista termeistä – kuten verbitaivutuksessa vielä tutuiksi 

tulevat �am�u ja marû – elävät edelleenkin sumerilaisessa kielioppiperinteessä.

Seuraavassa  esimerkkinä  ote  sumerilais-akkadilaisesta  verbitaivutus-

paradigmasta suomennoksineen (OBGT VII, MSL 4: 88–99).

34. ì-du i-il-lak ”hän menee”

35. ì-du-un a-al-lak ”menen”

36. ì-du-un tál-lak ”menet”

37. in-ši-du i-il -lak-šum35 ”hän menee sinne”

38. in-ši-du-un a-al-lak-šum ”menen sinne”

38. in-ši-du-un tál-lak-šum ”menet sinne”

...

88. mu-e- ši -�en il- li -ka-ak-k[um] ”hän tuli luokseni”

89. mu-e-ši-�en-en al-li-ka -ak-kum ”tulin luoksesi”

Myöhäissumeri (engl.  Post-Sumerian) on  kattotermi  keskibabylonialaisen 

kauden  (alk.  1600  eaa.)  ja  sitä  seuraavien  ajanjaksojen  sumerille  ympäri 

Mesopotamiaa  aina  ajanlaskun  alkuun  saakka.  Myöhäissumerilaiset  tekstit 

koostuvat mm. erilaisista manauksista ja loitsuista, liturgisista teksteistä, sanan-

34 Akkadilaiset nimesivät nämä ”taivaasta” an-ta, ”keskeltä” murub4-ta ja ”maasta” 
ki-ta. Kattavahko teos babylonialaiseen kielioppiteoriaan on Black (1991).

35 Sumerin  terminatiiviprefiksit  on  akkadissa  käännetty  datiiveiksi:  ”hän  menee 
hänen hyväksi/hänelle/sille” /i+llak+šum/.
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laskuista  ja  emesalin  kielisistä36 valituslauluista.  Tekstit  ovat  kielioppinsa 

oikeellisuudeltaan  hyvin  vaihtelevia,  eikä  niitä  pääosin  enää  voida  käyttää 

sumerin kielen rekonstruoimiseen.

Kielensä  puolesta  mielenkiintoisia  myöhäissumerilaisia  tekstejä  ovat 

kuitenkin kassilaisten 1300-luvulla eaa. kirjoittamat tekstit (mm. Kurigalzu I:n 

patsas), joissa sumerilainen mytologia, kirjoitusperinne ja sanasto on selvästi 

osin  jo  unohtunut,  mutta  sitä  on  rekonstruoitu  muinaisbabylonialaisten 

lähteiden  kautta.  Tekstit  sisältävät  outoja  sanoja,  kirjoituskonventiota  ja 

ilmaisuja,  joita  ei  tavata  missään  muualla  sumerilaisessa  kirjallisuudessa. 

Toisen  hyvin  mielenkiintoisen,  mutta  vähälukuisen  tekstikerrostuman 

muodostavat  kreikkalaisilla  kirjaimilla  kopioidut  kaksikieliset  (akkadi  ja 

sumeri) tekstit, jotka osoittavat, että muutamat oppineet osasivat lukea sumeria 

välttävästi vielä ajanlaskun taitteessa37 – eli jopa 1700 vuotta sen jälkeen, kun 

viimeiset äidinkieleltään sumerilaiset olivat kirjoittaneet jotakin sumeriksi.

Alla ote sumerilais-kreikkalaisesta tekstistä (UH IX 90´–91´)38. 

Sumeri šà uru nam-mu-u[n-ge4-da] / [é �ur-sa�-ta] nam-ba-gur-ru-da

Kreikkalainen 	
 �� 
�����
 / � ���	
��
 ��������

Kreik. translit. sa �r nam�g�da / e xorsagtha nomonkhorot

Käännös39 ”Sinun ei tule palata kaupunkiin
(eikä) temppeliin sinun tule vuoristosta palaaman”.

36 Sumerin sosiolekti.
37 Kreikaksi  translitteroiduista  teksteistä  voidaan  havaita,  että  tekstejä  ei  kopioitu 

ainoastaan  nuolenpäämerkkien  perusteella,  vaan  kirjoittajalla  on  selvästi  ollut 
jonkinlaista opittua tietoa sumerin kielen muinaisesta ääntämisestä. 

