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Pääkirjoitus

Onhan meillä sentään vielä
viiniä ja runoutta
Voisin kenties kirjoittaa tähän pääkirjoitukseen jotain Kreikan talouskriisistä, velaksi elämisestä, lakkoilusta, mielenosoituksista, polttopulloista ja kyynelkaasusta, mutta enpä taida viitsiä. Elämä
on liian lyhyt tuhlattavaksi murehtimiseen. Kurjien talouslukujen sijaan on paljon hauskempaa miettiä ihmiselon mukavia asioita, kuten esimerkiksi runoutta ja viiniä, joista molemmista kirjoitetaan monessakin
tämän lehden artikkelissa. Heti lehden aluksi Manna Satama esittelee meille itsensä Dionysoksen ja
lehden lopussa Martti Leiwo kertoo lukijoille kreikkalaisista viineistä. Heidän juttujensa väliin mahtuvat vielä Pekka Matilaisen kirjoitus vuonna 1979 kirjallisuuden Nobelin palkinnon saaneen Odisséas
Elítisin teoksen Kunnia olkoon (To Áksion estí) tulossa olevasta suomennoksesta ja María Matzoúkoun
artikkeli runoilija Kostantínos Hatzópoulosin tyttärestä.Viinin ja runouden lisäksi tässä lehdessä on
tarjolla asiaa mm. kreikkalaisista siirtolaisista, kreikkalaisten juurista ja filhellenismistä sekä yhdistyksen
kevään esitelmistä Kira Kaurinkosken, Mika Hakkaraisen ja Päivi Lammin kirjoitusten muodossa.
Lopuksi, kun runoudesta ja viinistä on kyse, on hyvä siteerata Charles Baudelairea.
Tulee aina olla päihdyksissä. Siinä kaikki: vain siitä on kysymys. Jotta ette tuntisi Ajan hirveää taakkaa, joka
murskaa teiltä olkapäät ja painaa teidät maata päin, teidän tulee päihtyä kaiken aikaa.

Ja jos joskus palatsin portailla, ojanpientareen vihreällä nurmikolla, huoneenne synkässä yksinäisyydessä heräätte päihtymyksen laskettua tai hävittyä, kysykää tuulelta, aallolta, tähdeltä, linnulta, kellolta, kaikelta katoavalta, pyörivältä, laulavalta, puhuvalta kysykää, mitä aika on. Ja tuuli, aalto, tähti, lintu, kello vastaavat: On aika
päihtyä. Jotta ette olisi Ajan piinaamia orjia, päihtykää lakkaamatta. Viinistä, runoudesta tai hyveestä, mielenne
mukaan.
(”Päihtykää”, kokoelmasta Pariisin ikävä, suomennos Väinö Kirstinä ja Eila Kostamo, Karisto
1963)

Vesa Vahtikari
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Kuva: Martti Leiwo

Mutta mistä? Viinistä, runoudesta tai hyveestä, mielenne mukaan. Mutta päihtykää.

Manna Satama

Irti arjesta Dionysoksen avulla
Dionysos, viinin jumala, on olympolaisten joukossa se, jonka seurassa kuolevainen pääsee hetkellisesti ylittämään ruumiinsa rajan tai ainakin sellaista yrittämään. Lääkkeen ja viinin tavoin Dionysos voi toimia ihmiselle joko avuksi tai
tuhoksi. Euripideen sanoin tämä jumala on ”kamalin ja ihanin kuolevaiselle”
(Bakkantit 861).
Dionysos, joka on tunnettu myös
Bakkhos-nimellä (lat. Bacchus), on liitetty antiikin kreikkalaisessa maailmassa ennen kaikkea
viiniin. Viittauksia Dionysoksen tähän rooliin
on ilmeisesti ollut jo melko varhain. Esimerkiksi
joissakin Pyloksen ja Hanian pronssikautisissa lineaari B -kirjoituksissa mainitaan Zeus ja
Dionysos hunajajuomauhrin vastaanottajina, ja
on ajateltu, että tämä viittaisi nimenomaisesti
Dionysoksen ja viinin läheiseen suhteeseen.
Voidaanpa Dionysoksen ja viinin yhteispeli historiallisesti ajoittaa miten vain, mytologian
mukaan Dionysos opetti ihmisille viininviljelyn
ja rypäleen valmistamisen viiniksi. Viiniin kiinnittyvät oikeastaan kaikki muutkin Dionysoksen
toimipiiriin liittyvät asiat assosiaatioketjun tavoin: hedelmällisyys, humaltuminen, ekstaasi,
teatteri, kuolleiden maailma. Näitä kaikkia yhdistää se, että ne kuvastavat Dionysoksen roolia
jumalana, joka ylittää maallisen, ruumiillisen olemassaolon rajan. Ja kun kreikkalaiset jumalat
yleensä ovat tiukasti jumalmaailman hahmoja,
Dionysos sulautuu yhteen hänen edustamiensa
roolimallien kanssa – hän ikään kuin astuu kansan pariin. Mutta ei Dionysosta pidetty yhtenä
kuolevaisista; hän oli tiukasti jumala, itsensä
pääjumala Zeuksen poika, ”kahdesti syntynyt”,
jonka kuolevainen äiti menehtyi synnytykseen.
Dionysoksen olemus oli sekä eläimen että ihmisen, maskuliinisen ja feminiinisen, nuoren ja
vanhan. Kaikessa näkyy hänen joustava ja alati
muuttuva roolinsa.

intohimon kohteista oli Theban kuninkaan
Kadmoksen tytär Semele. Zeuksen olympolainen
vaimo Hera, taas kerran mustasukkaisuuden vallassa, tekeytyi Zeuksen lasta odottavan Semelen
ystäväksi ja sai nuoren naisen vaatimaan, että
Zeus esittäytyisi Semelelle kaikessa jumalallisessa loistossaan, mikä normaalisti ei ole kuolevaiselle sallittua. Zeus suostui lopulta, ilmestyi
Semelelle salamana ja ukkosena. Semele pelästyi
kuoliaaksi mutta ehti synnyttää lapsen, vaikkakin ennen aikojaan. Zeus halusi pelastaa lapsen
ja ompelutti hänet reiteensä, josta Dionysos sitten syntyi toiseen kertaan. Näin Dionysos oli
sekä naisesta että miehestä syntynyt, ja se selittää
Dionysoksen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden yhdessä ja samassa hahmossa.
Dionysoksen alkukertomus on ollut suosittu kuva-aihe antiikin vaasimaalauksessa.
Esimerkkimme on peräisin 300-luvun alkupuolelta eKr., viininsekoitusmaljan kuva-aiheesta.

