
Jakso 2: Kiroustauluja, magiaa ja Isä meidän rukous – 
uskonnollisuuden rajanvetoja antiikissa 

 

Sari: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastia. 

Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun 

tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. Meitä voi seurata 

myös instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium_Tampere. Otamme mielellään vastaan 

kysymyksiä ja toiveita. 

Sari: Tässä jaksossa puhutaan magiasta. Mitä se on ja ennen kaikkea miten sitä on eri 

aikoina ja eri konteksteissa määritelty. Rajalinja magian ja niin sanotun “oikean” uskonnon 

välillä on aina ollut muutakin kuin hengellisyyttä; se on myös valtaa, hierarkioita ja 

toiseuttamista. Mutta magia niin kuin uskontokin on myös tapoja, rituaaleja ja symboleita – 

arkea ja elettyä elämää. Ilmiön haastavuutta lisää se, että eri kategoriat ovat myös 

historiantutkimuksen sisällä kytköksissä paitsi tutkimussuuntauksiin myös hierarkiaan ja 

tutkimusajan arvoihin. Olen Sari Katajala-Peltomaa, keskiajan tutkija, joka on erikoistunut 

ennen kaikkea elettyyn uskoon ja vuorovaikutukseen pyhimysten kanssa. Tästä 

monimuotoisesta ja kiehtovasta aiheesta on kanssani keskustelemassa kaksi antiikin 

asiantuntijaa. 

Ville: Olen Ville Vuolanto, historian yliopistonlehtori, ja vastaan latinankielisen kulttuurin ja 

latinan opetuksesta Tampereen yliopistossa. Tutkijana olen erikoistunut arjen, 

kokemusten, perheen ja lapsuuden historiaan. Tätä kautta myös magia on tullut tutuksi. 

Kata: Minä puolestani olen Katariina Mustakallio, vanhempien aikojen yliopistonlehtori, 

olen tutkinut niin roomalaista uskontoa, elämänkaarta, monikulttuurisuutta, kuin 

kuolemankulttuuriakin. 

Sari: Aloitetaan ihan perusteista: mistä antiikin ihmiset puhuivat, kun he puhuivat 

magiasta? Oliko sana käytössä ja toisaalta tarkoitettiinko, jollain toisilla termeillä sitä, mitä 

me nykyään miellämme magiaksi? 

Kata: Magia-termi on tunnettu jo varhaisista kreikkalaisista kirjoituksista lähtien, alun perin 

sillä viitattiin vierasperäisiin tietäjiin, meedialaiseen heimoon, magoi, joilla oli omituisia 

tapoja. Kreikkalaiset myös jakoivat magian valkoiseen, jossa tavoiteltiin hyviä asioita 



noitakeinojen avulla ja mustaan, jossa pyrittiin vastustajan vahingoittamiseen tai 

surmaamiseen. Myöhemmin Roomassa, kun termi yleistyi, muun muassa kristittyjä 

saatettiin pitää maagikkoina, he kun väittivät muuttavansa viinin vereksi jne. Yleensä 

Roomassa uskonto jaettiin oikeaan kansalaisuskontoon, jota kutsuttiin mm. nimellä religio, 

ja sitten oli olemassa taikausko, superstitio. 

Ville: Superstition harjoittaminen oli yksityistä oman edun tavoittelua, kun taas religio 

julkista toimintaa yhteisön eduksi. Nämä samat termit ja käsitykset lainattiin jo antiikissa 

kristinuskoon, ja kristityt alkoivat pitää monijumalaisuutta ja polyteististen jumalten rukoilua 

ja näille uhraamista taikauskona ja yrityksenä vaikuttaa maagisesti henkivoimiin. 

Sari: Vanhempien aikojen tutkimuksessa lähdekysymys on aina keskeinen, varsinkin 

teemoissa, jotka jotenkin poikkeavat valtakulttuurista tai pitävät sisällään muiden kuin 

eliitin jäsenten toimintaa. Miten siis tiedämme mitään antiikin magiasta? Eli millaisia 

lähteitä on nykypäivään säilynyt magian eri muodoista? 

Ville: Kyseessä oli ilmiökenttä, joka vaikutti kautta koko kulttuurin, joten 

lähdemateriaaliakin on hyvin monipuolisesti ja erilaisia. Toki antiikista kaiken kaikkiaan on 

suppeammin lähdemateriaalia käytettävissä kuin monilta myöhemmiltä ajoilta.  

