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K ui Akkadi impeerium kuningas Šarka-
lišarri1 kaootilise valitsusperioodi (u. 

2217.–2193. a. e. Kr.) ajal oma võimsuse 
kaotas, said kogu Mesopotaamia ühtedeks 
peamisteks peremeesteks oletatavasti kuskilt 
Zagrose mägede piirkonnast sisse rännanud 
metsikud rändhõimud gutilased.2 Nii nende 
keeleline kui ka rahvuslik kuuluvus on täna-
seni täiesti tundmatud. Kuna sumerikeelsed 
allikad kirjeldavad gutilasi kui „metsikuid 
madusid” ja vägivaldseid rahvaid, siis on 
neid kreeka kultuurist laenatud terminiga 
kaasaja teaduskirjanduses tihtipeale nimeta-
tud „Lähis-Ida barbariteks”. Seesugune mää-
ratlus on aga igati asjakohane, sest metsiku 
röövrahva maine sai gutilastele tõepoolest 
stereotüüpseks kogu hilisema Lähis-Ida aja-
loo jooksul. 

Gutilaste kohta on üpriski napilt andmeid 
nende domineerimisperioodil kirja pandud 
ajalookroonikatest ehk kuninglikest raidkir-
jadest. Pisut rohkem leiab kirjeldusi hiljem 

1  Akkadi keeles tähendab see nimi „kõikide kuningate kuningas“.
2  Kirjalikes allikates on nende riiki ja ka rahvast nimetatud gu-ti-umki (kusjuures determinatiiv KI tähendab 

sumeri keeles „maa“ / „koht“).  Tänapäeva teaduskeeles on üldiselt kasutusel rahva kohta (ingl.) Gutians, 
nende asuala kohta aga Gutium. Eestikeelses kirjanduses on ekslikult käibele tulnud ka nimevorm guttid, mille 
kasutamiseks ei ole ühtegi filoloogilist põhjendust. Kogu ajastu olemuse ja gutilaste kohta vt. kogumikku: 
M. Liverani (toim.). Akkad. The First World Empire. Structure, Ideology, Traditions. History of the Ancient 
Near East / Studies V. Sargon srl, Padova 1993.

3  J. S. Cooper. The Curse of Agade. The Johns Hopkins University Press, Baltimore – London, 1983,  
lk. 11–12. 

4  J. S. Cooper. The Curse of Agade, lk. 56 tõlgib seda rida: „With human instincts, but canine intelligence, and 
monkeys’ features.” Selles reas dím-ma sobiks inimese mõtlemisvõime, meele või intelligentsi tähistamiseks. 
Järgmises reas alga ur-ra pigem iseloomustamaks koerale omast „instinktiivset” või siis järelemõtlematut 
käitumist. 

5  Ühes tekstivariandis on alga asemel kasutatud sõna arhus („(kaas)tunne”); seega oleks teise versiooni tõlge 
„inimese mõtlemisvõime, kuid koera tunnetega”. 
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loodud ja seega enam mitte autentsete aja-
looallikatena arvesse minevatest kirjandus-
likest teostest. Uus-Sumeri Ur III dünastia 
impeeriumi ajal (u. 2112–2004) koostatud 
ajaloolis-müütiline jutustus „Akkadi need-
mine” kirjeldab gutilasi kui jumal Enlili poolt 
Akkadi kuningale Narām-Su’enile (2254–
2218) karistusena kaela saadetud needust. 
Neid on kujutatud kui püsiva elupaigata rah-
vaid, kes oma iseloomult on paiguti inimesele 
omase mõtlemisviisiga, samas käitumuslikult 
meenutavat rohkem koera (read 155–158):3

gu-ti-umki ùg kéše-da nu-zu
dím-ma lú-ùlulu galga ur-ra úlutim uguugu4-bi
den-líl-le kur-ta nam-ta-an-è
ŠID-ŠID buru5

mušen-gen7 ki àm-ú-ús
(Gutilased, rahvas kes püsivat elupaika ei 
tunne
Inimesele omase mõtlemisvõimega,4 kuid 
koera instinktidega,5 ahvi kehavormidega
Enlil6 saatis nad mägedest alla
Nagu rändtirtsuparv on nad katnud kogu maa)
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Gutilastel ei olnud omaenda suurt tsent-
raliseeritud impeeriumi, kuid vähemalt üks 
nende valitseja Erridu-pizir kasutab oma 
titulatuuris lisaks Gutiumi kuninga nimetu-
sele veel ka „nelja (ilma)kaare kuninga” tiit-
lit: LUGAL gu-ti-im ù ki-ib-ra-tim ar-ba-im.7 
Sellest võib järeldada, et osad gutilaste väe-
pealikud pidasid ennast Akkadi impeeriumi 
valitsejatega vähemalt ideoloogia tasandil8 
võrdseks ning pretendeerisid seega legitiimse 
Mesopotaamia kuninga9 positsioonile. Suure 
tõenäosusega Ur III dünastia kuningas Šulgi 
(2095–2047) ajal kirja pandud10 mütoloogilis-
ajaloolises tekstis „Sumeri kuningate nime-
kiri” on kirjeldatud, et pärast Akkadi dünastia 
langemist läks seaduslik kuningavõim Uruki 
riiki. Uruki dünastialt läheb kuningavõim 
edasi gutilaste kätte (read 295–307). Tege-
likkuses aga säilitasid lõunapoolse Mesopo-

taamia riigid valdavalt oma iseseisvuse. Eriti 
tuntud on sellest ajastust iseseisva Lagaši riigi 
II dünastia valitseja Gudea (2144–2124), kelle 
rohketest ajalootekstidest ei ole mingil moel 
võimalik välja lugeda, nagu olnuks ta otseses 
sõltuvuses ühestki välisvõimust. Tõenäoliselt 
ei vallutanud gutilased ka Uruki riiki täie-
likult ning Uruki IV dünastia viis kuningat 
– Ur-Nigina, Ur-gigira, Kuda, Puzur-ili ja 
Ur-Utu – valitsesid umbkaudu samal ajas-
tul, mida kuningate nimekiri kirjeldab kui 
gutilastest väepealike ja kuningate segaduste 
ajastut. Oletatavasti pidid Uruki riik ja mit-
med teised selleaegsed Sumeri väiksemad ja 
pooliseseisvad riigid gutilaste väepealikele 
andamit maksma, mille vastu tõstis mässu 
Urukis kuningaks saanud Utu-hegal,11 kes 
tõenäoliselt ei olnud mitte uue dünastia 
rajaja, vaid eelmise kuninga, võimalik et Ur-