Dionysos kahdesti
syntynyt (dissótokos)
Useimmin kerrottu Dionysoksen syntytarina kuuluu seuraavasti. Yksi monista Zeuksen


Yksityiskohta apulialaisen punakuvioisen voluuttikraterin (viinin
sekoitusastia) kuva-aiheesta. Museo Nazionale Archeologico di
Taranto (8264), n. 405-385 eKr.
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Zeuksen reidestä syntyvä Dionysos-poika, päässään viininlehtiseppele, ojentaa käsiään joko
torjuakseen tai halatakseen jumalatarta, joka on
valmiina ottamaan lapsen syliinsä. Tämä naishahmo on tulkittu Heraksi, joka yrittää varastaa
lapsen; vastapainona toimii Hermes, jonka tehtävänä oli napata lapsi haltuunsa ja toimittaa tämä
turvaan kasvatettavaksi Seilenoksen ja myyttisen
Nysa-vuoren nymfien parissa. Myyttinen vuoristo on nähty myös Dionysoksen nimessä, jota ei
muuten ole oikein osattu etymologisesti selittää.
Tulkinnan mukaan nimi koostuisi alkuosan Zeusnimen taivutusvartalosta (dio-) ja loppuosan
Nysa-vuoren muunnoksesta.
Miehen ja naisen luonteenomaisten ominaispiirteiden sekoittumista Dionysoksessa pohjustetaan myös eräässä hänen kasvatukseensa liittyvässä tarinaversiossa. Kun Dionysos oli lopultakin
syntynyt, Hermes toimitti vastasyntyneen kuningas Athamaksen ja tämän vaimon Inon luokse
kasvatettavaksi tyttönä. (Ino oli yksi Kadmoksen
tyttäristä ja siten Semelen sisar ja Dionysoksen
täti.) Tämä menettely takasi sen, että Hera ei tajunnut Dionysoksen olevan hengissä.
Dionysoksessa olikin paljon naisellisia piirteitä. Kuva-aiheissa Dionysosta luonnehtivat usein
pehmeät linjat ja
kiharoina olkapäille laskeutuvat
hiukset. Hän on
melko kaukana lihaksikkaan miesvartalon ihanteesta. Dionysokseen
liittyvissä kuvissa esiintyy myös
hyvin
tyypillisesti ns. thyrsos,
Dionysoksen menoihin
liittyvä
sauva, joka tässäkin kuvan marmoriveistoksessa on
mitä ilmeisimmin
ollut Dionysoksen
oikeassa kädesNuori Dionysos (roomalainen kosä. Thyrsos-sau- pio hellenistisen esikuvan mukaan;
vassa oli fenko- Louvre).
linvarsi, jonka ympärillä oli murattia ja päässä
suuri pinjankäpy. Sauvaa pidetään vastakohtien
symbolina: käpy viittaa villiin metsään, fenkoli
maanviljelykseen. Thyrsos tulkitaan usein myös
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hedelmällisyyteen liittyvänä fallos-symbolina.
Sinänsä on mielenkiintoista ja huomioarvoista,
että Dionysosta ei itseään koskaan kuvattu ns.
fallos-hahmona, kuten vaikkapa veijarijumalat
Pan tai Hermes. Dionysos oli jossain määrin sukupuoleton hahmo, vaikka hänen toimivaltaansa
kuuluikin hedelmällisyyss.

Roolit jaossa: Dionysos ja teatteri
Roolien suloinen sekamelska ja niiden vaihtaminen näkyvät monitasoisesti Dionysoksen keskeisellä toimialueella draamassa. Draamassa on kyse
tarinasta, joka voi pohjautua todellisiin tapahtumiin tai täysin fiktiiviseen aiheeseen. Olennaista
on asian esittäminen eri roolien avulla, jolloin tuttukin asia saadaan venymään mitä kutkuttavimpiin ja koskettavimpiin mittoihin. Draama ylittää arjen ja antaa mielikuvituksen laukata uusiin
maisemiin. Tässä liikutaan vahvasti Dionysoksen
omimmalla alueella.
Joidenkin teorioiden mukaan draama kehittyi
dityrambi-kuoroesityksistä, joihin lisättiin tarinaosuutta. Dionysoksen varhaiseen kulttiin tämä
liittyy sikäli, että hänen kulteissaan käytettiin paljon maskeja ja esitettiin eri rooleja – ja tästä on
vain pieni harppaus näytelmään. Draamaan liittyvä kilpailu oli ateenalainen ilmiö, jonka vakiintumiseen osaksi ateenalaista juhlakalenteria vaikuttivat valtapoliittiset tekijät 500-luvun lopussa
eKr.
Draaman ja Dionysoksen kultin syvällinen
yhteys näkyy naamioissa ja rooleissa ja ennen
kaikkea siinä, mitä niiden avulla pyritään saavuttamaan. Jokainen yksilö elää yhteisössä tietyn
roolin mukaisesti, mihin vaikuttavat vaikkapa sukupuoli, ikä, työ, valta ja varallisuus. Ihminen voi
Dionysoksen turvin hetkellisesti ottaa toisen roolin,
riisua yhteiskunnan ”vaatiman” naamion ja päästä
mahdollisesti jopa lähemmäs todellista luontoaan
ja luoda perustaa uudelle, itselle luontaisemmalle
roolille. Draamassa, niin komediassa kuin tragediassa, on parhaimmillaan kysymys samasta asiasta:
draaman avulla pyritään ”aidon luonteen” paljastamiseen ja kehittämiseen eikä jäädä ulkoisen, sosiaalisesti määritellyn roolin tai persoonan vangiksi.
Näytelmän kuluessa roolihahmoista paljastuu jotain muuta, kuin mitä pinta antaa odottaa.
Ei siis ihme, että draamaa ja näyttämötaiteita
saatettiin pitää myös vaarallisena, kuten vaikkapa
Lukianos (2. vs. jKr.) kuvailee aikansa oppineiston asenteita satiirisessa Tanssista-esseessään.


