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Johdanto
Kuka oli Babylonian kuningas Nebukadnessar V, joka hallitsi 570- ja 560-luvulla
eaa?
Tässä tutkielmassa julkaistaan tämä uusi,
yli 2300 vuoden ajan tuntemattomana ollut
kuningas.
Tutkielmassa esitetään perusteet sille,
mihin aikaan hän hallitsi ja mitä todisteita
on sen puolesta, että hän käytti nimeä
Nebukadnessar.
Miksi Nebukadnessar V puuttuu
kuningasluettelosta?
Todennäköisesti se ei ole vahinko.
Berossos, jonka tekemää listaa usein
lainataan, ei ilmeisesti kuitenkaan ollut
ensimmäinen, joka kirjoitti Babylonian
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kuningaslistan tuolta ajalta. Berossoksella
oli käytettävissään vanhempia savitauluja.
Näiden vanhojen savitaulujen tekstien
ansiosta babylonialaiset olivat Berossoksen
aikaan tultaessa jo täysin uutispimennossa
Nebukadnessar
V:n
hallituskauteen
liittyen.
Babylonialaiset
olivat
tarkkoja
uskonnollisesta taustastaan. Niinpä syynä
Nebukadnessar
V:n
puuttumiseen
kuningasluettelosta on se, että hän oli
elinaikanaan epäsuosittu uskonnollisen
erilaisuuteensa vuoksi.
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1. Tutkijan työpöydältä
Tässä tutkielmassa olevat eri kuninkaiden
hallitusaikojen perinteisestä kronologiasta
poikkeavat ajankohdat voisivat yllättää
lukijan. Tämän vuoksi tarkastellaan tässä
luvussa taustaa sille, miten tämän tutkielman päätöksiin on vuosien varrella tultu.
Kirjoittaja aloitti historiaan kirjattujen
auringonpimennysten tutkimisen ja niiden
ajoittamisen historian kulkuun talvella
vuonna 2017.
Assyrian auringonpimennys
Jo tämän tutkimuksen alkuvaiheessa,
tammikuussa 2017, oli selvää että
kesäkuussa 763 eaa. oleva auringonpimennys ei voinut sopia Assyrian historiaan
Ashur-Dan III:n 9. hallitusvuoteen.
Syynä tähän oli sen räikeä ristiriita
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Israelin
historian
kanssa.
Tämän
perusteella oli helppo aloittaa tuon
pimennyksen etsiminen muilta ajankohdilta. Niinpä voitiin todeta jo heti
tukimuksen alussa, että sille on ainoastaan
kaksi muuta vaihtoehtoa. Näistä todennäköisemmältä vaikutti 13. kesäkuuta 809
eaa. tapahtunut auringonpimennys, koska
se ei ollut ristiriidassa Israelin historian
kanssa.1
Myöhemmin esitetyt päätelmät ovat
entisestään vahvistaneet, että kyseessä oli
juuri tämä vuonna 809 eaa. tapahtunut
auringonpimennys.
Tämän pimennyksen ajoittaminen avasi
oven kronologian huomattavalle pidentämiselle myös arkeologiselta pohjalta eikä
pelkästään Israelin historian perusteella.
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Assarhaddonin hallituskauden
ajoittaminen
Maaliskuun alussa 2017, yli kuukausi
tutkimuksen aloittamisen jälkeen, löytyi
professori Smithin tekemä käännös
Assarhaddonin aikakirjan nuolenpääkirjoituksesta.2
Tämän pohjalta jo tuossa varhaisessa
vaiheessa sovellettiin lokakuussa 704 eaa.
tapahtunutta
auringonpimennystä
Assarhaddonin 1. hallitusvuoteen. Uusi
kronologia alkoi selvästikin hahmottua.
Jo tuon tutkielman alkuvaiheessa
hahmoteltu Assarhaddonin hallituskauden
ajankohta osoitti myös voimakkaan
kronologian pidentämisen tarpeen. Talvella
2020
nähtiin
tarpeelliseksi
siirtää
Assarhaddonin hallitusaikaa vielä vuodella
taaksepäin.3 Tämän jälkeen kronologian
pidentämisen tarve Assarhaddonin jälkeisellä ajalla on 25 vuotta.
– 11 –