Kata: Meillä on tietenkin erilaista kirjallista lähdeaineistoa, ja aivan tavallisissa ihmisten 

töhertämissä piirtokirjoituksissakin mm. Pompejista löytyy maagisia merkkejä ja ilmaisuja.  

Jo varhaisissa kreikkalaisissa eepoksissa Iliaassa ja Odysseiassa käydään manalassa ja 

saadaan salattua tietoa vainajilta. Samaa traditiota jatkoi keisari Augustuksen aikana 

elänyt Vergilius, jolla on myös vaikuttava kuvaus manalassa käynnistä. Yleensäkin 

ajateltiin, että kuoleman voimat ovat maagien apureina. Myöhemmät historiankirjoittajat, 

varsinkin Titus Livius, kuvavat varhaista Roomaa koskevissa kertomuksissaan myös 

ihmisten uskoa tällaisiin voimiin. Maageiksi kutsuttuja henkilöitä myös karkotettiin useaan 

kertaan Roomasta. Pitkän ajanjakson kuluessa myös suhtautuminen magiaan muuttui. 

Kun Rooma valtasi Egyptin 30 eaa, alettiin magia yhdistää ennen muuta egyptiläiseen 

kulttuuriin, tästä mm. Apuleius kertoo Kultainen Aasi -romaanissaan. 

Ville: Kiehtovia lähteitä ovat myös erilaiset magiikkaan liittyvät loitsutekstit. Näistä 

erikoisimpia ovat kiroustaulut, joita on säilynyt yli tuhat, sekä kreikaksi että latinaksi. Niitä 

on löytynyt esimerkiksi temppelien kivien väliin tai lattioiden alle kaivettuina. Toisaalta 

roomalaisaikaisista egyptiläisistä papyruksista löytyy myös loitsuja, joilla manataan 

kuolleita kertomaan tulevaisuudesta, tuodaan paikalle henkilö suorittamaan erilaisia 



rankaisuretkiä, ja esimerkiksi erilaisten ‘taikajuomien’ cocktaileja, joilla neuvotaan, miten 

saada naapurin mukava poika rakastumaan itseensä, tai miten tulla näkymättömäksi. 

Kata: Pompejista ja Ostiasta on löytynyt myös piirtokirjoituksia, joissa aivan tavalliset 

ihmiset toivottivat toisilleen kaikkea pahaa ja varustivat nämä kirjoitukset maagisilla 

symboleilla. Uskottiin, että jos sai vihollisen hiuksia tai kynnenpalasia haltuunsa, saattoi 

niiden avulla vahingoittaa häntä. Myös erilaisia myöhempien voodoo-nukkien tyyppisiä 

ihmishahmoisia nukkeja, jotka on lävistetty naulalla, on löydetty kaivauksissa. Toisaalta 

esineellisessä aineistossa on säilynyt myös esineitä, joilla pahan silmän tai pahan loitsun 

vaikutusta pyrittiin estämään, erilaisia suojelevia amuletteja kantoivat niin miehet kuin 

naiset ja varsinkin pienet lapset, ja myös kotieläimet.  

Sari: Mihin magiaa sitten käytettiin, eli miksi antiikissa oli tällaisia käytäntöjä? 

Ville: Magia oli kiinteä osa ihmisten arkea, eikä sitä voi erottaa muusta 

uskonnollisuudesta, ei myöskään terveyden vaalimisesta ja parantamisesta. Maailmassa, 

josta nyt puhumme, ei luotettavia lääkkeitä tunnettu - terveys oli kiinni oikeasta suhteesta 

jumaliin ja henkiolentoihin. Sairaus ja elämän onnettomuudet johtuvat pahansuovista 

hengistä tai jumalten epäsuosiosta. Tieto tehokkaista parannusmenetelmistä, olivat ne 

sitten loitsuja, voiteita ja liemiä, tai rukouksia jumaluuksille, kulki suvussa tai oppimestarilta 

kisällille; esim. Cato vanhemman maatalousoppikirjassa (suomeksi: 

Herrasmiesmaanviljelijän käsikirja) kaali käy kaikkeen, sisäisesti tai ulkoisesti. Mutta kyllä 

magiaa käytettiin muuhunkin, kuten hävinneiden tai varastettujen tavaroiden löytämiseen, 

tai varkaan rankaisemiseen… 

Kata: Lääkärintyötä muutenkin pidettiin toimimisena hyvän ja pahan tiedon välillä, oltiin 

tekemisessä elämän ja kuoleman kanssa. Samoin termi, jolla kutsuttiin myrkkyä, 

venenum, oli monimerkityksellinen, se tarkoitti myös lemmenjuomaa, eroottisia haluja 

nostattavaa nestettä ja termi itse johdettiin rakkauden jumalatar Venuksesta. 