6  Sumeri üks tähtsamaid jumalusi peamise kultuskeskusega Nippuri linnas. Enlili funktsiooniks oli eelkõige 
poliitilise kuningavõimu legitimeerimine ja teised riigivalitsemise ja võimuga seotud aspektid.

7  Erridu-pizir 1: 14–18, Erridu-pizir 2: iii 3–7, Erridu-pizir 3: ix 14–18: D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods 
(2334–2113 BC). The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Early Periods, Vol. 2. University of Toronto Press, 
Toronto–Buffalo–London, 1993, lk. 220–228.

8  Selle kohta vt.: V. Sazonov. Vergöttlichung der Köninge von Akkade. – Beihefte zur Zeitshrift für 
alttestamentliche Wissenschaft (=BZAW) 374. (Studien zu Ritual und Sozialgeschichte im Alten Orient / 
Studies on Ritual and Society in the Ancient Near East. Toim. Th. R. Kämmerer) W. de Gruyter, Berlin–New-
York, 2007, lk. 325–342.

9  Vt. V. Sazonov. Akkadi kuningavõim kui arhetüüp. – Ajalooline Ajakiri 2008, nr. 3 (125), lk. 206. Sazonovi 
analüüsiga kuninglike tiitlite arengust sellel ajastul peab igati nõustuma. Küll aga väidab ta Akkadi impeeriumi ja 
gutilaste ajastu kohta järgmist: „Esimene teadaolev ajalooline gutilaste pealik Enridavazir võttis oma raidkirjas 
Sipparis kasutusele Akkadi kuninga Narām-Su’eni tiitli ‘nelja ilmakaare valitseja’. Võib oletada, et seesama 
Enridavazir võitiski lahingus Narām-Su’eni. On ju teada, et Narām-Su’en langes lahingus gutilastega.” Arvamus, 
et Erridu-pizir oli esimene gutilaste valitseja, põhineb Thorkild Jacobseni oletusel: The Sumerian King List. 
Assyriological Studies 11. The University of Chicago Press, Chicago–London, 1939, lk. 117. Jacobseni arvamus 
võib osutuda ka õigeks, kuid ei ole hetkel faktiliselt kinnitatav. Samamoodi ei ole säilinud ühtegi kirjeldust 
selle kohta, nagu oleks Narām-Su’en pidanud lahinguid gutilastega või kuningas Erridu-piziriga. Ka tõdemus, 
nagu oleks Narām-Su’en langenud lahingus gutilastega, põhineb oletatavasti Ur III dünastia ajal koostatud 
kirjanduslik-mütoloogilisel teosel „Akkadi needmine”. Selle teose kasutamine ajalooallikana ei ole põhjenda-
tud ja teoses kirjeldatavad sündmused on vastuolus autentsete andmetega, mis pärinevad Narām-Su’eni enda 
eluajast. Küll on aga lahingutest gutilastega juttu järgmise kuninga Šarkališarri raidkirjades. Samas küsimus, 
kuivõrd on muistse ajaloo uurimisel ka mütoloogilised tekstid kasutatavad ajalooallikatena, on pideva arutelu 
teemaks nii Lähis-Ida uuringutes kui iseäranis ka Vana Testamendi teaduses. 

10  Vt. P. Steinkeller. An Ur III Manuscript of the Sumerian King List. – W. Sallaberger, K. Volk, A. Zgoll (toim.). 
Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 
2003, lk. 267–292. C. Wilke. Genealogical and Geographical Thought in the Sumerian King List. H. Behrens,  
D. Loding, M. Tobi Roth (toim.). DUMU-E2-DUB-BA-A. Studies in Honor of Åke W. Sjöberg (=Fs. 
Sjöberg). Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund 11. Philadelphia University Museum, 
Philadelphia, 1989, lk. 561–563. M. van de Mieroop. A History of the Ancient Near East ca. 3000–323 BC. 
Blackwell Publishing, 2003, lk. 87 leiab aga, et kuningate nimekiri koostati Isini võimu ajal pärast Ur III riigi 
kokkuvarisemist poliitilise ebastabiilsuse tingimustes, kus olevat olnud vajalik rõhutada, et valitseda saab 
ainult üks kuningas korraga. Mieroopi arvamus ei ole põhjendatud ega võta arvesse ka juba tema raamatu 
koostamise ajal ilmnenud uuemat teaduslikku informatsiooni. 