38 Alkuperäisessä tekstissä myös akkadilais-kreikkalainen osio, kts. Geller (2008).
39 Teksti  on kieliopillisesti  virheellinen ja hankalahko kääntää (mm. ensimmäisen 

verbimuodon tulisi olla  nam-mu-gi4-gi4-en; pääte  -da on tässä hyvin monitulkin-
tainen ja virheellinen).  Kyseessä on joka tapauksessa loitsu,  joka kieltää pahaa 
henkeä tulemasta ihmisten keskuuteen.
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Sumeri  on  agglutinoiva  kieli,  ja  näin muistuttaa  morfologiselta  luonteeltaan 

muun muassa suomea, unkaria ja turkkia. Sanoja muodostetaan yhdistelemällä 

ja  taivutus  perustuu  morfeemien,  eli  kieliopillisten  merkitysosasten  liimaa-

miseen  toisiinsa.  Tyypillisenä  esimerkkinä  suomen  ”talossasi”  /talo+ssa+si/, 

joka kuuluisi sumeriksi  é-za ja voidaan morfologisesti analysoida /é+zu+a/ – 

suomalaisittain  kirjaimellisesti  /talo+si+ssa/.  Kaiken  kaikkiaan  sumeri  on 

morfologisesti  melko  monimuotoinen  kieli:  sijamuotoja  on  perinteisen 

tulkinnan mukaan kymmenen,  kuten  myös  verbien  eri  tapaluokkia.  Yleensä 

verbimuodot saattavat olla rakenteeltaan hyvinkin monimutkaisia:

(A) ù-mu-na-da-kurx(LIL)-re ”sen jälkeen astut sisään (sinne) hänen 
hyväksensä sen kanssa” (Cyl A VII: 2)

{u+mu+na+b.da+kur9+en} {sen.jälkeen+VEN40+hänelle+sen.kanssa
+astua.sisään+sinä}

Syntaktisesti sumeri noudattaa subjekti-objekti-verbi-sanajärjestystä ja nomini-

lausekkeissa  adjektiivit  yleensä  seuraavat  pääsanaansa:  sipad  zid ”oikea 

paimen” (kirj. paimen oikea). Sumerin nominilausekkeille omintakeinen piirre 

on se,  että niitä voidaan taivuttaa kuin mitä  tahansa yksittäistä sanaa. Myös 

kokonaisia lauseita voidaan nominalisoida, jolloin nämäkin voivat taipua kuten 

yksittäiset  sanat.  Havainnollistavana  esimerkkinä  B,  C  ja  D,  joissa  sanaa, 

lauseketta tai lausetta on modifioitu terminatiivilla {še}:

(B1) é 'temppeli'

(B2) é-šè 'temppeliin'

(C1) é �nin-�ír-su-ka 'Nin�irsun temppeli'

(C2) é �nin-�ír-su-ka-šè 'Nin�irsun temppeliin'

40 Ventiivin merkitykset on selitetty luvussa 10.2.
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(D1) šu-ga-lam ki �uš ... ki dnin-�ír-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-�ál-la

”Šugalam, kauhistuttava paikka ... jossa Nin�irsu suuntaa katseensa 
kaikkiin maihin”

(D2) šu-ga-lam ki �uš ... ki dnin-�ír-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-�ál-la-šè

”Šugalamiin, kauhistuttavaan paikkaan ... sinne, missä Nin�irsu suuntaa 
katseensa kaikkiin maihin” (Cyl A VIII: 6–7).

Sumerissa  reduplikaatio  on  yleinen  taivutuskeino.  Tätä  sovelletaan  paitsi 

monikon muodostuksessa, myös erilaisten aspektien ja intensiivisyyden ilmai-

semisessa.  Myös  triplikaatiota  ja  kvadruplikaatiota,  eli  sanan  (tai  sen  osan) 

kolmin-  tai  nelinkertaistamista  tavataan,  joskin  tämä  on  äärimmäisen  harvi-

naista.  Kieliopillisia  sukuja  ei  ole,  mutta  sanat  jaetaan  kahteen  kategoriaan 

elollisuuden perusteella. Futuuria lukuun ottamatta selkeitä aikamuotoja ei ole, 

vaan  ajan  käsite  kietoutuu  pikemminkin  sen  ympärille,  onko  toiminta 

päättynyttä vai edelleen käynnissä (perfektiivinen–imperfektiivinen).

Sumeri  on  split-ergatiivikieli.  Tämä tarkoittaa  sitä,  että  kielessä  käytetään 

sekaisin nominatiivi-akkusatiivi- ja ergatiivi-absolutiivi-järjestelmiä. Näin siis 

esimerkiksi verbien aspektista riippuen verbin subjektiin ja objektiin viittaavat 

persoonatunnukset  vaihtelevat  merkityksiään.  Tätä  voidaan  hyvin  raa’asti 

yksinkertaistamalla hahmottaa käyttämällä suomen lauseita  näen sinut nyt  ja 

olen  nähnyt  sinut.  Mikäli  nämä  tulkittaisiin  samalla  tavalla  kuin  sumerin 

verbien affiksaatiossa, ensimmäinen olisi ymmärrettävä ”minä näen sinut nyt”, 

mutta jälkimmäinen ”sinä olet nähnyt minut”.

Luonnollisesti sumerissa pätevät myös normaalit ergatiivisuuden säännöt, eli 

subjekti  ja  objekti  koodataan  eri  tavoilla  riippuen  siitä,  onko lauseen  verbi 

transitiivinen vai intransitiivinen (eli tarvitseeko se objektia vai ei). Maininnan 

arvoinen seikka on tähän liittyen se, että suurimmalla osalla sumerin verbeistä 

ei  leksikaalisesti  ole  transitiivisuutta;  näin  siis  vaikkapa  zá� voi  tarkoittaa 

”kadota”,  ”kadottaa”  tai  ”panna  katoamaan”.  Transitiivisuus  määritetään 

erikseen verbin taivutuksessa.