Seksuaalisuus onkin ollut yksi maagien tärkeä toimintakenttä, toisaalta heidän puoleensa 

käännyttiin, jotta haluttu kohde saataisiin suosiolliseksi, toisaalta taas lasten saannin 

toivossa. 

Sari: Magian ja uskonnon rajanvetoon liittyy keskeisesti myös valtasuhteet. Magia on 

perinteisesti nähty jonain sellaisena, jota “ne muut” harjoittavat. Toisina on nähty usein 

yhteisöjen marginaalisemmat jäsenet tai sen ulkopuoliset. Vastaavasti magia on jotain, 

jota tehdään yksin ja salassa, omaa etua tavoitellen – uskonto sen sijaan on yhteisöllistä, 



yhteisöä kokoavaa ja julkista. Tällaiset mielikuvat elävät etenkin populaarikulttuurissa 

edelleen vahvasti, mutta ovat osittain vääriä, sillä magiaa oli montaa eri lajia. Esimerkiksi 

keskiajalla pitkälle 1200-luvulle oppinut magia oli nimenomaan yhteisön oppineen ja 

latinantaitoisen eliitin harrastus. Millaisia toiseuttamisen prosesseja antiikin aikana 

magiaan liittyi – ja tai on liitetty myöhemmän tutkimuksen näkökulmissa? 

Kata: Roomalaisessa uskonnossa oli paljon piirteitä, joita me voisimme kutsua magian 

piiriin kuuluviksi, esimerkiksi uskottiin, että eri ajat ja eri paikat olivat erilaisten voimien 

asuttamia, joita voitiin lähestyä vain tuntemalla nämä voimat nimeltä ja lähestymällä 

oikeilla rituaaleilla. Roomalaiset eivät itse nähneet tässä mitään maagista, vaan pitivät sitä 

normaalina religiona, joka yhdisti kaikki yhteisiin kultteihin. Superstitio, taikausko, oli se 

käsite, mitä käytettiin vieraista ja vaaralliseksi katsotuista uskonnollisista vaikutteista. 

Tasavallan ajan Roomassa senaatti oli se taho, joka päätti, kuuluiko jokin uusi 

uskonnollinen liike superstitioon vai sopiko se religion piiriin, myöhemmin tämän 

päätöksen teki keisari lähipiirinsä kanssa. Tätä superstitiota edusti roomalaisille pitkään 

muun muassa kristinusko. 

Ville: Magia oli pitkälle eksperttien toimintaa – ja vahingollinen magia oli nimenomaan 

’niiden toisten puuhaa’: perinteisesti uskottiin, että maagit ja noidat tulivat Tessalian 

maakunnasta, kuten Medeia  (siis lähes barbaarisesta pohjolasta kreikkalaisten mielestä), 

tai sitten Egyptistä, tai kaukaisesta idästä, Intiasta… Itäisen maan viisaat miehet olivat siis 

maageja. Vain se, että uudessa testamentissa näillä on vain positiivinen rooli, ja se että 

kulttuurihistoriassa eri termeille kasaantuu kaikenlaista painolastia, estää meitä 

kutsumasta heitä velhoiksi tai noidiksi – kun taas varhaiskristittyjä haastanut ja Apostolien 

teoissakin mainittu Simon magus kääntyy suomeksi Simon noidaksi. 

Sari: Entä kristillistyminen? Tässä on varmasti paljon jatkuvuutta, sillä osa näistä ilmiöistä 

on tosiaan edelleenkin tuttuja. Toisaalta osa antiikin aikaisesta magia–uskonto jaottelusta 

saattaa olla yllättäviäkin nykyisestä kristinusko- ja Eurooppa-keskeisestä näkökulmasta? 

Ville: Niin, esimerkiksi kun valmistelin tästä aikanaan luentoa, itseäni hämmästytti, miten 

monia esimerkkejä olisin voinut ottaa yksin Uudesta testamentista, joka tietysti kuvaa 

Palestiinan alueen kulttuuria 1. vuosisadan loppupuolella jKr. Kuvaavaa myös on, että 

myöhäisantiikissa kristittyjen pappien toimiminen maageina tai astrologeina piti monesti 

erikseen kieltää. Papisto siis saavutti rituaalieksperttien aseman – joten ihmiset hakivat 

näitä samoja palveluja kuin aiemmiltakin eksperteiltä.  