Assyrian kuningas Pul
Kun sovellettiin vuotta 809 eaa. AshurDan III:n hallitusvuoteen, se avasi myös
tien uudenlaiseen tulkintaan Assyrian
kuninkaiden hallitusajoista 700-luvulla
eaa.
Israelin historia kertoo tästä kyseisen
Assyrian kuninkaan Pulin toiminnasta:
”Assyrian kuningas Pul tuli maahan, ja
Menahem antoi Pulille 1000 talenttia
hopeaa . . . . Niin Menahem keräsi
Israelista hopean . . . ja antoi sen
Assyrian kuninkaalle.”4
Assyriologit ovat löytäneet tälle tapahtumalle vahvistuksia. Tiglat-Pileser III
kerskuu perineensä veroja Israelin
kuninkaalta Menahemilta.
Raamatun ajanlaskun mukaan Menahemin hallituskausi päättyi kuitenkin jo
– 12 –

vuoden 780 eaa. tienoilla. Tiglat-Pileser
III:n 18 vuoden pituinen hallituskausi ei
yltänyt noin kauas ajassa taaksepäin.
Niinpä tämä avasi tien – tutkimuksen
alkuvaiheessa talvella 2017 – Assyrian
kuninkaan Pulin eli Pulun hallituskaudelle,
joka kesti noin 18 vuotta ennen TiglatPileser III:n hallituskauden alkua.
Mursili II:n auringonpimennyksen
löytyminen
Heinäkuussa 2018 Mursili II:n 10.
hallitusvuodelle ajoitettu auringonpimenys
voitiin kohdistaa heinäkuulle 1360 eaa.
Tämän löytymiseen vaikutti Amarnakirjeistä löytynyt tieto, että Mursili II:n
edeltäjä Suppiluliuma I kuoli melko pian
jonkun nimeltä mainitsemattoman faraon
kuoleman jälkeen.5
Mursili II:n hallituskauden siityminen
noin paljon taaksepäin vaikuttaa myös
– 13 –

suoraan siihen, miten Babylonian ja
Assyrian kronologia voidaan ajoittaa 600ja 700-luvulla eaa. Tämä Mursili II:n
hallituskauden ajankohdan on havaittu
myös tukevan vuotta 809 eaa. Assyrian
kuninkaan
Ashur-Dan
III:n
9.
hallitusvuotena. Sen sijaan se ei tue sitä,
että Assyrian auringonpimennys olisi
tapahtunut vuonna 791 eaa.5b
Nebukadnessar II:n hallituskauden
ajankohta
Tutkimuksen uudemmassa vaiheessa
talvella 2020 edettiin tutkimaan Babylonian liikeasiakirjoja.
Niistä ensimmäisenä voitiin havaita
päällekkäisyyksiä Babylonian kuninkaiden
Nebukadnessar II:n, Amel-Mardukin ja
Neriglissarin hallituskausissa.6
Koska on epätodennäköistä, että he
olisivat hallinneet osittain samanaikaises– 14 –