Alla olevaan listaan on koottu sumerin typologisia tunnuspiirteitä.
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Syntaksi

– Sanajärjestys SOV. Epäsuora objekti edeltää yleensä subjektia. 

– Pääsana edeltää attribuuttia (akkadin vaikutusta; alkup. sanajärjestys 
päinvastainen) .

– Pääsana ja sen attribuutit muodostavat kiinteän kokonaisuuden, joka vastaa 
morfosyntaktisesti yhtä sanaa.

– Sisäkkäin upotettavat genetiivirakenteet.

– Kokonaisia lauseita voidaan nominalisoida.

Verbimorfologia

– Verbit leksikaalisesti transitiivisuudeltaan neutraaleja.

– Ei varsinaisia aikamuotoja. Futuuri vain transitiivitaivutuksessa.

– Imperfektiivinen (käynnissä oleva) ja perfektiivinen (päättynyt) aspekti.

– Monipuolinen verbitaivutus: noin kymmenen eri tapaluokkaa, statiivisuus, 
passiivi, puolipassiivi, kaikkiin lauseenjäseniin (adverbiaaleihin, objektiin ja 
subjektiin) viittaava persoona- ja sijataivutus.

– Finiittiverbit voidaan nominalisoida ja taivuttaa substantiiveina.

– Reduplikaatio mm. monikollisuuden ja imperfektisyyden tunnuksena.

– Morfotaktinen permutaatio; imperatiiveissa prefiksejä käytetään suffikseina. 

– Split-ergatiivisuus verbien affiksaatiossa.

– Triplikaatio ja kvadruplikaatio intensiivisyyden tunnuksena.

Nominimorfologia

– Morfologisesti ergatiivinen kieli.

– Perussanasto pääosin yksitavuista. 56 % sanastosta yhdyssanoja: lugal 

'kuningas” � lú 'mies' + gal 'suuri'.

– Ei määräisiä tai epämääräisiä artikkeleja.

– Oppositio elollisten ja elottomien sanojen välillä.

– Reduplikaatio monikollisuuden tunnuksena.

– Adjektiivit hyvin pieni ja rajallinen sanaluokka; koostuvat pääosin verbeistä.
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Sumeria pidetään genealogisesti  isolaattina, eli kielenä, jolla ei ole tunnettuja 

sukulaiskieliä. Sumeri ei siis ole sukua muille Mesopotamian muinaiskielille, 

kuten akkadille, eblalle tai assyrialle (keskenään sukukieliä), Lounais-Iranissa 

puhutulle elamille (sukulaisuus kyseenalainen41), Anatoliassa puhutulle heetille 

(indoeurooppalainen) ja sitä edeltäneelle hatille (isolaatti42) tai Pohjois-Meso-

potamian hurrilais-urartulaisille kielille. Sumeria on usein yritetty yhdistää ns. 

nostraattiseen  kielikuntaan43 tai  uralilaisiin  kieliin44,  mutta  ehdotukset  eivät 

toistaiseksi ole saaneet tiedeyhteisön hyväksyntää. Edzard (2003) luonnehtiikin 

sumerin  kielisukulaisuuskysymystä  toivottomaksi  ja  toteaa,  että  toden-

näköisesti  kaikki  sumerin  sukukielet  ovat  kuolleet  ja  kadonneet  jälkiä 

jättämättä jo tuhansia vuosia sitten.

Vaikka sukulaiskielistä ei olekaan tietoa, jäänteitä sumerilaisesta sanastosta 

löytyy nykykielistäkin. Esimerkkeinä arabian ���� /haykal/ 'temppeli', joka on 

etymologisesti samaa alkuperää kuin akkadin (h)ekallum 'palatsi', joka taas on 

laina sumerin sanasta é-gal  'palatsi (kirj. suuri talo)'45. Samoin heprean  �� !"

/#îddeqel/ 'Tigris' ~ akk.  idiqlat periytyy joen sumerilaiseen nimeen  idigna46.  

Mahdollista  sumerilaista  sanastoa  voi  löytää  myös  lähempää,  joskin  melko 

monen mutkan  kautta.  Yksi  mahdollinen  sana voi  olla  suomen  kakku,  joka 

yleensä palautetaan (ruotsin kautta) länsigermaaniseen kantamuotoon *kok�n47. 

41 Elamin  kieli  saattaa  kuulua  dravidakieliin,  mutta  tästä  ei  ole  täyttä  varmuutta 
(McAlpin 1975, 1981, Jagersma 2010: 7)

42 Ehkä osa ns. hattilais-kaskialaista kielikuntaa. Kumpikin kieli on erittäin huonosti 
tunnettu.

43 Nostraattisella kielikunnalla viitataan hypoteettiseen, useita Euraasian ja Afrikan 
kieliä yhdistävään kieliperheeseen (tästä on kirjoittanut paljon Allan R. Bomhard). 
Tällaisella makrokielikunnalla ei toistaiseksi ole tiedeyhteisön hyväksyntää.