Vaikka se käsittelee ennen kaikkea pantomiimitanssia, siinä esitetyt käsitykset pätevät kaikkeen
draamalliseen esittämiseen. Esseessä kyynikkofilosofi moittii oppinutta ystäväänsä siitä, että
tämä nauttii pantomiimiesitysten seuraamisesta ja
varoittelee tätä muuttumasta ”joksikin bakkanttinaiseksi” liiallisen teatterissa istumisen takia.
Ajatuksena on teatterin vaarallisuus siten, että se
paljastaa näyttelijän todellisen luonteen – esimerkiksi naisroolia esittävä miesnäyttelijä onkin pohjimmiltaan naismainen – ja jos esitys on vaikuttava, tämä vaikutus siirtyy myös yleisöön ja lopulta
muuttaa katsojan arkisen minän ei-toivotulla tavalla. Arvonsa ja asemansa tuntevasta miehestä
kuoriutuu esiin pohjalla oleva naismainen, itsehillintäkykynsä menettänyt ihminen.
Euripideen Bakkantit, yksi nykyteatterissakin
vaikuttavimmista antiikin tragedioista, on monella
tasolla selkeä esimerkki draaman ja Dionysoksen
kultin yhteiselosta: näytelmän viitekehyksissä
tuodaan Dionysoksen kultin keskeisiä ilmenemismuotoja esiin erilaisten roolisekaannusten ja valepukujen avulla. Tarina keskittyy Thebaan, joka
oli Dionysoksen äidin, Semelen kotikaupunki.
Theban hallitsijasuku oli Dionysoksen sukua äidin
kautta, ja kaupungin nuori kuningas Pentheus oli
Dionysoksen serkku äidin puolelta. Semelen perhe ei uskonut, että Dionysoksen isä oli Zeus, mistä
kimpaantuneena Dionysos punoi traagisesti päättyvän juonen. Dionysos sai Pentheuksen sairaalloisen kiinnostuneeksi naisten villeistä Bakkhos-kulttiin kuuluvista menoista ja usutti nuoren hallitsijan
pukeutumaan naiseksi ja vakoilemaan juhlivaa
naisjoukkoa, joiden etunenässä oli Pentheuksen
äiti Agaue. Tässä on syytä muistaa, että antiikin
maailmassa miehillä ja naisilla oli osin hyvin eriytyneet uskonnolliset menot, mistä Dionysoksen
kulttiin olennaisesti kuulunut naisten villi juhlinta on erinomainen esimerkki – miesten ei ollut
lupa nähdä näitä menoja saati osallistua niihin.
Pentheus kuitenkin näki. Dionysos kiinnitti ekstaasissa – tai nykytermein ilmaistuna transsissa –
olevan naisjoukon huomion tuohon ulkopuoliseen,
ja Agauen johdolla naiset repivät Pentheuksen palasiksi elävältä, jäsen jäseneltä. Tapahtunut valkeni
äidille koko kaameudessaan vasta, kun hän kulkueessa takaisin kaupunkiin kantoi poikansa päätä,
jota luuli villieläimen pääksi, virkosi dionyysisestä ekstaasista ja ikään kuin sai takaisin normaalin
ymmärryksen. Sinä hetkenä hän tajusi repineensä
oman poikansa elävältä ja joutuvansa elämään tämän tiedon ja tekemisensä kanssa loppuelämänsä.


Mainadit
hahmoina

repivät

Agaue

Pentheuksen,

pantterivuotaisina keskus-

ja hänen sisarensa

Autonoe (attikalainen
Museum, Fort

punakuvioinen kyliks, n. 480 eKr., Kimball Art

Worth, Texas, USA).

Rituaalinen hulluus, ekstaasi
ja entusiasmi

Dionysoksen kulttiin initioituneet saattoivat
päästä ekstaasin tilaan (kr. ék-stasis) eli itsensä
ulkopuolelle, jumalan valtaamaan, entusiastiseen (kr. én-theos) kokemukselliseen olemiseen,
Euripideen äärimmäisellä tavalla kuvaaman
naisjoukon tavoin. Dionysoksen seuraajat eivät
käyttäneet ”hulluuteen” viittaavia termejä kuten
mainómenos (hulluuden valtaama), manía (hulllus), mainádes (mainadit eli ”hullut naiset”), vaan
neutraaleja, kulttiin itseensä viittaavia termejä
bakkheía (Bakkhoksen kulttimenot), bakkheúein
(juhlia Bakkhosta).
Kuten jo edelläkin tuli esiin, Dionysoksen
juhlintaan liittynyt ekstaasi – rituaalinen hulluus
– oli naisiin rajoittuva tila ja rituaalikäyttäytyminen; se oli miehiltä kielletty jopa siinä määrin,
että itsehillinnän menettämistä ja ylenpalttista
villiintymistä muissakin yhteyksissä pidettiin
naisille ominaisena, ja tuolla tavoin käyttäytynyt
mies leimattiin helposti naismaiseksi. Tietysti oli
poikkeuksia. Erään tarinan mukaan skyyttien hulluna pidetty kunigas Skyles tanssi Olbian kaduilla Bakkhoksena. Mutta pääsääntöisesti miehet
eivät osallistuneet naisten villeihin, bakkanttisiin
thiasos-kulkueisiin, jotka suuntautuivat kesyttämättömään luontoon, ennen kaikkea vuorille
villieläinten asuinsijoille. Kun tällaista käyttäytymistä tarkastelee naisten normaalin arkiroolin
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valossa, kontrasti on aikamoinen. Voi vain kuvitella, miten suuri psykologinen merkitys naisille
itselleen oli päästä osalliseksi tämänkaltaiseen
arjesta irtautumiseen, tyystin toisenlaisen roolin
hetkelliseen omaksumiseen yhteisön hyväksymällä tavalla.
Vaikka vihkiytymättömät pyrkivätkin selittämään epänormaalia käyttäytymistä erilaisten
aineiden aikaansaamaksi tilaksi, myytissä ja itse
uskonnollisessa toiminnassa asiaan vihkiytyneet eivät liittäneet näitä kokemuksia viiniin tai
muihinkaan huumaaviin aineisiin. Ekstaasi saavutettiin muilla keinoin, kuten tanssien, soittaen
ja laulaen. Nämä elementit olivatkin keskeinen
osa Dionysoksen juhlintaa, mikä sinänsä ei poikennut muidenkaan jumalien kulteista. Mutta
Dionysoksen yhteydessä tanssi ja musiikki oli villiä, ulkopuolisen silmissä kaoottista ja säännötöntä. Tanssivien naisten kuvauksissa tunnusomaista
on pään voimakas liike, mikä saa hiukset hulmuamaan vapaina. Rytmisoittimilla, kuten tympanonilla (kehärumpu), symbaaleilla ja krotala-kalistimilla saatiin aikaan kiihkeä, mukaansatempaava
rytmi, jonka tahdissa Dionysosta saatettiin juhlia
entusiasmin tilassa.