ti, oli myös yksinkertaista päätellä, että
Nebukadnessar II:n hallituskauden alkua
täytyy siirtää vähintään kaksi vuotta
taaksepäin.
Tämän oikaisun myötä kronologiaa on
pidennetty 2 vuotta, jäljellä on vielä 23
vuotta.
Sin-sar-ishkunin hallituskauden pituus
Babylonian liikeasiakirjoja tutkittaessa
talvella 2020 havaittiin, että niitä oli Sinsar-ishkunin kahdeksalle eri hallitusvuodelle.7 Koko tämä aika ei kuitenkaan
mahdu
Babylonian
kronologiaan
Kandalanun jälkeiselle ajalle. Kronologiaa
voitiin tuolla kohtaa pidentää kuitenkin 5
vuotta. Tämän jälkeen kronologiaa tarvitsee pidentää enää 18 vuotta.
Savitaulu VAT 4956
Elokuussa 2020 saatiin Stellarium ohjelman avulla tarkempaa tietoa tästä
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savitaulusta. Tämän vuoksi voitiin päätyä
siihen lopputulokseen, että kyseinen
savitaulu on jäljennös vuonna 568 eaa.
kirjoitetusta savitaulusta.8 Tämä johtopäätös avaa myös uusia näkymiä tutkimuksen
etenemiselle.
Amel-Marduk ja Nabunaid
Näiden kuninkaiden hallitusajan pituus
on herättänyt jonkin verran pohdintaa.
Nabunaidin hallituskauden pidentämisen
myönteiseen puoleen näytti vaikuttavan
hänen iäkkään äitinsä Adad-Guppin tekemä kuningaslista.9 Kesällä 2020 havaittiin
kuitenkin tietoja, jotka puolsivat AmelMardukin hallituskauden pidentämistä.10
Tässä tutkielmassa esitetään ratkaisu,
joka selvittää näiden kuninkaiden hallitusajat.
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Viitteet
1 P.Mansikka: ”MKUKTA”, 2018, sivut 24-32
2 P.Mansikka: ”MKUKTA”, 2018, sivut 11, 12
3 P.Mansikka: ”MKUKTA, II painos”, 2020,
sivut 38, 39
4 Raamattu: 2. Kuninkaiden kirja 15: 19, 20
5 P.Mansikka: ”LMP”, 2020, s.134-135
5b P.Mansikka: ”LMP”, 2020, s. 199, 217
6 P.Mansikka: ”MKUKTA, II painos”, 2020,
sivut 23-25
7 P.Mansikka: ”MKUKTA, II painos”, 2020,
sivut 31, 38
8 P. Mansikka: ”LMP”, Liite I, 2020
9 P.Mansikka: ”MKUKTA, II painos”, 2020,
sivut 60, 61
10 P. Mansikka: ”LMP”, 2020, luku 4
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2. Kyyroksen
auringonpimennys
Kun Kyyros Suuresta tuli Anshanin
kuningas hän ei kuitenkaan ollut vielä
täysin itsenäinen hallitsija. Edeltäjiensä
tavoin Kyyros joutui tunnustamaan
Meedian ylivallan, vaikka hänen enonsa
Astyages toimi Meedian kuninkaana.
Hän kuitenkin kapinoi ja aloitti sodan
meedialaisten ylivaltaa vastaan.
Kreikkalainen
historioitsija
kertoo
Meedialaisten ja Persialaisten imperiumin
syntymisestä. Tämän jälkeen hän kirjoittaa
yksityiskohdan, kun Kyyros Suuri piiritti
Larissan kaupunkia eli Nimrudia.
Kyyros totesi ettei voinut millään tavalla
ottaa sitä haltuunsa. Tuon taistelun aikana
kuitenkin tapahtui jotakin yllättävää.
– 18 –

Pilvi peitti auringon ja sai sen katoamaan
kokonaan ja kaupungin asukkaat pelästyivät, ja näin kaupunki saatiin hallintaan.
George Airy oli ensimmäinen, joka
ajatteli, että tämän kertomuksen täytyi liittyä täydelliseen auringonpimennykseen,11
joka levitti tuollaista paniikkia kaupungin
puolustajien keskuudessa.