44 Sumerologian  alkuaikoina  sumeria  pidettiin  yleisesti  osana  turanilaista  kieli-
kuntaa, johon kuuluivat mm. ural-altailaiset kielet. Viimeisin julkaisu sumerilais-
uralilaisesta hypoteesista on Parpola (2016).

45 Edzard 2013: 19.
46 Alunperin *hidigna (Edzard 2003: 19).
47 Kylstra & al. 2012.
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On mahdollista, että tällä sanalla on kuitenkin varhaisempi yhteys seemiläisiin 

kieliin, joita edustavat mm. arabian $�%& /ka'ka/ 'kakku' ja akkadin kukku, joi-

den etymologia palautuu sumerin sanaan  gug '(uhrilahjaksi jumalille leivottu) 

kakku tai  leivos'.  Myös suomen sanan  mahti  indoeurooppalainen alkumuoto 

*magh- saattaa  palautua  sumerilaiseen  juureen  ma�.  Tietysti  on  myös 

mahdollista,  että  kyse  on  muinaisista  kulttuurisanoista,  jotka  ovat  alkujaan 

peräisin  jostakin  tuntemattomasta  esihistoriallisesta  kielestä  (tai  kielistä)  ja 

välittynet myöhemmin sumeriin ja muihin nykyisin tuntemiimme kieliin.

Sumerin  kieli  jakautuu  kahteen  murteeseen:  eme�ir48 ”kotimainen  tai 

paikallinen kieli” ja  emesal ”hieno tai ohut kieli”.  Haaroista eme�ir  edustui 

sumerin  päämurteena,  jolla  laadittiin  lähes  kaikki  sumerinkielinen  teksti-

materiaali.  Eme�ir  jakautui  muinaisakkadilaisen kauden aikana kahteen ala-

murteeseen, etelä- ja pohjoissumeriin, joiden tunnetut eroavaisuudet rajoittuvat 

muutamaan marginaaliseen äänteeseen ja kieliopilliseen tunnukseen49. Emesal 

oli sen sijaan selkeästi eme�iristä poikkeava murre, joka toimi mahdollisesti 

naisten50,  papittarien ja ”kolmatta sukupuolta” edustavien kastroitujen kultti-

henkilöiden käyttämänä sosiolektina. Sumerilaisessa kirjallisuudessa emesalia 

puhuivat myös jumalattaret ja pienet siroiksi koetut eläimet, kuten hyönteiset ja 

jyrsijät.

Eme�irin  ja  emesalin  välinen  suhde  on  heikosti  tunnettu.  Äänteelliset 

vastaavuudet murteiden välillä ovat hyvin monimutkaisia ja vaikuttavat paikoin 

jopa mielivaltaisilta. Tämän johdosta emesalia on toisinaan väitetty erilaisten 

tabujen  kautta  muodostetuksi  variantiksi,  jossa  miesten  kieltä  pyrittiin  ään-

tämään  korkeammalta,  hienovaraisemmin  ja  etisemmin.  Nykyisin  kuitenkin 

48 Akkadiksi sumerin kieli oli  lišan šumeri  tai  šumerû, josta myös kielen nykyinen 
nimi  on  peräisin.  Akkadilaisen  nimen  alkuperää  ei  tunneta.  Ehkä  taustalla  on 
sumerilaisten itsestään käyttämän etnonyymin ki-en-gi ”sumerilaiset” arkaaisempi 
ja varhaisempi muoto (mahd. ki(g) hinx(EN)-�er ”kotimaisten herrojen maa” [kts. 
lukutavasta hinx(EN) Hasselbach 2005:67]), jonka loppuosa on käynyt läpi jonkin-
laisen äänteenmuutoksen. Myös raamatun  šin�ar (1. Moos. 10:10) saattaa viitata 
tähän. Sanojen ki-en-gi ja šu-me-ru välistä yhteyttä ehdotti ensimmäisenä Langdon 
(1911: 39), joskin alkumuodosta kengir.

49 Murteiden eroavaisuuksista mm. Jagersma (2010: 6-9).
50 Sitä,  puhuivatko kaikki sumerilaiset  naiset emesalia,  ei tiedetä.  Kirjallisuudessa 

(mm.  sumerilaisissa  sananlaskuissa)  on  kuitenkin  yleistä,  että  naisten  repliikit 
ilmaistaan emesaliksi.
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pidetään todennäköisempänä, että emesalin alkuperä on jossakin alueellisessa 

murteessa (tai tuntemattomassa sumerin sisarkielessä), joka syystä tai toisesta 

kehittyi  myöhemmin sosiolektiksi.  Tällaisen kehityksen vaiheita saattaa vain 

arvailla, mutta mikäli teoria ”naisten kielestä” pitää paikkansa, ehkä taustalla 

olisivat voineet olla sotaretket vieraille maille, joilta muun sotasaaliin lisäksi 

tuotiin sumerilaisille sotaherroille ja ylimyksille tyttöjä vaimoiksi ja palvelijat-

tariksi. Mahdollisesti myöhemmin vaimojen erikoinen – murteellinen – puhe-

tapa  muodostui  prestiisiksi  ja  levisi  tätä  kautta  laajemmaksi  naisten  käyttä-

mäksi  sosiolektiksi.  Tällaisesta  on  kuitenkin  hyvin  vaikea löytää kiistatonta 

historiallista todistusaineistoa51.