Dionysos-vauvan sydämen Semelelle turvaan
mustasukkaiselta Heralta, ja tällä tavoin Dionysos
oli kahdesti syntynyt. Tämä myyttipohja liittyy saumattomasti orfilaisen mysteeriuskonnon
Zagreukseen, ”ensimmäisenä syntyneeseen
Dionysokseen”. Dionysos Zagreus oli Zeuksen
ja Persefoneen poika, jonka Zeus istutti valtaistuimelleen ja antoi salaman hänen haltuunsa. Taas
kerran mustasukkaisen Heran yllyttäminä titaanit
huijasivat taaperoikäiseltä Dionysos-jumalalta
salaman pois ja sen jälkeen paloittelivat tämän.
Zeus pelasti poikansa sydämen ja juotti sen taikajuoman muodossa rakastetulleen Semelelle, ja
näin Dionysos syntyi uudelleen.
Syntymällä uudelleen Dionysos tuntee sekä
elämän että kuoleman. Hänestä on tullut kuoleman voittaja, joka pystyy seuraajilleen tarjoamaan
vapautuksen ruumiin rajoista, pelastamaan ihmisen tässä maailmassa olemisesta. Dionyysisessä
maailmassa kuolleiden maailma on eräänlainen
”mysteerimaailma” lohdullisessa mielessä. Tähän
on liitetty odotus kuolemanjälkeisestä elämästä
siten, että siihen sisältyy Dionysoksen toimintapiirin ihmiselle miellyttävät piirteet (”pelastus”,
”taivasajatus”). Dionysos yhdistää elämän ja kuoleman. Ei olekaan ihme, että Dionysoksen kultin,
orfilaisuuden ja kristinuskon välillä
on nähty runsaasti yhtymäkohtia.
Dionysos oli myös parantaja
– ei sekään kaukana kristinuskon
Jeesuksen toimialoista. Antiikin
lääketieteessä olennaista osaa näytteli potilaan näkemä uni, joka tapahtui tietyssä, sille varatussa tilassa.
Kun potilas oli tullut hoitopaikkaan,
hänet valmisteltiin unennäköön
myös henkisesti. Yön aikana jumala ilmestyi potilaalle unessa ja antoi
avaimet sairauden tulkintaan ja hoitokeinoihin. On ajateltu, että ainakin
Tanssi ja musiikki Dionysoksen kultissa: Dionysos, thyrsos-sauva kädessään ja harjoillain parannuspaikoilla tämä potitiollaan pantterinnahka, seuraa aulos-soitinta puhaltavaa satyyria ja symbaaleja
laalle unessa ilmestynyt jumala oli
soittavaa bakkanttia (Marmorireliefi, n. 100 jKr., British Museum).
Dionysos. Ei siis ole kaukaa haettu
Dionysos Eleutherios, Dionysos
sekään ajatus, että draamaa pidettiin ihmisen koSoter: vapautus ja pelastus
konaisvaltaista hyvinvointia edistävänä ja jopa
parantavana, katarttisena ilmiönä. Draaman ja
Kuten rakkaalla lapsella konsanaan nimiä, parantamisen rinnakkainelo näkyy konkreettisesti
Dionysoksella oli useita syntyversioita. Erään esimerkiksi Epidauroksessa, joka antiikissa tuntarinaversion mukaan Dionysoksen äiti oli nettiin paitsi äärimmäisen hienosta teatteristaan
Persefone, kuolleiden maailman valtiatar, myös – ja ennen kaikkea – parantajajumaluus
Demeter-jumalattaren maan alle ryöstetty ty- Asklepioksen hyvin toimivana kulttipaikkana,
tär. Tässä versiossa Zeus antoi vastasyntyneen parantolana.
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Dionysos, juhla ja viini
Dionysosta juhlittiin ympäri vuoden paljon
ja innolla eri puolilla kreikkalaista maailmaa.
Ateenassa yksinään oli seitsemän suurempaa
vuosittaista juhlaa Dionysoksen kunniaksi. Osa
näistä vakiintui draamajuhliksi, osa keskittyi nimenomaisesti viinin ympärille. Dionysoksen juhlille oli ominaista rituaalinen riehakkuus, rajojen
rikkominen erityisesti roolien vaihdon muodossa
sekä räävittömyys. Mutta juhlintaan liittyi usein
myös synkkä puoli, aivan kuten viinikin voi olla
itsessään nautinto ja tuho. Hyvänä esimerkkinä
Dionysoksen juhlinnan monipuolisuudesta on
Anthesteria, keväällä vietetty kolmipäiväinen
”kukkajuhla”, jossa juhlittiin Dionysoksen tuloa meren yli Ateenaan. Menoihin liittyi paljon
riehakkuutta, uuden viinin nauttimista, lahjojen
antamista lapsille. Toisaalta Anthesterian aikana
oli myös vakavia hetkiä: viiniä piti nauttia yksin ja hiljaa ja vainajille valmistettiin erityinen
vilja-ateria.
Vaikka esimerkiksi Dionysoksen kulttiin vihkiytyneet eivät pitäneet ekstaasin tilaansa minkään huumaavan aineen vaikutuksena, viinillä, Dionysoksen lahjalla, jota edellä kuvatussa
Anthesteria-juhlassa erityisesti haluttiin muistaa,
oli eittämättä huumaaviakin vaikutuksia. Viinin
vaikutukset vaaroineen toki tunnettiin antiikissa,
ja siksi viiniä pidettiin paitsi oivallisena juomana ja hyvänä nautintoaineena myös vaarallisena,
sillä se sai ihmisen käytöksen muuttumaan radikaalillakin tavalla. Humaltumiseen suhtauduttiin
viinin avulla saavutettuna myrkytystilana, mitä se
tietysti objektiivisesti ottaen onkin. Mutta kyseinen toteamus sisältää myös ajatuksen siitä, että
viinin nauttimisen tarkoituksen ei pitäisi olla itsensä
myrkyttäminen,
humaltuminen.
Viiniä
pyrittiinkin nauttimaan
kohtuullisesti. Viini sekoitettiin pääsääntöisesti
veteen isoissa krater-sekoitusastioissa; tästä on
muuten peräisin nykykreikan viiniä tarkoittava
sana krasí.
Viini kuului paitsi Thebasta peräisin oleva
moneen
Dionysoksen viinin sekoitusastia, kalykskrater, n. 400-375 eKr.
kulttijuhlaan, myös kaik- (Louvre) Kuva-aiheena on
keen muuhun juhlintaan. Dionysos, Ariadne, satyyrit
Viinin ja Dionysoksen ja mainadit.