Auringonpimennys 19. toukokuuta 557 eaa.
Paikka: Muinainen Nimrud, Irak
– 19 –

Hän teki johtopäätöksen, että tämä
pimennys tapahtui 19. toukokuuta 557 eaa.
Vuosikymmeniin tuolla alueella ei ole ollut
muita hyvin peittäviä auringonpimennyksiä.
Tämä Kyyroksen hyökkäys Nimrudiin
tapahtui todennäköisesti hänen hallituskautensa alussa ennenkuin hän oli käynyt
taistelun Meedian kuningasta Astyagesia
vastaan. Kyyros kävi tämän taistelun
Astyagesin kanssa Babylonian kuninkaan
Nabunaidin 6. hallitusvuotena.
Niinpä tämän perusteella voidaan todeta,
että todennäköisesti Nabunaid ei ollut
kuningas, joka muutti nimeään ja hallitsi
vielä ”ylimääräiset” 18 vuotta. Sen sijaan
kyseinen kuningas oli Amel-Marduk.
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Viitteet:
11 Airy, George Biddell, “On the Eclipse of
Agathocles, the Eclipse at Larissa, and the Eclipse
of Thales. With an Appendix on the Eclipse at
Stiklastad”, MEMOIRS OF THE ROYAL
ASTRONOMICAL SOCIETY, 26 (1858), s. 131-152
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3. Savitaulun VAT 4956:n
antama todistus
Elokuussa 2020 saatiin tarkistettua tietoa
tästä savitaulusta.
Voitiin todeta tähän liittyvän tutkielman
liitteestä ”Babylonian kalenterin ajoittaminen vuonna 568 eaa.”, että kyseinen
savitaulu on todennäköisesti alkujaan
silminnäkijöiden kirjoittama kertomus
babaylonialaisen kalenterivuoden 568/567
eaa. tapahtumista.
Voitiin myös todeta, että tutkijoiden
olettama virhe nisannukuukauden 8.
päivään liittyen on pelkkä olettamus.
Tämän savitaulun ilmoittama päiväys 9.
nisannukuuta pitää paikkansa koskien
vuotta 568 eaa.12
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Jäljennöksen ominaispiirteet
Tässä savitaulussa on muutakin jäljennökseen viittaavaa kuin sen päiväys.
Siitä voidaan havaita pitkä aikaväli, yli
puolen vuoden aukko, jolta ei ole mitään
tietoja. Tämä osoittaa, että todennäköisesti
tuolle ajalle liittyneet vanhat savitaulut
olivat niin paljon vaurioituneet, etteivät
babylonialaiset astrologit voineet jäljentää
niissä olevaa tietoa.
Nebukadnessarin 11. hallitusvuotena
Kun babylonialaiset astrologit ryhtyivät
jäljentämään tähän liittyviä vanhoja
savitauluja,13 mitä niiden päiväyksessä
mahtoi lukea? Mahtoiko niissä lukea yllä
oleva teksti? Kenties.
Joka tapauksessa he käyttivät tuon
aikaista astronomista työkalua ja ajoittivat
kuun- ja planeettojen liikkeiden avulla
tuon savitaulun aivan oikein vuoteen 568
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eaa.
Mikäli siinä luki tuo yllä oleva päiväys,
heidän on täytynyt ihmetellä sitä suuresti.
Heillähän oli tietoa ainoastaan Nebukadnessar II:n hallituskaudesta ja tuo luku ’10’
ei näyttänyt sopivan siihen alkuunkaan.
Heillä käytössään olleen kuningaslistan
mukaan se vastasi Nebukadnessar II:n 37.
hallitusvuotta. Niimpä he jäljennökseen
kirjoittivat sen luvun. On myös
mahdollista, että alkuperäinen teksti oli sen
verran vaurioitut, ettei vuosiluvusta saanut
selvää, mutta kuninkaan nimen ’Nebukadnessar’ sattoi jotenkin siitä hahmottaa.
Entä jos kuninkaan nimi olikin päiväyksessä ihan täysin jokin muu? Koska
babylonialaiset astrologit olivat jo ajoittaneet savitaulun koskemaan vuotta 568 eaa.,
niin välttämättä he eivät olisi muuttaneet
päiväystä. Miksi? He olisivat tulkinneet
löytäneensä historiasta ihan uutta tietoa ja
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olisivat pitäneet todennäköisenä, että tämä
”uuden niminen kuningas” oli toiminut
kuninkaana yhdessä Nebukadnessar II:n
kanssa,
hänen
rinnaishallitsijanaan.
Kenties he olisivat halunneet välittää
tämän ”löytämänsä tiedon” jälkipolville.
Nebukadnessar V, halveksittu kuningas
Jodannossa jo käsiteltiin sitä, että mikä
voisi olla syynä siihen, että Nebukadnessar
V puuttuu babylonialaisesta kuningasluettelosta.
Ei voida pitää kovinkaan johdonmukaisena päätelmää, että babylonialaiset kirjurit
olisivat tehneet siinä asiassa virheen ja
”unohtaneet” yhden kuninkaan, joka oli
toiminut heidän omana elinaikanaan.
Uskonnollinen syy näyttäisi kaikkein
todennäköisimmältä, jonka vuoksi joku
kuningas halutaan täysin unohtaa ja
piilottaa kansan historiasta.
– 25 –