����	��	��$�&�%	�&�	$�&���/�%	�&�:�:$�%�%	��%����$�&�����

Emesalin  ohella  sumerilla  oli  todennäköisesti  lukuisia  muita  murteita  tai 

sukulaiskieliä,  joista  sumerilaisissa  teksteissä52 mainitaan  ainakin  emegalam 

(akk.  emegalammû),  emesisa,  emesukud ja  emetena.  On myös säilynyt pieni 

määrä  yksittäisiä  sanoja,  jotka  saattavat  viitata  tuntemattomiin  murteisiin, 

mutta  joita  ei  varmuudella  kyetä  osoittamaan  minkään  nimeltä  tunnetun 

murteen sanastoksi. Tietysti on aiheellista jättää auki myös se vaihtoehto, että 

oudonnäköiset sanat edustavat puhtaasti ortografisia poikkeamia tai jopa osin 

51 Osa  sumerista  akkadiin  lainautuneesta  sanastosta  on  peräisin  emesalista,  mikä 
voisi  viitata  vastaavaan  naimakauppaan  myöhemmin  sumerilaisten  ja  akkadi-
laisten välillä. EG šag-zu ~ ES šà-ab-zu � akk. šabs�tu 'kätilö'; EG ní�-gig ~ ES 
é�-gìb  � ikkibu 'tabu'.  On tietenkin myös mahdollista,  että  lainakontaktit  ovat 
tapahtuneet ajalla, kun emesal oli alueellinen murre tai kielimuoto.

52 (MSLSSI 17-27).

kantasumeri?

emesal                                 eme�ir

eteläsumeri        pohjoissumeri

uussumeri
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kirjurien tekemiä virheitä.
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Sumerilaisten välittömässä läheisyydessä puhutuista kielistä tärkeimpiä olivat 

akkadi ja elami. 

Akkadi (omaperäisesti  akkadûm tai  liš�num akkad�tum) kuului seemiläisten 

kielten (nykyisin kokonaan kuolleeseen) itäiseen haaraan. Akkadin tunnettuja 

lähisukukieliä olivat Pohjois-Mesopotamiassa puhuttu assyria, sekä Levantissa 

Eblan  ympäristössä  puhuttu  ebla.  Erityisesti  assyrian  ja  akkadin  kielet  ovat 

hyvin samankaltaisia, minkä johdosta ne toisinaan53 luokitellaan myös toistensa 

murteiksi. Selkeää konsensusta tästä ei kuitenkaan ole.

Käytännössä akkadilla viitataan kolmeen eri kielimuotoon: 2400–2000 eaa. 

puhuttuun  muinaisakkadiin,  myöhemmin  puhuttuun  babyloniaan  ja  sen 

variantteihin54, sekä assyrian55 eri kielimuotoihin. Kielimuotojen eroavaisuudet 

ovat jokseenkin samankaltaisia,  kuin muinais- ja uussumerin välillä;  lähinnä 

erilaisten morfologisten elementtien redusoitumista  ja  assimilaatioita.  Suurin 

osa  sumerilais-akkadilaisista  kielikontakteista  tapahtui  muinaisakkadilaisella 

kaudella  kuningas  Sargonin  ja  tämän  seuraajien  hallitessa  eteläistä  Meso-

potamiaa, mutta kontaktit jatkuivat aina muinaisbabylonialaisen kauden alkuun 

saakka.

Sumerilaisten  ja  akkadilaisten  tiivis  ja  pitkäkestoinen  yhteiselo  vaikutti 

merkittävästi  kummankin  kielen  sanastoon  ja  rakenteeseen.  Akkadi  luopui 

53 mm.  Gelb  1961  ja  Kouwenberg  2011;  Kouwenberg  2010:27  kuvaa  sukupuu-
mallissaan akkadin ja assyrian kehittyneen ”kanta-akkadista”.

54 Babylonialla oli myös useita eri kielimuotoja, mm. muinaisbabylonia, standardi-
babylonia ja uusbabylonia.

55 Kyseessä  siis  muinais-,  keski-  ja  uusassyria.  Ei  nykyisin  puhuttu  assyrialainen 
uusaramea.
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alkuperäisestä verbialkuisesta sanajärjestyksestään56 ja omaksui tilalle sumerin 

SOV-järjestyksen. Sumerin nominaalilauseissa puolestaan attribuutit vaihtoivat 

paikkansa  pääsanan  edestä  näiden  perään.  Alkuperäinen  sanajärjestys  säilyi 

ainoastaan  muutamissa  arkaaisissa  henkilönimissä  ja  yhdyssanoissa,  sekä 

adjektiivissa kug 'pyhä' sen viitatessa tiettyihin jumaliin.