tiukasta sidoksesta muistutti konkreettisesti viinin
nauttimiseen liittyvien astioiden koristelu: kuvaaiheet liittyivät tyypillisesti Dionysokseen tavalla tai toisella. Siten Dionysos oli läsnä ihmisten
jokapäiväisessä elämässä kirjaimellisesti käsin

Viinin sekoittamiseen ja sen nauttimiseen käytettyjen astioiden kuvituksessa käytettiin usein Dionysokseen tavalla tai toisella liittyvää aiheistoa. Kuvan kyliks-juomamaljassa yhteys Dionysokseen
voidaan nähdä tanssin ja krotala-soittimien muodossa (n. 500
eKr., British Museum).

kosketeltavana. Symposion-illanvietoissa juomalla oli keskeinen osa – merkitseehän itse sanakin yhdessä juomista (syn-posis). Illanistujaisissa
syötiin, juotiin ja keskusteltiin, ja juoman määrässä pyrittiin pitämään kohtuus, jotta juhlijat
hetkellisesti arjesta irtauduttuaan palaisivat koteihinsa tyytyväisinä, ruumis ja mieli ravittuina,
valmiina ottamaan ylleen arkisen minänsä roolin
– hyvässä lykyssä jopa jonkin verran viisastuneena Dionysoksen ja ystävien kanssa vietetystä
seurasta.

Kolme kupillista kohtuukäyttäjälle: yksi
on terveydelle – se tyhjennetään ensin,
toinen rakkaudelle ja ilolle, kolmas
unelle. Kun tämä on juotu, viisas lähtee
kotiin. Neljäs kuppi ei enää ole meitä
varten vaan kuuluu väkivallalle, viides
sekasorrolle, kuudes humalaiselle
rellestykselle, seitsemäs mustalle
silmälle, kahdeksas virkavallalle,
yhdeksäs pahoinvoinnille, ja
kymmenes hulluudelle ja huonekalujen
heittämiselle.
(Eubulos, Semele tai Dionysos, frg. 93.)
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Pekka Matilainen

”Modernin ihmisen kamppailu
vapauden ja luovuuden puolesta”
Odisséas Elítisin merkkiteos suomeksi
Vuonna 1979 kirjallisuuden Nobelin palkinnon saanut kreikkalainen runoilija Odisséas Elítis ei ole Suomessa kovinkaan tunnettu. Tilanne korjaantuu,
kun ensi syksynä ilmestyy Markku Pääskysen suomentamana Elítisin keskeistä tuotantoa edustava teos Kunnia olkoon (To Áksion estí)
Odisséas Elítis  (1911–1996), alkuperäiseltä nimeltään Odysseus Alepoudelis, syntyi
Iraklionissa varakkaaseen sukuun kuusilapsisen
perheen kuopuksena. Ennen ensimmäistä maailmansotaa perhe siirtyi Ateenaan, missä Elítis
vietti lopun elämäänsä paitsi muutamia vuosia Pariisissa. Kirjallisen uransa alkuvaiheessa
hän päätti vaihtaa sukunimensä muotoon Elítis.
Etunimi, nykykreikkalaisittain Odysséas, oli isän
antama.
Oikeustieteen opintojen rinnalla Elítis kirjoitti
runoja hakien vaikutteita monelta taholta. Ihailun
kohteita olivat erityisesti aikalaiset Jórgos
Seféris ja T.S. Eliot. Ratkaisu runoilmaisun ongelmiin löytyi lopulta surrealismista, lähinnä
Paul Eluardin kautta. Elítis alkoi julkaista runojaan lehdissä, ja vuonna 1939 ilmestyi runokokoelma Prosanatolismoí (”Suuntautumisia”). Sitä
seurasi nopeasti uusia teoksia, joiden ansiosta
Elítis alkoi kohota maineeseen. Toisen maailman-