11  Nimi dutu- é- ál tähendab tõlkes „(Päikesejumal) Utu (on minu) küllus”.
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Utu, otsene järeltulija. Kuningate nimekiri 
kirjeldab teda kui Uruki V dünastia valitsejat, 
kes alistas gutilaste väed (read 332–335):12

ugnim gu-ti-umki

geštukul ba-an-sàg 
nam-lugal-bi unugki-šè ba-de6 

unug
ki-ga dutu-hé-gál [lugal]-àm

(Gutiumi väed
alistati võitluses
Kuningavõim viidi Urukisse
Urukis Utu-hegal sai kuningaks)

Utu-hegali võidust gutilaste väepealiku 
Tirigani üle jutustab üks pikem kuninglikku 
hümni meenutav raidkiri, mis on säilinud kol-
mel Vana-Babüloonia ajastust pärineval savi-
tahvlikoopial.13 Võimalik, et see tekst kirjutati 
maha mõnelt sõjamonumendilt, mille Utu-
hegal lasi oma võidu puhul püstitada, ning 
on kirja pandud mingi tseremoonia tarbeks 
vahetult pärast kirjeldatud sündmusi ligikaudu 
aastal 2120. Tekst algab kirjeldusega sellest, et 
gutilased olid oma sissetungiga Sumerisse rik-
kunud jumalate tahet ning võtnud ebaseadus-
likult enda kätte kuningavõimu (sumeri keeles 
nam-lugal: „kuninglus”). Nagu ka eespoolmai-
nitud kirjandusteoses „Akkadi needmine” põh-
jendati gutilaste rünnakut Akkadi impeeriumi 
vastu sellega, et valitseja oli eksinud jumalate 
tahte vastu ja jumal Enlil ise saatis gutilased 
selle eest kätte maksma, sobis omakorda ka 
gutilaste alistamise põhjenduseks jumaliku 
õigluse normide rikkumisele viitamine. Aspekt, 
mis sõjapidamise õigustamiseks võeti teadaole-
valt esmakordselt kasutusele Lagaši kuninga 

Eanatumi (u. 2470) „Raisakotkaste steeli” teks-
tis.14 Kuid rohkem kui kolmsada aastat varem 
peetud sõdade osas Sumeri Lagaši ja Umma 
riikide vahel ei ole tekstimaterjali vähesuse 
tõttu võimalik öelda, kumb riikidest tegelikult 
tollaseid rahvusvahelise õiguse ja jumaliku õig-
luse norme rikkus. Gutilaste ja sumerlaste sõja 
puhul on aga autentsetest allikatest võimalik 
järeldada, et gutilased olid tõepoolest võõra-
maalt sisse tunginud vallutajatehõim, kellel 
tõenäoliselt puudus legitiimne argument oma 
võimu hoidmiseks. Seega ei ole vale öelda, et 
mainitud ajastul pidasid sumerlased vabadus-
sõda okupeeriva võõrvõimu vastu. Utu-hegali 
raidkirja alguses on pöördumine Sumeri polii-
tilise peajumaluse Enlili poole ning esitatakse 
kirjeldus kuritegudest, mida gutilased on korda 
saatnud (read 1–14):15

Jumal Enlil! 
Gutium, mägede madu!
Kes jumalate (tahte) vastu käe tõstis
Kes kuningavõimu Sumerist võõramaale ära 
viis
Kogu maa viletsusega täitis
Abikaasa abikaasa juurest ära viis
Lapse vanemate juurest ära viis
Kuriteod ja vägivalla kogu maale (reegliks) 
sisse seadis

Sarnaselt Eanatumi „Raisakotkaste steeli” 
tekstile väidetakse ka Utu-hegali raidkirjas, 
nagu oleks Sumeri peajumalus Enlil ise Utu-
hegali oma armeede etteotsa määranud, et 
jumaliku õigluse vastu tehtud ülekohut heas-
tada.16 Utu-hegali nimetatakse tekstis „nelja 

12  J. A. Black, G. Cunningham, J. Ebeling, E. Fluckiger-Hawker, E. Robson, J. Taylor, G. Zólyomi. The Electronic 
Text Corpus of Sumerian Literature (=ETCSL) (http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/). Oxford, 1998–2006,  
2.1.1.

13  D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, lk. 283–293; ETCSL 2.1.6.
14  D. R. Frayne. Presargonic Period (2700–2350 BC). The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Early Periods, 

Vol. 1. University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London, 2008, lk. 126–140. Nii edasises Lähis-Ida ajaloos 
kui ka Iisraeli Vana Testamendi lugudes (vt. A. Põldsam. Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis. Eesti Akadeemilise 
Orientaalseltsi aastaraamat 4, 2009/2010, Tartu, lk. 85–90) kohtab pidevalt motiivi, kus vallutajarahvad on 
saadetud karistusena jumaliku tahte või reeglite rikkumise eest kätte maksma.  

15  Tõlge ei järgi ridade jaotust algsel tahvlil, mis ei vasta teksti mõttelisele tähendusele. Sulgudes olev tekst on 
lisatud arusaamise lihtsustamiseks, kuid puudub algtekstist.

16  Eanatumi võidusteeli tekstis on kuninga peamise initsiaatorina õigluse taastamisel nimetatud Lagaši peajuma-
lat Ningirsut: vt. P. Espak. Sõjateoloogia algus Lähis-Idas. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 4 
(2009/2010), lk. 12 ja P. Espak. The Emergence of the Concept of Divine Warfare and Theology of War in the 
Ancient Near East. Proceedings of the Estonian National Defence College 14 (2011) / (KVÜÕA Toimetised), 
lk. 122–125.

Peeter Espak / Sumeri vabastaja kuningas Utu-hegal, jumaliku õigluse taastaja
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ilmakaare kuningaks”,17 mis viitab sellele, et 
ta pretendeeris ülemvõimule vähemalt kogu 
lõunapoolses Mesopotaamias (read 15–23):

Enlil, kõikide maade kuningas;
tema nime hävitada Utu-hegalil, võimsal 
mehel,
Uruki kuningal, nelja ilmakaare kuningal,
kuningal, kelle käskusid ei saa eirata;
Enlil, kõikide maade kuningas, tal seda teha 
käskis

Enne lahingusse minekut tuli loomuli-
kult abi ja nõuandeid küsida ka tähtsamatelt 
jumalustelt ning Utu-hegal siseneb Uruki 
peajumaluse taevajumal Ani tütre Inanna 
templisse ja esitab talle palve ennast sõjakäi-
gus abistada. Jumalanna Inanna üks funkt-
sioone peale viljakusaspekti oli eriti just 
sõjapidamine,18 mida iseloomustavad tema 
kohta kasutatavad epiteedid, nagu „tapluse 
lõvi” ja „ründaja” (24–32):

Inanna, oma emanda juurde läks,
palve esitas:
„Mu emand, lahingulõvi!
Võõramaade ründaja!
Enlil Sumerisse kuningavõimu tagasitoomise 
mu kätte ülesandeks määras.
Ole mulle selles liitlaseks!”