Onko sitten olemassa todisteita siitä, että
Amel-Marduk olisi voinut olla uskonnolliselta taustaltaan erilainen? Kyllä on.
Raamattu kertoo, että hän vapautti
Juudan kuninkaan Jojakinin heti valtaannousuvuotenaan. Myötämielisyys juutalaisia
vankeja kohtaa ei loppunut tähän. Hän
korotti Juudan kuninkaan Jojakinin, niin
että tämä sai syödä kuninkaan linnassa
samassa pöydässä kuninkaan kanssa koko
loppuelämänsä ajan.14
Niinpä Nebukadnessar V on saattanut
monella muullakin tavalla osoittaa myönteistä huomiota juutalaisia kohtaan. Tämä
raivostutti ”puhdasoppisia” babylonialaisia
ja niinpä Nebukadnessar V oli halveksittu
kuningas jo elinaikanaan. Ja mahdollisesti
hänen tämä ominaisuutensa oli yhtenä
syynä siihen, että
kuninkaan lanko,
Neriglissar, murhasi hänet.
– 26 –

Nebukadnessar V:n hallitusaika oli siten
noin 18 vuotta ja 4 kuukautta vuosina
578-560 eaa.
Viitteet
12 Pekka Mansikka: ”LMP”, 2020, Liite I
13 Koska alkuperäisessä nuolenpääkirjoituksessa
oli hyvin paljon tekstiä, yli vuoden ajalta, niin
todennäköisesti teksti oli jakautunut useampaan
savitauluun
14 Raamattu, 2. Kuninkaiden kirja 25: 27-30
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4. Nebukadnessar V
Raamatun sivuilla
Hiukan yllättäen myös Raamatusta
löytyvät kirjoitukset saattavat antaa lisää
tietoa tästä kadonneesta kuninkaasta,
Nebukadnessar V:sta.
Nebukadnessarin 2. hallitusvuotena
Raamatussa Danielin kirjan 2. ja 3.
luvussa kerrotaan Nebukadnessarista,
jonka hallituskauden määrittely on herättänyt ihmetystä.
Danielin kirjan 2. luku alkaa:
Kuninkuutensa toisena vuotena Nebukadnessar
näki useita unia, ja hän tuli rauhattomaksi ...

Tämä jae on herättänyt monissa
ihmetystä. Koska Nebukadnessar II:n
– 28 –

hallituskausi oli alkanut jo kauan ennen
tässä kuvailtuja tapahtumia, se on
herättänyt ristiriitaisia tulkintoja.
Juutalaiset oppineet ovat olleet sitä mieltä
että kyseessä oli Nebukadnessar II:n 2.
hallitusvuosi siitä lukien kun hän oli
valloittanut Jerusalemin.
Mutta voiko näissä luvuissa olla
kysymyksessä Nebukadnessar V? Danielin
kirja ei anna ehdotonta määritelmää siitä,
kumpiko
Nebukadnessar
tässä
oli
kysymyksessä. Tuo maininta Nebukadnessarin 2. hallituavuodesta näyttäisi
kuitenkin tukevan sitä, että tässä mainittu
kuningas oli Nebukadnessar V. Se poistaisi
myös siihen liittyvät ristiriidat.
Nebukadnessar, ailahteleva kuningas
Danielin 2. ja 3. luvussa kuvaillun
Nebukadnessarin persoonallisuus vaikuttaa
hyvin ailahtelevalta.
Kun babylonialaiset tietäjät eivät
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osanneet kertoa kuninkaalle hänen untaan,
kuningas
reagoi
siihen
erittäin
voimakkaasti. Danielin 2. luku kertoo:
Kuningas raivostui tästä silmittömästi ja käski
tappaa kaikki Babylonin viisaat

Näin
radikaali
suhtautuminen
babylonialaisen uskonnon tietäjiin ei
varmaankaan
ollut
kovin
yleinen
muinaisessa Babylonissa. Muutamaa tuntia
myöhemmin, kun Daniel oli selittänyt
unen,
kuningas
meni
toiseen
äärimmäisyyteen:
Silloin kuningas Nebukadnessar kumartui
maahan asti Danielin eteen . . . ja käski antaa
hänelle lahjan ja polttaa hänen kunniakseen
suitsuketta.