sodan aikana Elítis toimi vastarintaliikkeessä.
Pariisissa hän asui vuosina 1948–53 ja tutustui
siellä Picassoon ja muihin kulttuurielämän hahmoihin. Neljäntoista vuoden hiljaisuuden ja työn
tuloksena ilmestyi Kunnia olkoon (To Áksion estí)
-runoelma vuonna 1959. Siinä Odisséas Elítis käy
läpi Kreikan kolmetuhatvuotisen historian yhdistellen mytologiaa, kristinuskoa, historiaa ja kielen eri tasoja.
– Nimi viittaa ortodoksiseen messuun, etenkin pitkänperjantain hautajaissanoihin, teoksen
suomentaja, kirjailija Markku Pääskynen sanoo.
– Mutta vaikka jo teoksen nimessä kristillisyys
on voimakkaasti läsnä, runoelma on ensisijaisesti kertomus maailman aamuruskosta, maailman
pysyvyydestä ja muutoksesta sekä runoilijan
muodonmuutoksesta.
Markku Pääskynen löysi Elítisin sattumalta
olleessaan Jussi Korhosen nykykreikan luennoilla Helsingin yliopistossa.
– Korhosen kurssilla jokainen oppilas sai tehtäväkseen kääntää näytteen joltakin kreikkalaiselta prosaistilta tai runoilijalta. Valitsin Elítisin,
koska hän vaikutti modernilta; muut vaihtoehdot
olivat mitallista runoutta. Myös outo sanasto kiinnosti. Elítisille ei ole olemassa mitään runoudelta
suljettuja alueita tai sanoja.
Erään
ylistyslaulun
säkeistö
kuuluu
seuraavasti:
KUNNIA OLKOON auringon lämpö joka hautoo
kauniita kiviä sillan alla
vihreät kärpäset lasten paskoissa
meri joka loputtomasti kiehuu

Runoilija Odisséas Elítis.
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Kirjailija Markku Pääskynen.
(kuva:Ville Palonen, Tammen kuvapankki)

Kreikan kieleen Pääskynen tutustui, kun hän
lukioaikana innostui kuuntelemaan ja soittamaan
kreikkalaista kansanmusiikkia. Kreikkaa lukiossa ei ollut mahdollista opiskella. Yliopistoon
Pääskynen tuli lukemaan kirjallisuutta, pian myös
nykykreikkaa Jussi Korhosen johdolla. Kreikan
hän aloitti vuonna 1994 ja jatkoi opintojen loppuun saakka. Hän opiskeli myös vanhaa kreikkaa
sekä muita kieliä.
Hänestä on tärkeää, että kirjallisuutta pystyy
lukemaan mahdollisimman monella alkukielellä.
– On laajempi repertuaari, hän sanoo. –
Lisäksi siitä oli apua suomen kielen hahmottamisessa, kun aloin itse kirjoittaa.
Markku Pääskynen on julkaissut viisi romaania. Esikoisromaani Etanat ilmestyi 2002, Vihan
päivä oli Finlandia-ehdokkaana 2006, kuudes romaani ilmestyy tämän vuoden syksyllä.
– Elítisiä kääntelin alkuun vähän omin päin.
Jätin sikseen vuosiksi, palasin aiheeseen 2007.
Hylkäsin vanhan käännöksen ja aloitin alusta.


Isoin urakka oli viime vuoden keväänä. Päivällä
kirjoitin romaania, käännöstä tein öisin. Se vaati hiljaisuutta ja rauhaa, joka järjestyi vasta, kun
molemmat lapset olivat nukkumassa. Tein sitä
melkein joka yö. Kesän katselin, syksyllä tekstiä
luettiin, ja papereiden pyörittely on jatkunut tähän
päivään. Viimeiset korjaukset ovat olleet lähinnä
detaljeja. Ruotsin- ja englanninkieliset käännökset ovat olleet apuna. Niissä tulkinnat vaihtelivat.
Saksankielinen laitos oli kolmas variaatio, johon
tutustuin.
Kunnia olkoon on Pääskysen mukaan pikemmin runoelma kuin runokokoelma. Lisäksi se
on kokonaisuutena sinfonian kaltainen, joten ei
ihme, että Míkis Theodorákis on säveltänyt sen
pohjalta oratorion.
Kotimaassaan Odisséas Elítisiä luettiin ja luetaan paljon.
– Välttämättä ei pidä paikkaansa, että kaikki
kreikkalaiset ovat lukeneet Elítisiä mutta eivät
ymmärrä häntä, kuten olen kuullut sanottavan.
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GENESIS
Alussa valo Ja ensimmäinen hetki
			
jolloin huulet yhä savessa
			
maistavat maailman asioita
		
Vihreä veri maassa ja kultaiset mukulat
		
Ihana meri unessaan levitti haihtuvat
		
valkaisemattomat taivaanharsot
		
johanneksenleipäpuitten ja korkeitten palmujen alla
				
Siellä tapasin maailman
				
yksin
				
ja huusin valittaen
Minun sieluni etsi Merkinkantajaa ja Sanansaattajaa
				
Muistan silloin nähneeni
				
kolmen Mustan Naisen
nostavan kätensä Idän ylle
Näin heidän kullatut selkänsä ja pilven jonka he jättivät taakseen
vähitellen haihtuvat
			
oikealle Ja toisenmuotoiset kasvit
Olipa aurinko jonka akseli oli sisimmässäni
kauttaaltaan monisäteinen akseli joka kutsui minua Ja
hän joka todella olin minä Monta vuosisataa sitten
Hän yhä vehreänä tulessa Hän taivaasta leikkaamaton
				
Tunsin hänen saapuvan
				
ja kumartuvan kehtoni ylle
kuin läsnä olevaksi muuttunut muisto
se otti puiden äänen ja aaltojen:
			