Edasi on antud kirjeldus, et gutilaste 
kuningas (lugal gu-ti-umki) Tirigan oli oma 
vägedega asunud Tigrise jõe äärde ning blo-
keerinud Sumeri põlde niisutavate kanalite 
suudmeid, mis loomulikult tähendas ees-
ootavat saagi hävingut. Tirigan sulges ka 
kõik suuremad Mesopotaamiast põhja poole 
suunduvad kaubateed ja käigurajad. Teede 
läbimatuks muutumine oli tollasele majan-
dusele tõenäoliselt samuti suur löök, sest 

kogu Lähis-Ida kultuuri edukus seisneski 
kaupade ja ideede vahetuses tohutu hulga 
eri piirkondade ning riikide vahel. Asjaolu, 
et Tirigani on kujutatud oma vägedega posit-
sioone sisse võtmas ja vaenlase ressursse 
hävitama asununa, võiks tõlgendada näi-
teks tema kättemaksuna selle eest, et Uruki 
riik oli jätnud gutilaste nõutud ja varasemalt 
kokku lepitud andamid tasumata ning seega 
ütelnud lahti pealesunnitud vasalli staatusest 
(33–45):

Vaenuväed katsid kogu maa
Tirigan, gutilaste kuningas,
kanalisuudmed sulges (?),19 kuid keegi vastu 
ei astunud talle 
Mõlemal pool Tigrise jõe kaldail (oma väge-
dega) istus
Lõunas, Sumerimaal, põldude (vee) blokeeris
Põhjas käigurajad sulges
Kogu maa maanteed (vaid) võsa kasvatasid 

Utu-hegal jätkab loeteluga sellest, kuidas 
jumal Enlil ja sõjajumalanna Inanna on tema 
liitlased ning juba otsustanud, et sõjategevust 
gutilaste vastu tuleb alustada. Pärast tormi-
jumalus Iškuri templi külastamist esitas Utu-
hegal Uruki linna kodanikele avaliku üles-
kutse sõtta minna. 

Muu hulgas nimetab ta endale appi saa-
detud jõududena ära ka allilmajumala staa-
tuses oleva muistse Uruki kangelaskuninga 
Gilgameši. Järgneb kirjeldus, kuidas Utu-
hegal asub oma armeega Uruki linnast teele 
ning jääb laagrisse mitmetes eri paikades 
(46–76):

Kuningas, kes Enlililt jõudu sai,
kelle Inanna oma südames välja valis,
Utu-hegal, võimas mees

17  lugal an-ub-da limmu5 on otsetõlkes umbkaudu „nelja taevanurga kuningas”. Akkadi LUGAL ki-ib-ra-tim 
ar-ba-im, mida kasutas Akkadi kuningas Narām-Su’en ja ka gutilaste kuningas Erridu-pizir tähendas umbes 
sama: „nelja (ilma)nurga kuningas”.

18  Varasemas sumeri religioonis kuulus Uruki jumalanna Inanna pigem viljakus- või emajumalannade kategoo-
riasse ning tema sõjakas aspekt ei ole täheldatav. Alles Sargoni ajastul hakati ka Inannat koos tema semiidi 
ekvivalendi Aštariga identifitseerima kui lõvi või sõdalast ja tõenäoliselt alles sellest ajast pärineb ka selle
jumalanna seostamine planeet Veenusega. Vt. A. Westenholz. The Old Akkadian Period: History and Culture. 
– W. Sallaberger, A. Westenholz. Mesopotamien. Akkade-Zei und Ur III-Zeit. Orbis Biblicus et Orientalis 
160/3. Universitätsverlag Freiburg Schweiz – Vandenhoek & Ruprecht Göttingen, lk. 80. 

19  Käesolevas kohas ei ole tekst täies mahus säilinud ja tõlge on oletuslik.
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Iškuri templis vaiad (maasse) lõi (?)20

Oma linna kodanikele hüüdis:
„Enlil on andnud Gutiumi minu kätte!
Mu emand Inanna on (selles asjas) mu liitlane!
Jumal Dumuzi-ama-ušumgal-ana ütles, et 
see on minu saatus
ja Gilgameši, jumalanna Ninsuni poja, mulle 
abimeheks määras.”
Uruki kodanikud ja Kullabi21 kodanikud 
rõõmustasid selle üle südamest
Tema linn justkui üks mees järgnes tema selja 
taga
Ta korrastas oma kokkukogunenud väed
Kui ta oli Iškuri templist lahkunud,
neljandal päeval (pärast seda) lõi vaiad 
maasse Nagsus, Surungali kanali juures
Viiendal päeval lõi vaiad maasse Ili-tappe 
pühakoja (juures)

Võimalik, et edasi on kirjeldatud seda, et 
Tirigan saatis sumerlaste armeega kohtuma 
oma sõjaväe esindajad, kes nõudsid alla-
andmist ja gutilastele kuuletumist, mispeale 
Utu-hegal otsustas saadikud aga hoopis van-
gistada. Motiiv, kus kohale saadetakse saadi-
kud allaandmist nõudma, kordub ka sumeri 
lugulaulus „Gilgameš ja Akka” (u. 21. saj. e. 
Kr.), kus Uruki linna kuningas Gilgameš keel-
dub täitmast Kiši linna kuninga Akka poolt 
lähetatud saadikute nõuet alistuda Kiši ülem-
võimule.22 Saadikute vangistamise fakt selles 
sõjas viitab võib-olla sellele, et Utu-hegal ei 
pidanud gutilaste esindajaid üleüldse enam 
legitiimse riigi poolt saadetud ametimeesteks 
ja kohtles neid nagu tavalisi vaenlase sõdu-
reid. Läbirääkimistele saadetud saadiku van-
gistamine oli tõenäoliselt vastuolus ka tollaste 