Kirkkoisä Hieronymus kertoo esimerkiksi tarinan, joka sijoittuu 300-luvun puoliväliin: 

Italicus, kristitty hevosajaja Gazan kaupungissa pyysi pyhänä miehenä tunnetulta 

Hilarionilta suojaa hevosajoihin. Hilarionin empiessä hevosajaja korosti, ettei kyseessä 

olisi magia, vaan hän vain etsii apua Kristuksen palvelijalta estääkseen kristittyjen häviön 

ja pilkan. Tällöin Hilarius ottaa juomamukinsa, täyttää sen vedellä ja antaa Italicukselle, 

joka pirskottaa veden itsensä, hevosen, vaunujen, tallin ja hevosajoradan päälle. Italicus 

voittaa – ja Hilarionia syytetään taikuudesta, hänet pitäisi teloittaa, koska hän on noita, 

maleficus, käytettyään vastataikuutta. Kristinuskon piirissä ei siis kyse ollut sinänsä 

keinojen erilaisuudesta, vaan siitä, kenen nimissä ihmeitä tehdään, ja kenen auttaja on 

voimakkain. Vastaavasti esim. Augustinus noin v. 400 suositteli, vaikkakin pitkin hampain, 

mieluummin painamaan Raamatulla särkevää päätä, kuin ehkäisemällä päänsärkyä 

amuleteilla...   

Sari: tyypillisesti magia nähdään hyvinkin sukupuolitettuna ja siis nimenomaan 

feminiinisenä ilmiönä. Tähän epäilemättä vaikuttaa mielikuvat uuden ajan alun 

noitavainoista populaarikulttuurissa. Magian eri muodot olivat keskiajalla linkittyneitä 

sukupuoleen, mutta eivät vain feminiinisyyteen. Aiemmin esimerkkinä viitattiin jo 

oppineeseen taikuuteen, joka oli koulutetun eliitin ja kirkonmiesten harjoittamaa. Millainen 

tilanne oli antiikissa sukupuolitettujen käytäntöjen suhteen? 

Kata: Tunnemme oppineita maageja, mutta yleensä kirjallisissa lähteissä erilaisten 

taikakeinojen käyttäjiksi ajateltiin naisia, aina etruskikuningattarista lähtien. Tämä leima 

heijastettiin varsinkin vanhempiin naisiin, orjiin, kurtisaaneihin ja vierasmaalaisiin. Heihin 

yhdistettiin salattujen voimien tuntemus ja käyttö. Myrkyttäjien uskottiin olevan aina naisia. 

Tämä näkyy myös roomalaisessa laissa, jossa määrättiin samoja rangaistuksia maageille 

ja myrkyttäjille. 

Ville … mutta kyllä tosiaan miesnoitia antiikissa oli, eli ekspertiisiä oli sekä naisilla että 

miehillä. Ja sitten kun katsomme esimerkiksi niitä kiroustauluja, niin niiden laatijoissa on 

yhtä hyvin sekä naisia että miehiä. Magia kuului kaikille.  

Sari: Nyt podcastissa seuraa kohta, jossa esittelemme käsiteltävää ilmiötä 

alkuperäislähteen antaman esimerkin voimin. Minkä lähteen haluaisitte tässä esitellä ja 

miksi? 

Ville: Tässä kun on ollut puhetta näistä kiroustauluista, on varmaan hyvä ottaa jokin niistä 

esimerkiksi. Yksi omia ’suosikkejani’ on seuraava antiikin Hadrumentumista – joka on 



nyky-Tunisian rantalomakohde Soussen paikalla ollut roomalainen kaupunki – löytynyt 

lyijylevylle kaiverrettu teksti: 

Vannotan suuren jumalan ja Anteros-jumalan kautta, ja sen kautta, jolla 
on haukka pään tilalla, ja seitsemän tähden kautta, jotta siitä hetkestä 
lähtien kun tämän asetan, ei Sextilius, Dionysian poika saa unta vaan 
palaa raivopäisenä, ei nuku, ei istu, ei puhu, vaan hänellä on mielessään 
minut, Septima, Amoenan tytär. Palakoon hän raivopäisenä rakkaudesta 
ja himosta minuun, Sextiliuksen, Dionysian pojan sydän palakoon 
rakkaudesta minuun, Septimaan, Amoenan tyttäreen. Koska siis olet  
Abar Barbarie Eloee Sabaoth Pachnouphy Pythipemi, saat aikaan että 
Sextilius, Dionysian poika, ei  saa unta vaan hän palaa rakkaudesta ja 
himosta minuun ja hänen mielensä ja sydämensä, ja Sextiliuksen, 
Dionysian pojan, vartalon kaikki jäsenet ovat täydellisesti tämän vallassa. 