”Määräyksestäsi”, hän sanoi, ”tämäkin maailma
			
on kirjoitettu sisälmyksiisi
			
Lue ja ponnistele,
			
taistele”, hän sanoi
”Jokainen mittansa, jokainen
aseittensa mukaan”, hän sanoi
Ja levitti kätensä kuin
aloitteleva Jumala joka luo tuskaa ja riemua…
Odisséas Elítis, Kunnia olkoon
runoelman alku
suomennos Markku Pääskynen

Elítisiä voi pitää vaikeana runoilijana, mutta myös
helppona. Hänen kielensä on hallittua ja vailla
painolastia, joka usein seuraa kreikan kirjakielen
mukana: klassista sanastoa ja syntaksia pakotettuna kansankieleen. Elítisin tyylien rytmeihin on
totuttava, Markku Pääskynen sanoo.
Kun Odisséas Elítisille vuonna 1979 myönHelikon 1/2010

nettiin kirjallisuuden Nobel-palkinto, perustelut
kuuluivat:
”Hänen runoudestaan, joka Kreikan perinne taustanaan esittää aistikylläisellä voimalla ja
älyllisellä selvänäköisyydellä modernin ihmisen
kamppailun vapauden ja luovuuden puolesta.”


María Martzoúkou

Sénta Hatzópoulos ja Suomen
talvisota
Suomen Ateenan-instituutti julkaisee pian kirjan Kreikka ja Suomen talvisota.
Kreikkalaisten sotakirjeenvaihtajien uutissanomat. Kirja sisältää Kira Kaurinkosken tutkimuksen Suomen ja Kreikan suhteista ja talvisodan uutisoinnista kreikkalaisessa lehdistössä. Kaurinkoski on myös suomentanut kirjaan kaikki Vradinín kirjeenvaihtaja Theódoros Dogánisin ja ´Ethnosin kirjeenvaihtajan Sólon Grigoriádisin
artikkelit. Lisäksi kirjassa on María Martzoúkoun artikkeli suomalaisesta kulttuurista Kreikan lehdistössä 1939–1940. (Vesa Vahtikari)
Kun etsimme kreikkalaisesta lehdistöstä
talvisotaa koskevia kirjoituksia instituutin toimistosihteeri María Gourdoubá löysi, paitsi sotaa koskevia julkaisuja, myös artikkeleita, joissa
käsiteltiin koettelemuksiin joutuneen maan kulttuuria, historiaa, taiteita, kirjallisuutta ja jokapäiväistä elämää. Ensisijaisesti nämä olivat käännösartikkeleita ranskan kielestä. Kirjoittajina oli
muun muassa sellaisia kirjailijoita kuin Henry
Bordeaux (1870–1963), Edmond Jaloux (1878–
1949), Lily Jean-Javal (1882–1958), Lauri
Viljanen (1900–1984), Frans Emil Sillanpää
(1888–1964) ja Bertel Hintze (1901–1969).
Myös kreikkalaiset toimittajat, kriitikot ja kirjailijat ryhtyivät käsittelemään aihetta, muun muassa Sofía Spanoúdis (1878–1952), joka kirjoitti
suomalaisesta musiikista sekä kirjailijat Kóstas
Várnalis (1884–1974) ja Giórgos Kotzioúlas
(1909–1956). Várnalis kirjoitti Kalevalasta ja
Aleksis Kivestä ja Kotzioúlas käänsi Maury
Loucienin artikkelin Kirjallisuus Suomessa.
Myös yllätyksiä ilmeni. Löysimme Athinaiká
Néasta 13. maaliskuuta 1940 kaksi kirjettä Suomesta, jotka oli kirjoittanut runoilija
Kostantínos Hatzópoulosin tytär Sénta. Kirjeet
on päivätty 22.12.1939 ja 6.2.1940 ja osoitettu
Séntan sukulaisille Kreikkaan. Artikkelin ohessa
on mukana myös kuva Séntasta. Kuvatekstissä
lukee: ”Runoilija Hatzópoulosin tytär, jolla on
suomalainen äiti ja suomalainen aviomies, kuvattuna kreikkalaisessa kansallispuvussa.” Helikon
julkaisee Séntan kirjeet ja Séntan kuvan ohessa.
10