üldkehtivate „rahvusvahelise õiguse” reegli-
tega ja toimus ehk just seetõttu, et gutilasi ei 
peetud tsiviliseeritud rahvaks ega nende riiki 
legitiimseks riigiks (77–82):

Ur-Ninazu ja Nabi-Enlili, Tirigani kindralid,
kelle too Sumerisse oli saadikuteks läkitanud,
võttis kinni ja pani nende käed ahelatesse

Tekst jätkub kirjeldusega Sumeri armee 
edasiliikumisest Karkari linna. Kuuendaks 
päevaks on Utu-hegal jõudnud Urukist sada-
konna kilomeetri kaugusel asunud Adabi lin-
nast veelgi põhja poole (read 83–97):

Kui ta oli Ili-tappe pühakojast lahkunud,
siis kuuendal päeval lõi ta vaiad maasse 
Karkaris
Ta läks Iškuri juurde (templisse) ja palvetas 
tema ees:
„Jumal Iškur, Enlil on mulle andnud sõja-
relva!
Ole sinagi mu liitlane!”
Sel keskööl ta lahkus (laagrist) ja kui päike 
(Utu)23 hakkas tõusma,
läks ülesvoolu Adabi linnast
ja palvetas tema poole:
„Jumal Utu, Enlil andis Gutiumi minu kätte!
Ole sinagi mu liitlane!”

Sama koha lähistel, kus Utu-hegal viimati 
Adabi linna juures oli peatuma jäänud, toi-
mus ka otsustav lahing sumerlaste ja gutilaste 
vahel. Sõjategevuse käiku ei ole detailselt 
kirjeldatud, kuid tekstist võib välja lugeda, et 
Utu-hegal kasutas mingit kavalat plaani või 
varitsust gutilaste armee tagalas ning lõpuks 
ründas neid enda juhtimisel ka otse ja saavutas 
vaenlase kindralite üle võidu. Tirigan aga on 

20  Sumeri keeles on kogu lause (read 51–52): é iškur-ka / geš bí-dù. D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, 
lk. 285 jätab lause teise osa tõlkimata ja peab tõenäoliseks D. O. Edzardi arvamust (lk. 284), et mõeldud on 
telgivaiade maasse löömist („puupulki paika seadma”), ja seega võiks tõlge olla – „erected his tents, camped”. 
Kuna ka järgmistel päevadel sõjakäigu jooksul kasutatakse sama väljendit, siis on siin ilmselgelt viidatud 
peatumisele või laagrisse jäämisele.

21  Üks Uruki linna ajaloolistest osadest.
22  Rida 80: on sumeri keeles ki-en-gi-šè kí -gi4-a: „saadikuks Sumerisse”. Lugulaulus „Gilgameš ja Akka” saabuvad 

Enmebaragesi poja kuningas Akka saadikud Kiši linnast Urukisse (rida 1): lú-kí -gi4-a ag-ga dumu en-me-barag-
ge4-si-ke4. Tekstiväljaanne: W. H. Ph. Römer. Das sumerische Kurzepos „Bilgameš und Akka”. Alter Orient 
und Altes Testament 209/I, Verlag Butzon & Bercker Kevelaer – Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 
1980; eestikeelne tõlge: V. Sazonov, R. Veede. Gilgameš ja Akka. A. Annus (toim.). Muinasaja kirjanduse 
antoloogia, Varrak, Tallinn, 2005, lk. 49–53. 

23  Päikesetõusu ja päeva algust on selles tekstilõigus poeetiliselt seostatud päikesejumal Utu poole palvetami-
sega.

Peeter Espak / Sumeri vabastaja kuningas Utu-hegal, jumaliku õigluse taastaja



12 Tuna  2/2013

K Ä S I T L U S E D  

sunnitud üksinda jalgsi lahinguväljalt24 põge-
nema ning otsib varjupaika Iturungali kanali 
ääres asunud Dabrumi väikelinnast (98–108):

(Siis) selles kohas, gutilaste selja taga, neile 
lõksu üles seadis,25

oma väed nende vastu (lahingusse) juhtis
Utu-hegal, võimas mees,
nende kindralite üle võidu saavutas.
Siis Tirigan, gutilaste kuningas, üksinda jalgsi 
põgenes
Põgenes sinna kohta, kus oma elu säästa 
(lootis)
Dabrumi linna, kus tal oli turvaline

Dabrumi linna kodanikud aga saavad aru, 
et Utu-hegal on legitiimne Sumeri kunin-
gas, ja vangistavad Tirigani, kes antakse 
Utu-hegali poolt lähetatud saadikute kätte. 
Tirigan koos oma perekonnaga võetakse 
vangi. Poeetiliselt on kirjeldatud seda, kuidas 
Tirigan asetatakse taevas paistva päikese ehk 
jumal Utu ette maha. Edasi paneb Utu-hegal 
oma jala talle kõri peale (109–123):

Dabrumi inimesed aga mõistsid, et Utu-hegal 
oli saanud oma võimu Enlililt,
(ja) ei vabastanud nad Tirigani enda käest.
Utu-hegali saadikud võtsid Tirigani, tema 
naise ja lapsed Dabrumis kinni.
Nad panid ta käed ahelatesse ja sidusid ta 
silmad riidega kinni.
Utu-hegal pani ta jumal Utu jalge ette 
lamama 
(ja) asetas oma jala talle kaela peale

Kuninglik raidkiri lõpeb gutilaste vastu 
suunatud viha veelkordse väljendamisega 
ning viimases reas tõdetakse, et Utu-hegal 
tõi kuningavõimu taas tagasi sumerlaste kätte 
(124–129):

Gutium, mägede madu!
Jõi allikatest (vett?) …
[järgmised kolm rida ei ole tõlgitavalt säili-
nud]
Tõi (Utu-hegal) kuningavõimu tagasi Sume-
risse!