Sanastollisella  tasolla  sumerin  vaikutus  akkadiin  oli  merkittävä.  Edzardin 

(2003) varovaisen arvion mukaan noin 7 %57 akkadin sanastosta on sumerilais-

peräistä;  sum.  dub �  akk. �uppum 'savitaulu';  sum.  kar �  akk.  k�rum 

'kauppapaikka' jne.  Lainautuminen akkadista sumeriin oli vähäisempää, mutta 

silti yleistä: akk. pu�rum � sum. pu-ú�-ru-um 'kokous'; akk. tamk�ru � sum. 

dam-gàra 'kauppias' jne.

Syntaktisten  ja  sanastollisten  lainautumisien  yhteydessä  tapahtui  kielissä 

myös morfologisia fonologisia muutoksia.  Akkadi  menetti  osan seemiläisille 

kielille tyypillisistä faryngaali- ja glottaaliäänteistään /h # '/.  Sumerissa  taas 

foneemit /dr/  ja /h/ (kts.  luku  4) katosivat jokseenkin samoihin aikoihin kun 

väestö  alkoi  kaksikielistyä.  Yksi  oleellisista  muutoksista  muinaisakkadista 

muinaisbabyloniaan  siirryttäessä  oli  ns.  mimaation,  eli  sananloppuisen  mor-

feemin  {m}  katoaminen  erilaisista  suffikseista  (akk.  šarrum >  bab.  šarru 

'kuningas').  Sananloppuisen  /m/:n  kato levisi  myös sumeriin,  jossa  tämä on 

havainnoitavissa mm. kopulassa: lugal-àm > lugal-la 'hän on kuningas'.

Elamista58 puhuttaessa on tehtävä hyvin selkeä ero kahden eri ajanjakson ja 

näiden kielimuotojen välillä, sillä näitä kirjoitettiin eri kirjoitusjärjestelmillä, 

eikä  näistä  varhaisimpia  ole  vieläkään  pystytty  tyydyttävästi  ratkaisemaan. 

56 Alkuperäinen  sanajärjestys  säilyi  osin  eblassa,  joka  oli  sumerin  välittömän 
vaikutusalueen ulkopuolella. Akkadilais-sumerilaisista kontakteista on kirjoitettu 
mm. Edzard (2003: 174–175) ja Pedersén (1989: 433–36).

57 Määrä saattaa kuulostaa pieneltä,  mutta joukossa on huomattava määrä korkea-
frekvenssistä  sanastoa.  Lainojen tarkkaa  määrää on vaikea  laskea,  koska sana-
listoissa  esiintyy  kasapäin  sellaista  sanastoa,  jolla  ei  välttämättä  ollut  koskaan 
minkäänlaista käyttöarvoa arkikielessä. Muutamat muinaisbabylonialaisella attes-
toiduista  ”sumerilaisperäisistä”  sanoista  ovat  hyvin harvinaisia,  ja  vaikuttaakin, 
että kyseessä on lähinnä sumerilaisia sanoja,  joiden perään on lisätty syystä tai 
toisesta  akkadilainen  nominatiivin  tunnus  (vrt.  suomen  kertakäyttöanglismit, 
joiden perään lisätään /i/: kompuutteri, airportti).

58 Elamin kielen omaperäistä nimeä ei tiedetä. Elamilaiset kutsuivat maataan nimellä 
Ha(l)tamti.
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Vanhempi  ”kielimuodoista”  oli  nk.  protoelami (myöh.  lineaarielami),  josta 

säilyneet kirjoitukset on löydetty Lounais- ja Etelä-Iranista ja ajoittuvat vuosien 

3100–2900  eaa.  väliselle  ajanjaksolle.  Kirjoitusjärjestelmä  muistuttaa  ulko-

näöllisesti hieman muinaisia sumerilaisia piktografeja, joskaan näiden välillä ei 

ole  osoitettu  minkäänlaista  geneettistä  yhteyttä59.  Jälkimmäinen  ajanjakso 

kattaa elamin kielimuodot muinaiselamista akhaimenidiseen elamiin, joista on 

säilynyt  runsaasti  luettavissa  olevaa  ja  nykyisin  hyvin  ymmärrettyä, 

akkadilaisella  nuolenpääkirjoituksella  kirjoitettua  tekstimateriaalia.  Nämä 

tekstit ajoitetaan n. 2300–330 eaa. väliselle ajalle.

Elamin genealoginen asema on edelleen avoin kysymys. Sumeria ja elamia 

pidettiin pitkään eräänlaisina ”sisarkielinä”, sillä nämä muistuttavat typologi-

sesti  melko  paljon  toisiaan60.  Varsinaista  kielisukulaisuutta  näiden  välillä  ei 

kuitenkaan ole  pystytty osoittamaan.  Lupaavampi  on sen sijaan ollut  David 

McAlpinin (1975, 1981) hypoteesi elamin dravidalaisesta alkuperästä, jolloin 

tämä saattaisi  kielellisesti  linkittyä mm.  induskulttuuriin61 ja nykyisin Etelä-

Intian ja Pakistanin alueella puhuttuihin kieliin.