Jos näin ei tapahdu, laskeudun Osiriksen pyhäkköön, avaan haudan ja 
heitän hänet virran vietäväksi, sillä minä olen suuren jumala 
AXRAMMACHALALAn suuri päällikkö. 

Nostan tästä esiin kolme yksityiskohtaa: ensinnäkin uskonnollisten perinteiden 

sekoittuminen. Egyptiläisten jumaluuksien ja henkien ajateltiin olevan erityisen tehokkaita 

magiikassa, tässäkin mainitaan Osiris ja viitataan haukanpäiseen Horukseen. Mutta sitten 

tässä viitataan heprealaiseen tradition: Eloee Sabaots, ehkä myös pitkällä pyhällä nimellä 

mainittu Suuri Jumala AXRAMMACHALALA viittaa tähän. Ja siten tuossa on ihan 

perinteinen kreikkalais-roomalainen Anteros, siis Afroditen toinen poika (toinenhan oi 

Eros). Toinen asia on, että kaikissa näissä teksteissä on tärkeää yksilöidä ihminen 

nimenomaan äidin kautta – tässä pääsyy on estää henkiä erehtymästä, he kun tiesivät, 

kuka on kenenkin lapsi oikeasti – ja kuten roomalaiset sanoivat, äiti on aina varma, isä ei 

koskaan (Mater semper certa, pater numquam). Ja kolmas seikka on myös kristinuskon 

piirissä, ja pyhimyskultin parissa myöhemmin, tunnettu asia, eli yliluonnollisia voimia 

uhkaillaan rangaistuksella, tässä siis uhkana on Osiriksen ruumiin heittäminen haudasta 

virran vietäväksi jos hän ei auta tarpeeksi kiroajaa.  

Kata: Tässä tulee monta keskeistä piirrettä esiin. Erityisesti se, että korkeimmat voimat 

eivät ole ihmisistä riippumattomia, vaan heidän valtansa riippuu siitä, kuinka paljon ihmiset 

uskovat heihin, ja uhraavat heille – heidän valtansa pienenee, jos ihmiset eivät enää usko 

heihin. Eli vastavuoroisuus on hyvin syvällä tässä kulttuurissa, roomalaiset käyttivät tästä 

sanontaa ’do ut des’  - ’annan jotta antaisit’, eli uhraan, että saisin vastapalveluksen. Tämä 

tuli hienosti esiin.  



Sari: Tämä do ut des on tietysti perinne, joka jatkuu sitten hyvin vahvasti myös kristillisen 

kulttuurin parissa keskiajalla ja pyhimyskulttuurin puolella. Itse kiroustauluista voidaan 

voilä yleisesti sanoa, että älkää kokeilko tätä kotona.  

Meillä on tässä podcast-sarjassa tapana tarkastella myös näitä käsiteltäviä ilmiöitä 

uusimman tutkimuksen näkökulmasta eli haluamme tuoda kuulijoiden tietoisuuteen uusia 

tai uudehkoja tutkimustuloksia, jotka ovat kuitenkin edelleen tuntemattomia suuren yleisön 

keskuudessa, eli myytinmurto-osuus. Magiaa on tutkittu kauan ja sen määrittely riippuu 

paitsi tutkittavasta kontekstista niin myös tutkijan kontekstista. Magia on vahvasti 

mielikuvitusta kutkuttava asia ja populaarikulttuurissa sitä on käsitelty paljonkin, mutta ei 

aina historiallisesti tarkasti. Minkälaisia myyttejä te haluaisitte murtaa antiikin ajan 

magiasta? 

Ville: Minulle heti tule mieleen ajatus magiasta ’jäänteenä’, ikään kuin vanhana harha 

jonka täytyisi periytyä aina vanhemmasta, esim. meillä esikristillisestä 

uskomusmaailmasta. Huvittavaa kyllä, tähän liittyy myös ajatus itse magiasta nimenomaan 

ikivanhana tietona.  Mutta kun näitöä ilmiöitä tarkastellaan, käykin ilmi, että kyse on 

ihmisen vanhoista samoista perustarpeista: tässä erityisesti merkityksen hakeminen ja 

elossapysyminen, samoin ihmisen samasta kognitiivinen  (ja järjestystä kaipaavasta) 

rakenteesta ajattelusta. Samat ideat voivat hyvin syntyä itsenäisesti ilman että kyseessä 

on mitään tuhansien vuosien perinnettä takana.  