Ei ole teada, kas tekstis kirjeldatud sünd-
mused just sel kujul ka ajaloos aset leidsid, 
kuid Utu-hegali võit gutilaste üle on kahtle-
mata ajalooline fakt, nagu ka Sumeri riikide 
vabanemine võõrvõimu alt umbkaudu 2020. 
aastal e. Kr. Utu-hegali ajastust on säilinud 
veel üks pronksist kausile graveeritud pikem 
17-realine tekst, milles ei ole aga teavet ühegi 
ajaloosündmuse kohta. Kuninga tiitlid on 
samasugused, nagu olid kirjas ka eelnevas 
sõjaloos, ning tekst lõpeb Lähis-Ida raidkir-
jadele omase vandevormeliga, mis paneb nee-
duse alla kõik, kes võiksid kuninga koostatud 
teksti hiljem hävitada soovida:

Utu-hegal, võimas mees26

Uruki kuningas,
nelja ilmakaare kuningas
Kui keegi selle kirja peaks maha kustutama
ja sinna enda nime asemele kirjutama
(või) needuse tõttu laseb kellelgi teisel seda 
enda valdusse võtta
ja hävitada;
siis olgu tema valitsusaeg (kiiresti) läbi lõigatud;
lõppegu tema sugu!27

An, jumalate kuningas
Inanna, Uruki emand
(üks rida hävinud)
pangu teda vande alla!

Tekst annab hea ülevaate Uruki riigi pan-
teoni kohta, millest on üpriski napilt kirja-
likke andmeid varasematest perioodidest.28 
Uruki peajumalaks oli taevajumal An, keda 

24  Jalgsi põgenemise eraldi väljatoomine viitab tõenäoliselt sellele, et Tirigani käsutuses ei olnud enam sõja-
kaarikuid, mida tol ajal vedasid eeslid; vt. W. J. Hamblin. Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC. Holy 
Warriors at the Dawn of History. Routledge, New-York, 2006, lk. 102–108.

25  Rida 99: eš mu-na-bar – võiks tõlkida kui lõksu või siis mingit plaani tegema; vt. P. Michaloski. The Lamentation 
over the Destruction of Sumer and Ur. Mesopotamian Civilizations 3. Eisenbrauns, Winona Lake, 1989,  
lk. 102: 420.

26  Utu-hegal 6: D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, lk. 294–295.
27 Sumeri numun – otsetõlkes „seeme”, tähenduses „lapsed” või „järeltulevad põlved”.
28  Vt. täpsemalt varajase panteoni struktuuri kohta P. Espak, Some Early Developments in Sumerian God-Lists 

and Pantheon. Alter Orient und Altes Testament 390(1) (2011), lk. 47–51.
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on tituleeritud „jumalate kuningaks”; tähtsu-
selt samaväärne oli ka armastuse, viljakuse 
ja sõja jumalanna Inanna – „Uruki linna 
emand”. 

Utu-hegali tekstidest on leitud veel ka üks 
Vana-Babüloonia ajastust pärit originaalteksti 
koopia,29 mille algne versioon kirjeldas tõe-
näoliselt mingi eseme pühendamist või kin-
kimist mõnele Uruki jumalusele, keda tekstis 
on tituleeritud „Utu-hegali kuningaks” (rida 
12: [lugal?]-a-ni-ir). Savitahvel on väga hal-
vasti säilinud, kuid oletatavasti on seal maini-
tud Inanna abikaasat jumal Dumuzit (read 2–
3): [nita dam ki]-ág / [d]innana: „mees, Inanna 
armastatud kaasa”. Esitatud on ka Utu-hegali 
teistest tekstidest tuntud titulatuur (read 13–
17): „Utu-hegal, võimas mees, Uruki kunin-
gas, nelja ilmakaare kuningas.”

„Sumeri kuningate nimekirja” kohaselt 
valitses Utu-hegal Urukis kuningana 7 aas-
tat, 6 kuud ja 15 päeva. Edasi olevat aga 
Uruk sõjas alistatud ja kuningavõim viidi Uri 
linna, kus kuningaks sai Ur-Namma (read 
339–342):

unuki geštukul ba-an-sàg 
nam-lugal-bi uri5

ki-šè ba-de6
uri5

ki-ma ur-dnamma lugal-àm
mu 18 ì-ak
(Uruk alistati võitluses
Kuningavõim viidi Uri
Uris Ur-Namma sai kuningaks
18 aastat valitses)

On teada, et „Sumeri kuningate nimekiri” 
koostati oma standardkujul tõenäoliselt Ur-
Namma poja kuningas Šulgi võimu ajal ning 
selle teksti üks peamisi eesmärke oli näidata, 
et seaduslik kuningavõim Sumeris ja Akkadis 
oli juba alates tsivilisatsiooni tekkest kandu-
nud pidevalt ühe riigi käest teise kätte. Seega 
oli Ur III dünastia kuningate eesmärgiks eel-

kõige tõestada, et ka Uri linna kuningavõim 
oli seaduslik ja selle kandumine ühelt kes-
kuselt teisele ajaloo ja jumaliku seaduspära-
suse loomulik protsess. Kuningate nimekiri 
ei maini otse, et Ur-Namma oleks Utu-hegali 
rünnanud, küll on aga mainitud seda, et Uruk 
alistati relvajõul. Ur-Namma enda raidkirjade 
hulgas ei ole siiani teada mitte ühtegi, kus 
oleks kirjeldatud sõda Uruki ja Utu-hegaliga, 
mis võib viidata sellele, et Uruki sõjaline alis-
tamine ei pruukinud olla vastavuses tollase 
aja üldkehtivate rahvusvahelise õiguse nor-
midega.30