Sumerilaisten  kielikontaktit  elamiin  ovat  hyvin  huonosti  tunnettuja,  eikä 

sumerin kieltä  käsittelevässä  kirjallisuudessa  aihetta  ole  juuri  nostettu esiin. 

Sumerilaiset olivat  kuitenkin melko tiiviissä kontakteissa elamilaisiin,  joskin 

yleensä melko  sotaisissa  merkeissä.  Kansojen viileähköistä  väleistä  kertovat 

muutamat humoristiset sananparret:

elamki kur9-ra-àm zú-ni ba-da-kéše (Proverbs 3:138)

”Elamin maahan astuneen huulet62 ovat sinetöidyt”

elamki al-tìl-la-ni nu-dùg-ga (Proverbs 3:139)

”(Kuka asuukaan) Elamissa; hänen elämänsä ei ole makeaa.”

59 On  tosin  melko  varmaa,  että  idea  kirjoittamiseen  saapui  Etelä-Iraniin  Meso-
potamiasta.

60 Steiner 1990.
61 Induskulttuurin kielen alkuperä on epävarma. Yksi tunnetuimmista tähän pereh-

tyneistä tutkijoista on suomalainen indologi Asko Parpola (kts. Parpola 2004).
62 Kirj. hampaat.
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Syitä sille, miksi sumerilais-elamilaisia lainasanoja ei tunneta voi olla useita. 

Yksi  syistä  saattaa  liittyä  ensimmäiseen sananparteen;  yhteisen  kielen  puut-

teeseen.  Vaikka  sumerilaiset  ja  elamilaiset  valloittelivat  toistuvasti  toistensa 

maita,  luonteeltaan  sotaretket  olivat  enemmänkin  ryöstelyä  kuin  pysyvien 

aluevaltausten  tavoittelua.  Tämän seurauksena  mahdollisesti  myös  kulttuuri-

vaihto  ja  muu  arkipäiväinen  kanssakäyminen  oli  vähäistä,  mikä  taas  johti 

siihen, ettei kummallakaan ollut koskaan tarvetta oppia toistensa kieliä. Toinen 

varsin  luonnollinen  syy  lienee  se,  että  suurin  osa  sumerilais-elamilaisesta 

kulttuurivaihdosta  on  tapahtunut  hyvin  varhain  –  tarkemmin  sanottuna 

protoelamilaisella  kaudella.  Näin  ollen  siis  mahdolliset  lainasanat  saattavat 

kätkeytyä varhaisimpien, vielä tulkitsemattomien elamin kielimuotojen taakse. 

Myöhempinä  ajanjaksoina  elamilaisten  ja  Mesopotamian  välisen  kommuni-

kaation  kieleksi  vakiintui  todennäköisesti  akkadi  (akkadilais-elamilaisia 

lainasanoja tunnetaan muutamia).

Olipa  elamilaisten  ja  sumerilaisten  välit  kuinka  viileät  tahansa,  yksi 

protoelamilaisesta  kirjoituksesta  tunnistettu  erisnimi,  Elamin  pääkaupungin, 

Susan,  suojelusjumala  Insusianak,  voidaan  kuitenkin  ehkä  selittää  etymolo-

gialtaan  sumerilaiseksi:  en  susianak63 ”Susan  herra”.  Muut  yhtenevät  sanat, 

kuten elamin  at-ta ”isä” ja  am-ma ”äiti” (sum.  ad-da/ab(-ba) ja  ama)  ovat 

todennäköisemmin äänteellisesti motivoituja.

Akkadin  (ja  elamin)  ohella  sumerilla  on  todennäköisesti  ollut  kontakteja 

muihin  lähialueen  muinaiskieliin,  kuten  lullubiin,  gutilaisten  kieleen,  sekä 

moniin  muihin  kieliin,  joista  ei  tähän  päivään  ole  säilynyt  muistomerkkejä. 

Tällaisia kieliä ovat mm. banana-kieli64 sekä nk. ”muinaiseufratilainen65” kieli, 

joiden mahdollinen olemassaolo on ajoitettu esisumerilaiselle ubaid-kaudelle. 

Hypoteesit  kielten  olemassaolosta  perustuvat  sumerista  väitetysti  löytyvään 

tuntemattomaan substraattiin, joka koostuu sumeri tavu- tai äännerakenteen (eli 

fonotaksin)  näkökulmasta  erikoisista  sanoista.  Yleensä sumerin perussanasto 

63 Ts.  {en+susian+ak+Ø}. En ole  törmännyt  tähän kirjallisuudessa,  mutta  luulisin 
sumerologien olevan tästä  tietoisia.  Elamia osaamattomana  en myöskään tiedä, 
onko jumaluudelle jokin uskottava elamilainen etymologia.

64 Nimi  tulee  siitä,  että  kieleen  rekonstruoidut  sanat  muistuttavat  rakenteellisesti 
sanaa  banana.  Tällaisia  substraattikieliä  ovat  kannattaneet  useat  nimekkäät 
assyriologit, kuten Diakonoff, Landsberger ja Gelb (kts. Rubio 1999).