Kata Syvällä on jokaisessa kulttuurissa tämmöinen me-muut -dikotomia. Meidän 

uskontomme on puhdasta, teidän saastaista. Mutta oikeastaan haluaisin, että tarkemmin 

tarkastelisimme tätä koko kahtiajakoa. Uskontojen tutkimuksessa ja varsinkin 

antropologiassa on jo pitkään kritisoitu, että jako uskontoon ja magiaan on itse asiassa 

länsimaisen kolonialistisen katseen luomaa, erityisesti juuri tutkimuksen parissa. On menty 

muihin maanosiin tutkimaan primitiivisiä kulttuureita ja leimattu niiden uskonnot magiaksi. 

Kuitenkin kaikissa uskonnoissa on piirteitä, joita voidaan kutsua magiaksi. Tärkeää, 

ainakin historiantutkijalle on olla herkkä sille, miten samana aikana saattaa olla erilaisia 

tulkintoja ”oikeasta” ja ”väärästä” uskonnosta. Minua kiinnostaa erityisesti monikulttuurinen 

roomalainen maailma, jossa saatettiin elää rinta rinnan erilaisten etnisten ja uskonnollisten 

ryhmien kanssa, ilman ristiriitojen kärjistymistä. Tämä on useinkin ollut mahdollista. 

Mielestäni tätä yhdessä elettyä todellisuutta ja uskontoa kannattaa edelleen tutkia: kuinka 

tämä yhteiselo oikein pystyttiin järjestämään.   



Sari: Nämä ovat tärkeitä huomioita – lisäisin tähän vielä, että historioitsijoiden itsensä 

pitää olla erityisen herkkä sille, miten itse käyttää kieltä ja käsitteitä, sillä nämä ovat myös 

arvovalintoja.  

Podcastin lopuksi pohdimme pitkiä jatkumoita ja eroja ja yhtäläisyyksiä nykykulttuuriin. 

Antiikin ajan yhteiskunta oli monella tapaa erilainen kuin nykyään. Jotkut ajatusmallit 

esimerkiksi sukupuolesta ja toiseudesta ovat kuitenkin pitkäkestoisia ja samoja näkökulmia 

on löydettävissä nykyäänkin. Onko nykykulttuurissa mitään yhtäläisyyksiä antiikin ajan 

magiakäsitysten kanssa? 

Ville: Ainakin se, että toisten uskonnollisuutta pidetään yhtä lailla nykyisin helposti 

taikauskoisena, eikä nähdä samoja piirteitä omassa perinteessä – tämä oli hyvin tyypillistä 

jo antiikissa. Satunnainen esimerkki: pääsääntöisesti vastasyntyneen nimeä ei ole 

edelleenkään tapana ilmoittaa ennen kastetta (jos lapsi kastetaan) – harva ajattelee, että 

taustalla alkujaan on ajattelumalli, että tällöin paholainen voi kutsua lasta nimellä jo ennen 

kasteen antamaa ‘suojaa’ ja vaatia sen omakseen ilman kasteen antamaa suojaa…  

Kata: Tämä on sikälikin kiinnostava esimerkki, että toisaalta taas Italiassa lapsen nimi 

sanotaan ja julkistetaan heti kun lapsi syntyy. Eroja on tietenkin paljon, mutta juuri 

monikulttuurinen Rooman valtakunta loi kaupungeissaan monia elämänympäristöjä ja 

olosuhteita, jotka muistuttavat nykyistä. Aina on oltu muotitietoisia ja aina on kiinnostuttu 

myös uskonnon periferiassa liikkuvista esoteerisistä liikkeistä, ja aina myös valtiovalta on 

pyrkinyt puuttumaan niihin, jos ne on nähty yleistä rauhaa uhkaavina. Toisaalta köyhät ja 

osattomat ovat usein panneet viimeisen toivonsa magiaan tai horoskooppeihin, ja etsineet 

lohtua niiden piiristä. Voimme siis sanoa, että uskonto, ja magia sen osana, vastaavat 

vahvasti inhimillisiin tarpeisiin, eikä niiden tarve näytä olevan hiipumassa. 
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