Ur-Namma ajast pärineval steelifragmen-
dil, mis leitud Uri linnast, on säilinud tekst, 
kus Ur-Namma on tituleeritud kui Uruki ja 
nelja ilmakaare kuninga Utu-hegali alluvu-
ses olev Uri linna sõjaväeline valitseja-kind-
ral (šagina). Tekst ise kirjeldab seda, kuidas 
Ur-Namma, keda kutsutakse ka Uri linnas 
asunud kuujumal Su’eni templi teenriks, 
on Su’eni abikaasale Ningalile kinkinud või 
pühendanud mingi eseme ning teinud seda 
oma ülemuse Utu-hegali heaolu nimel:31 

[dnin-g]al / [dam-ki-á]g / [dEN].ZU-na 
/ [nin]-a-ni / nam-ti / dutu-hé-gál / nita-
kalag-g[a] / lugal unuki-ga / lugal a[n-
ub]-da l[immu5-ba-ka-šè] / ur-dnamma / 
GÌR.[NÍTA] / uri5

ki-[ma] / ama-[a-tu] / é-
k[iš-nu]-gá[l-la] / š[eš-a-né]
(Ningalile, Su’eni armastatud abikaasale, 
oma emandale; Utu-hegali elu nimel, (kes 
on) võimas mees, Uruki kuningas, nelja 
ilmakaare kuningas; Ur-Namma, kindral-
(kuberner) Uri linnas, Ekišnugali templi tee-
ner, ve[nd]?)

Kuna tekstist on säilinud ainult lühike 
osa, siis ei ole kingituse iseloom teada – Ur-
Nammat on aga kahtlusteta kirjeldatud kui 
mitte iseseisvat Uri linna kuningat, vaid Utu-

29  Utu-hegal 5: D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, lk. 293–294.
30  Muistse rahvusvahelise õiguse teema kohta vt.: A. Altmann. Tracing the Earliest Recorded Concepts of Inter-

national Law. The Early Dynastic Period in Southern Mesopotamia. Journal of the History of International 
Law 6 (2004), lk. 153–172.

31  Utu-hegal 2001: D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, lk. 295–296. Uri linnast on leitud veel üks oleta-
tavasti Ur-Namma poolt Utu-hegali heaks kuujumalale tehtud kingitust kirjeldav tekstifragment. Utu-hegali 
on seal samuti kirjeldatud kui Uruki kuningat ja nelja ilmakaare kuningat: Utu-hegal 2002: D. R. Frayne. 
Sargonic and Gutian Periods, lk. 296.
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hegali teenistuses olevat ametnikku. Seega 
võis Ur-Namma olla Urukist kuningas Utu-
hegali ametnikkonnast pärinev Uri linna 
valitsema saadetud kindral. Samas võis ta ka 
olla Uri linna seaduslik valitseja, keda Utu-
hegal oli aktsepteerinud oma asevalitsejana 
Uris. Uri riik oli Sargoni dünastia ajal üks 
peamisi Akkadi dünastia vastaseid mässajaid 
ning on tõenäoline, et sisemistest vastuolu-
dest nõrgestatud Akkadi impeeriumi viimaste 
kuningate ajal kuulutasid ka Uri valitsejad 
ennast iseseisvaks. 

Gutilaste ajastust on aga selgeid tõendeid 
selle kohta, et Lagaši II dünastial oli Uri rii-
gis tugev mõjuvõim. Lagaši valitseja Ur-Bau 
ajast (2164–2144) on leitud Uri linnast tekste, 
mille kohaselt oli tema tütar Enanepada kuu-
jumal Nanna-Su’eni templisse peapreestrin-
naks määratud (Ur-Bau 13):32

en-an-né-pa-da / en dnanna / dumu ur-dba-ú 
/ énsi / lagaški

(Enanepada, Nanna preestrinna, Lagaši 
valitseja Ur-Bau tütar)

Otsesele ja oletatavasti ka sõjalisele konf-
liktile Uri ja Lagaši riigi vahel viitavad aga 
kolm raidkirja, kus Uruki kuningat Utu-hegali 
on nimetatud kahe riigi vahel aset leidnud 
piiritüli lahendajana. Tekstidest võib välja 
lugeda, et Uri riik oli ebaõiglaselt rünnanud 
Lagaši riiki ja omandanud Lagaši riigi maid. 
Utu-hegal aga on oletatavasti Sumeri ühe 
tähtsaima valitseja positsiooni omava kunin-
gana taastanud õigluse ja andnud annektee-
ritud maad tagasi Lagaši riigile.

Utu-hegal 1:33

dnanše / nin-uru16 / nin in dub-ba-ra /  
dutu-hé-gál / lugal an-ub-da-limmu5-ba-ke4 / 

ki-sur-ra lagaški / lú uri5
ki-ke4 / inim bí-gar / 

šu-na mu-ni-gi4
(Nanšele,34 võimsale emandale, piiride eman-
dale; Utu-hegal, nelja ilmakaare kuningas; 
Lagaši piiri, millele Uri mees esitas nõude, 
andis tema (Nanše) kätesse  tagasi)

Utu-hegal 2:35

ki-sur-ra /  dnin-gír-su / ur-sag kalag-ga / 
den-líl-lá-ka / dutu-hé-gál / lugal an-ub-da-
limmu5-ba-ke4 / šu-na mu-ni-gi4
(Piiri, (mis) Ningirsu (oma), (kes on) võimas 
Enlili kangelane; Utu-hegal, nelja ilmakaare 
kuningas, andis tema (Ningirsu) kätesse  
tagasi)