Danielin 2. luvun lopussa kerrotaan
Danielin ja hänen kolmen toverinsa
Sadrakin, Meesakin ja Abednegon
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korottamisesta
korkeisiin
virkohin
Babyloniassa.
Tällainen
juutalaisten
suosiminen ei ainakaan nostanut kuninkaan
suosiota babylonialaisten keskuudessa.
Kolmas, hyvin raju kuninkaan käsky
tulee esille Danielin kirjan 3. luvussa. Siinä
ensin kerrotaan Sadrakin, Meesakin ja
Abednegon
pelastumisesta
tulisesta
pätsistä. Tämä tekee vaikutuksen kuningas
Nebukadnessariin ja hän julistaa:
Siksi minä käsken, että jos joku jossain
kansassa, kansakunnassa tai kieliryhmässä
sanoo jotain kielteistä Sadrakin, Mesakin ja
Abednegon Jumalasta, hänet tulee silpoa ja
hänen talostaan tulee tehdä yleinen käymälä

Tällainen käsky oli hyvin poikkeuksellinen Babylonian kuninkaan taholta.
Tämäkin osoittaa kuninkaan hyvin
äärimmäisyyksiin
menevän,
laidasta
laitaan heiluvan luonteen.
Koska babylonialaiset kansana tukivat
– 31 –

voimakkaasti omaa uskontoaan, jolla oli
perinteitä satoja vuosien ajalta, he
vihasivat sitä, että kuningas antoi tällaisen
käskyn, joka pakotti heitä kunnioittamaan
juutalaisten Jumalaa.
Vaikka Danielin kirjassa ei suoraan
kerrota, kummasta Nebukadnessarista
näissä luvuissa on kysymys, tässä mainitut
asiat tukevat sitä, että kyseessä olisi ollut
Nebukadnessar V.
Daniel ja hänen kolme toveriaan, Sadrak,
Meesak ja Abednego olivat Nebukadnessar
V:n 2. hallitusvuotena, vuonna 577 eaa,
suunnillen 55-vuotiaita.
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5. Savitaulut puhuvat
Arkeologian
avulla
on
löytynyt
Babylonian
liikeasiakirjoja
kaikilta
Berossoksen listassa mainituilta kuninkaiden hallitusvuosilta. Niinpä voi olla
todennäköistä,
että
myös
kaikilta
Nebukadnessar V:n hallitusvuosilta on
säilynyt näitä liikeasiakirjoja.
Niitä on kuitenkin ”automaattisesti”
pidetty Nebukadnessar II:n hallituskauteen
kuuluvina. Ja kyllä suurin osa niistä
vaikuttaakin olevan sellaisia, että niistä on
mahdotonta saada selvää, että kumman
Nebukadnessarin
hallituskauteen
ne
kuuluvat.
Kirjoittajan käytössä on näistä liikeasiakirjoista koostuva puutteellinen lista, Ira
Sparin ja Eva von Dassowin tekemä
– 33 –

tutkielma ’Cuneiform Texts in The
Metropolitan Museum of Art III’. Voidaan
tarkastella siitä joitakin ominaispiirteitä.
Liikemies Labashi
Tämä liikemies oli Esagilayan sukuun

kuuluva Balatun poika.
Labashin liiketoiminta näyttäisi käsittäneen suunnilleen ajan Nabunaidin
valtaannousuvuodesta
(556
eaa.)
Dareios I:n 1. hallitusvuoteen (520 eaa.)
saakka.15
Balatun pieni liiketoiminta
Labashin isä Balatu, Ini-teshi-etirin
poika, oli myös mukana muutamassa
pienessä liiketoimessa. Hänen isänsä koko
nimi oli ilmeisesti Nergal-ini-teshi-etir.
Ensimmäinen Balatun liiketoimintaan
liittyvä savitaulu MMA 86.11.148, ajoittuu
hyvin varhaiseen ajankohtaan, Nebukad– 34 –