65 Engl. Proto-Eufratean.
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on yksitavuista ja valtaosa tätä monimutkaisemmista tavurakenteista koostuu 

segmentoitavissa olevista yhdyssanoista,  kuten  lugal 'kuningas' <  lú 'mies' + 

gal 'suuri', sen sijaan esimerkiksi erisnimet Zababa, Burene, Kubaba, Igigi ja 

Aruru, sekä useat  /r/-päätteiset  sanat: ba�ar 'savenvalaja',  ni�ir 'airut',  tibira 

'~metalliseppä'  eivät  ensinäkemältä  vaikuta  kovin  sumerilaisilta.  Nykyään 

suurin  osa  substraattisanoista  on  pystytty  selittämään  kulkusanoiksi,  alku-

perältään  sumerilaisiksi  tai  seemiläisiksi  lainoiksi,  mutta  erityisesti  paikan-

nimistössä on edelleen sellaisia sanoja, joiden polveutumista esihistoriallisista 

kielistä voidaan pitää  mahdollisena (mm. Umma, Zabala,  Sirara  ja Nibru66). 

Tietysti huomioitava myös se mahdollisuus, että sanojen sumerilaiset etymo-

logiat ovat vain ajansaatossa hämärtyneet (vrt. suomen sana aurinko).

Kielikontakteja  on  etsitty  myös  sumerilaisten  ja  indoeurooppalaisten 

kansojen  väliltä.  Erittäin  hyviä  lainasanakandidaatteja  on  useita,  joskaan  ei 

voida  olla  varmoja  kumpaan  suuntaan  lainat  ovat  kulkeutuneet.  Aina  on 

olemassa  myös  mahdollisuus,  että  sanasto  ei  ole  peräisin  kummastakaan 

kielestä,  vaan  osa  laajemman  alueen  muinoin  käyttämää  (esi)historiallista 

kulttuurisanastoa67. 

sum. lu� 'pestä' PIE68 *leh2w- 'pestä'

sum. ma� 'mahtava PIE *magh 'voima; olla kykenevä'

sum. tag 'koskettaa' PIE *tag- 'koskettaa'

sum. igi69 'silmä; kasvot; ulkonäkö' PIE *h3ekw- 'silmä'

66 Rubio (1999: 6).
67 Indoeurooppalaisista  kontakteista  on  kirjoittanut  mm.  Whittaker  (2008,  2012), 

joka  ehdottaa  ieur.  etymogioita  useille  sumerilaisille  sanoille  ja  olettaa,  että 
Mesopotamiassa  olisi  puhuttu  muinoin  myös  indoeurooppalaisia  kieliä  (tämän 
vuoksi Whittaker on saanut melko nuivan vastaanoton indoeuropeisteilta). Olen 
itse  myös  kerännyt  muutamia  mahdollisia  sanoja  (Sahala  2009).  Nostraattisen 
hypoteesin  näkökulmasta  sanastoa  ovat  keränneet  Parpola  (2016)  ja  Bomhard 
(1997).

68 Proto-Indo-European,  eli  indoeurooppalainen  kantakieli,  johon  kaikki  tunte-
mamme ieur.  kielet,  kuten englanti,  tanska, sanskrit,  latina,  tokaari yms.  perus-
tuvat.

69 Indoeurooppalainen  vastine  on  sikäli  mielenkiintoinen,  että  myös  emesalin 
perusteella  sumerin  sanaan  igi  voidaan  rekonstruoida  labiovelaari:  *ikwi. Eme-
salissa sanan vastine on i-bí. Labiovelaaria on ehdottanut sumeriin mm. Schretter 
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sum. šá� 'sika' PIE *suh1- 'sika'

Toistaiseksi  sumerilais-indoeurooppalaisesta  sanastosta  ei  kuitenkaan  ole 

assyriologien keskuudessa erityisemmin keskusteltu. Monesti lainaetymologiat 

on sivuutettu, eikä viime aikoina Mesopotamian ja sen lähialueiden kulttuuri- 

ja kulkusanastoakaan ole enää liiemmin vakavasti tutkittu.

Erään  teorian  (Høyrup  1992)  mukaan  sumerin  kieli  on  kehittynyt  paleo-

liittisesta  kreolista,  ja  olisi  näin  itsessään  kielikontaktien  tuotos.  Vaikka 

typologisesti  sumerin  ja  kreolikielten  väliltä  löytyykin  melko  paljon  yhtä-

läisyyksiä, ei tällaista väitettä voida kuitenkaan todistaa.
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1990, Civil 1973 ja Parpola 1975.

minol. kieli

muinais-
egypti

tyrrheeni-
kieliä

indoeurooppalaisia kieliä

seemiläis-
kieliä

ebla

hatti

kaskia

hurri ja urartu

sumeri

akkadi

assyria

elami

guti lullubi

dravidakieliä?
meluhha(?)

indoeurooppalaisia kieliä?

dilmun?
magan?

kaukasian
kieliä