Utu-hegal 3:36

dnin-gír-su / ur-sag kalag-ga / den-líl-lá-ra / 
dutu-hé-gál / lugal an-ub-da-limmu5-ba-ke4 / 
ki-sur-ra lagaški / lú uri5

ki-ke4 / inim bí-gar / 
šu-na mu-ni-gi4
(Ningirsule, (kes on) Enlili võimas kange-
lane; Utu-hegal, nelja ilmakaare kuningas; 
Lagaši piiri, millele Uri mees esitas nõude, 
andis tema (Ningirsu) kätesse tagasi) 

Kuigi Ur-Namma nime ei ole tekstis mai-
nitud, tundub üpriski selge, et ainus valitseja, 
kes analüüsitud ajastul võis Uri linnas võimul 
olla ja kelle juhtimisel pidi toimuma ka rün-
nak Lagaši vastu, oli just nimelt Ur-Namma. 
Tekstist järeldub ka see, et Ur-Namma ei 
tegutse enam mitte kui Utu-hegali alluvuses 
olev ametimees, vaid kui iseseisva riigi valit-
seja. Seda, et Ur-Namma oletatavasti oli ise-
seisev valitseja juba ka gutilastega peetud sõja 
perioodil, võib kaudselt tõestada üks Nippuri 
linnast leitud Ur-Namma raidkirja koopia. 
Tekstis on Ur-Nammat mainitud kui kunin-
gat ning seoses gutilaste vastase võitlusega.37 

32  D. O. Edzard. Gudea and His Dynasty. The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Early Periods, Vol. 3/1. 
University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London, 1997, lk. 25. Sama on kirjas ka raidkirjas Ur-Bau 12 
(lk. 24). 

33  D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, lk. 280–281.
34  Riikide maade päris omanikuks oli alati selle riigi peajumalus. Ka käesolevates tekstides on väidetud, et Utu-

hegal tagastas ebaõiglaselt anastatud maad Lagaši peajumalannale Nanšele ja peajumalale Ningirsule. 
35  D. R. Frayne. Sargonic and Gutian Periods, lk. 282.
36  Ibid., lk. 282–283.
37  Ur-Namma 1, iv 2-6: D. R. Frayne. Ur III Period (2112–2004 BC). The Royal Inscriptions of Mesopotamia. 

Early Periods Vol 3/II. University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London, 1997, lk. 21.
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Kahjuks on aga säilinud tekst väga halvas 
seisus ning ei ole võimalik täpselt aru saada 
kirjeldatud sündmuste iseloomust. Sama 
tekst väidab ka seda, et Ur-Namma pani 
paika Sumeri piirid. See väide ühildatuna 
Utu-hegali raidkirjadega viitab selgelt sellele, 
et Sumeris toimus pärast oletatavasti ühiselt 
peetud võitlust gutilaste vastu omavaheline 
võitlus ülemvõimu pärast mitme Sumeri riigi 
vahel. Nagu hilisemad ajalooallikad näitavad, 
väljus sellest konfliktist võitjana Uri riik ees-
otsas kuningas Ur-Nammaga.

Kokkuvõte ja sündmuste oletuslik 
rekonstruktsioon

Gutilaste rünnakute ja sisemiste vastuolude 
tõttu varises kokku Akkadi impeerium ning 
peamiseks poliitiliseks jõuks Mesopotaamias 
said gutilased. Samal ajal olid mitmed 
Sumeri riigid iseseisvad (Lagaš, Uruk, Ur), 
kuid pidid oletatavasti maksma gutilastele 
andamit ega tundnud ennast kindlalt. Uri 
riigis olid mõjuvõimsal positsioonil Lagaši 
valitsejad, millest annavad tunnistust juba 
kuningas Ur-Bau ajast pärinevad raidkir-
jad. Gutilased alistati Uruki kuninga Utu-
hegali juhtimisel, kes saavutas esialgu kõige 
tähtsama valitseja positsiooni kogu Sumeris 
ja Akkadis. Uri linnas asehaldurina või ka 
iseseisva kuningana tegutsenud valitseja Ur-
Namma kuulutas ennast sõltumatuks riigiju-
hiks ning ründas Lagaši riiki. Konflikti sek-
kus Uruki kuningas Utu-hegal, kes saavutas 
Uri poolt annekteeritud maade tagastamise 
iseseisvale Lagaši riigile. Utu-hegal suri 
loomulikku surma või tapeti (näiteks Ur-
Namma mahitusel või rünnaku tagajärjel). 
Ur-Namma suutis enda kätte haarata võimu 
nii Urukis kui Lagašis. Tõenäoliselt võis see 
toimuda ka sõjalisel teel ning mitte polii-
tiliste läbirääkimiste kaudu kokku lepitud 
rahumeelse liitumisega.38 Kuigi Uri riigi ole-
tatav vägivaldne võimuhaaramine Sumeris 

ja Akkadis ei ole vähese allikmaterjali taus-
tal tõestatav, on siiski kindel ajalooline fakt 
see, et terve järgneva sajandi (2112–2004) 
oli kogu Lähis-Idas domineerivaks riigiks 
Ur-Namma asutatud Ur III riik, mille büro-
kraatlikule haardele ja tsentraliseeritusele ei 
leidu võrdväärset kogu eelneva ega ka hili-
sema Lähis-Ida ajaloo kestel. 

Artikkel on valminud ETF grantide nr. 7712 ja 
8993 toel.

38  Sõjaline ja pikem poliitiline vastuolu Uri ja Lagaši riigi vahel võib olla ka üks peamisi põhjuseid, miks kuningas 
Šulgi ajal koostatud „Sumeri kuningate nimekiri” ei maini kordagi Lagaši riiki: P. Espak. Sumeri kuningate 
nimekirja dateerimisest. – Usuteaduslik Ajakiri 59 (2009), lk. 58–63.
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