nessarin 4. hallitusvuoteen.16 Mikäli
kyseessä oli Nebukadnessar II, tämä
ajoittuisi hyvin kauas ajassa taaksepäin,
vuoteen 621 eaa. Tämä myös tarkoittaisi
sitä, että Balatu olisi syntynyt vuoden 650
eaa.
tienoilla.
Voisiko
se
olla
todennäköistä?
Nebukadnessar
II:n
soveltaminen
tarkoittaisi sitä, että kun hänen poikansa
Labashi aloitti liiketoimintana, hänen
isänsä Balatu oli jo yli 90-vuotias ja olisi
ollut arviolta 60-vuotias tämän syntyessä.
Tämä saattaisi näyttää epätodennäköiseltä.
Tosin yksi Balatun pojista, mahdollisesti
esikoinen, jonka nimeä ei voida tunnistaa,
osallistui
yksittäiseen
liiketoimnitaan
Amel-Mardukin 1. hallitusvuotena vuonna
580 eaa.17
Balatun liiketoiminnasta löytyy myös
toinen tapahtuma, savitaulu MMA
86.11.154, Nebukadnessarin 14. vuotena,
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jossa tuo liiketoiminta suoritettiin veljesten
kesken.18
Tämän lisäksi on yksi nimetön
liikeasiakirja, savitaulu MMA 86.11.398,
jossa kuninkaan nimestä näkyy vain
alkuosa ’Nabu’ ja 12. hallitusvuosi.
Kenties tässä on kysymyksessä Balatun
veli, sillä siitä löytyy lause ’Ini-teshi-etirin
poika’.19
Lisäksi
tässä
mainitaan
liiketoiminnan yhtenä osapuolena Gimilluniminen mies. Kyseisen niminen mies
esiintyy myös Nebukadnessar II:n 40. ja
43. hallitusvuosia koskevissa liikeasiakirjoissa.20
Niinpä voi olla mahdollista, että kaikki
nämä kolme savitaulua, Nebukadnessarin
4., 12. ja 14 . vuodelle, liittyvät Nebukadnessar V:n hallituskauteen, 47 vuotta
myöhempään aikaan.
Tämän siirron myötä voisi olettaa
Balatun syntyneen noin vuonna 630 eaa. ja
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olleen hiukan yli 70-vuotias, kun hänen
poikansa Labashi aloitti liiketoiminnan.
Lisäksi tämän ansiosta voitaisiin arvioida,
että hän oli noin 40-vuotias poikansa
Labashin syntyessä.
Liikemies Nabû-apla-iddin
Tämä liikemies oli todennäköisesti
Labashin 1. serkku, Marduk-eriban poika.
Hänen liiketoimistaan varhaisin savitaulu
ajoittuu Nebukadnessar II 36. hallitusvuoteen21 ja viimeisin kuningas Nabunaidin 6.
vuoteen.22
Nabunaidin
hallituskaudella
hänet
kuitenkin usein mainitaan Balatun
poikana.23 Balatu oli todennäköisesti
hänen setänsä.
Nabû-apla-iddinan liiketoiminassa voisi
herättää ihmetystä sen lyhyys, mikäli ei
oteta huomioon kronologiaa pidentävää
Nebukadnessar V:n hallituskautta. Ilman
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sitä vaikuttaisi siltä, että hän harjoitti
liiketoimintaa ainoastaan noin 20 vuotta.
Koska kysymyksessä oli liikemiesuku,
josta havaitaan ensimmäisiä mainintoja jo
kuningas Napobolassarin alkuvuosilta, tuo
20 vuotta voisi vaikuttaa lyhyeltä ajalta.
Mutta kun siihen lisätään Nebukadnessar
V:n hallituskausi, 18 vuotta, hänen liiketoimintansa aika pitenee noin 38 vuoteen.
Nabû-apla-iddin suoritti liiketoimintaa
myös tuon ”väliin jääneen” Nebukadnessar V:n hallituskauden aikana. Onko
siitä mitään merkintöjä? Ne ajoittuisivat
Nebukadnessarin noin 18 ensimmäiseen
hallitusvuoteen. Näistä ei kuitenkaan
kirjoittajan käytössä olevassa tutkielmassa
ole mainintaa. Mikäli sellaisia liikeasiakirjoja on säilynyt, varsinkin Nebukadnessarin hallituskauden alkuvuosilta, niiden
on todennäköisesti tulkittu liittyneen eri
henkilöön.
– 38 –

Viitteet
15 CTMMA, Introd. to Archives A and B s. 25
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197
21 CTMMA, Archive A, sivu 30, 31
22 CTMMA, Archive A, sivu 41
23 CTMMA, Archive C, sivu 97
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Uus-Babylonian kronologia
Kuningas
Nabopolassar
Nebukadnessar II
Amel-Marduk
Nebukadnessar V
Neriglissar
Labashi-Marduk
Nabunaid
Kyyros
Kambyses II
Nebukadnessar III
Nebukadnessar IV

Hallituskausi
646-625 eaa.
625-581 eaa.
581-578 eaa.
578-560 eaa.
560-556 eaa.
556 eaa.
556-539 eaa.
539-530 eaa.
530-522 eaa.
522 eaa.
521 eaa.
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