Kostantínos
Hatzópoulos
(Κωσταντίνος
Χατζόπουλος, 1868–1920) oli runoilija, proosakirjailija ja erinomainen kääntäjä (mm.
Goethen, Gogolin, Ibsenin, Hauptmannin ja
Strindbergin teosten käännöksiä sekä myös
Marxin ja Engelsin Kommunistisen manifestin ensimmäinen kreikannos ja yksi pieni ote
Kalevalasta jo vuodelta 1901). Hän oli kansankieltä edistävän liikkeen ja sosialismin edelläkävijä Kreikassa. Hän syntyi Agrínion kaupungissa Länsi-Kreikassa vanhimpana maanomistaja
Ioannis Hatzópoulosin seitsemästä lapsesta. Hän
opiskeli Münchenissä, Dresdenissä ja Leipzigissä.
Hän oli kiinnostunut pohjoisten kansojen kirjallisuudesta ja runoudesta ja ne vaikuttivat myös
hänen teoksiinsa. Hatzópoulos tapasi Dresdenissä
suomalaisen taidemaalarin Sanny Häggmanin
(1872–1952), jonka kanssa hän meni naimisiin.
Häggmanin julkaisemattomat muistelmat antavat
paljon tietoa heidän yhteisestä elämästään ja myös
Kreikan kulttuurielämästä vuosisadan alussa.
Muistelmat on kirjoitettu saksaksi vuonna 1933
kirjallisuuskriitikko Jórgos Valétasin kehotuksesta, kuten kävi ilmi Néa Estíasta (15.10.1940,
sivut 1241–1307), jossa myös julkaistiin pieni ote
muistelmista. Valétas on tutkinut Hatzópoulosin
kirjallista tuotantoa. Vuosia myöhemmin Sénta
käänsi äitinsä muistelmat kreikaksi. Muistelmia
säilytetään Kreikkalaisen kirjallisuuden ja historian arkistossa (ΕΛΙΑ), kuten myös runoilija
Hatzópoulosin koko arkistoa, joka on säilynyt hänen vaimonsa ja tyttärensä ansiosta.
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Kostantínos Hatzópoulos ja Sanny Häggman
viettivät protestanttiset häät keväällä 1901
Helsingissä ja ortodoksihäät saman vuoden kesäkuussa Agríniossa. Elokuussa he asettuivat
Ateenaan, missä heille syntyi seuraavana keväänä Sénta-Eléni. ”Kun kevätauringon ensimmäiset
säteet alkoivat lämmittää taloamme, tuli lapsen
syntymän aika. Kostas halusi tyttären ja minä
annoin hänelle sen”, kirjoittaa Sanny Häggman.
Vuonna 1906 he muuttivat takaisin Saksaan, jossa
he asuivat ensimmäisen maailmansodan syttymiseen saakka, kunnes palasivat takaisin Kreikkaan.
Kotimaassaan Hatzópoulos alkoi julkaista kirjoittamiaan kertomuksia ja romaaneja. Elokuun
alussa 1920 koko perhe matkasi laivalla Italiaan,
josta oli tarkoitus mennä Müncheniin hakemaan
sinne sodan syttymisen vuoksi jääneitä perheen
tavaroita. Hatzópoulos oli juuri myynyt maatilansa Agríniossa ja ostanut Ateenasta Exárhiasta
omakotitalon, jossa oli Sannylle ateljeehuone.
Hatzópoulos kuitenkin kuoli laivamatkalla ja hänet haudattiin Brindisiin. Myöhemmin Sénta toi
isänsä luut Kreikkaan ja ne on haudattu Ateenan
ensimmäiselle hautausmaalle hautaan, jonne Sénta
myöhemmin laittoi myös äitinsä tuhkat. Sanny
kuoli Tukholmassa vuonna 1952. ”Tämän suuren
koettelemuksen ja kaikkien suurien vaikeuksien
jälkeen lähdimme kaksistamme junalla Meranoon.
Myöhemmin keräsimme voimia ja yritimme palata Ateenan tyhjään taloon ilman isää ja aviomiestä. Siellä tunsin vieläkin enemmän pelottavaa yksinäisyyttä. -- Myöhemmin ankaran ja yksinäisen
talven jälkeen päätimme lukita Ateenan talomme
ovet väliaikaisesti ja matkustaa Suomeen”, kirjoittaa Sanny Häggman muistelmiensa lopussa.
Todennäköisesti he kuitenkin asettuivat sen jälkeen pysyvästi Suomeen. Athinaiká Néassa 13.
maaliskuuta 1940 lukee: ”Kaukana jäisessä kotimaassaan Sénta ja hänen äitinsä eivät unohtaneet
Kreikan aurinkoa ja sinistä taivasta. He matkustivat Ateenan useaan otteeseen ja viettivät aikaa
edesmenneen Hatzópoulosin sisaren ja muiden
sukulaisten kanssa.”
Lisää tietoja Séntan elämästä saadaan hänen itse laatimastaan CV:sta sekä hänen vielä
Kreikassa elossa olevien sukulaistensa kertomuksista. ”Erikoinen hahmo, älykäs ja kaunis”, näin Séntaa kuvailee hänen kummipoikansa Kostantínos Zarókostas. Kostantínos
Hatzópoulosin veljen Georgioksen jälkeläinen. Sama henkilö muistelee lämmöllä myös
”Erinomaista Åke-setää”, Séntan miestä, joka oli
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korkea-arvoinen upseeri Suomen armeijassa ja
palveli myös sotilasattaseana Suomen lähetystöissä, mm. Puolassa ja Iranissa. Sénta itse ei mainitse miestään nimeltä CV:ssaan. Kysymyksessä on
eversti Karl-Åke Slöör (1898–1970?). Athinaiká
Néan artikkelista, joka julkaistiin kirjeiden yhteydessä, käy ilmi, että talvisodan aikaan KarlÅke Slöör palveli presidentti Kyösti Kallion
adjutanttina.

Séntan CV.

Séntan käsin kirjoittamassa CV:ssa lukee:
Synnyin Ateenassa taiteilijaperheeseen. Isäni
oli tunnettu kirjailija ja runoilija, suomalainen äitini oli taidemaalari. Ensimmäiset vuoteni vietin
Saksassa, missä vanhempani asuivat ensimmäiseen maailmansotaan asti isäni tehdessä kirjallisia töitään. Elämässäni minulla oli onni saada
monipuolista koulutusta ja tutustua moniin vieraisiin maihin ensimmäisen avioliittoni ansiosta
skandinaavisen diplomaatin kanssa. Rakkauteni
kirjallisuuteen alkoi jo kouluvuosinani, mutta
varsinaisesti omistauduin sille vasta tyttäreni
traagisen kuoleman jälkeen Tukholmassa. Aloin
kääntää kreikkalaista proosakirjallisuutta ruotsiksi ja samalla kirjoittaa itse novelleja ja runoja
ruotsiksi salanimellä Eléni Konstantínou. Kaikki
käännökseni on julkaistu Skandinaviassa, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Käsikirjoituksiani
pyydettiin myöhemmin Göteborgin yliopistoon
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Ruotsiin. Niitä säilytetään siellä nykykreikan laitoksella. Tultuani leskeksi asettauduin takaisin
Ateenaan ja menin naimisiin asianajaja Periklís
Drívasin kanssa. Varmastikin isänmaani henkinen ilmapiiri ja ympäristö herätti jälleen henkiin
sen kreikan kielen, joka näkyy nykyisissä runoissani. Runot julkaistiin vuonna 1988.
P.S. Voisin vielä sanoa, että vuonna 1959
Kreikan suurlähettiläs Tukholmassa A. Kírou1,
kutsui minut suurlähetystöön antaakseen minulle
mitalin, koska olin tehnyt kreikkalaista kirjallisuutta tunnetuksi Ruotsissa.

Séntan

salanimellä

Séntan
Nygrekiska Berättare.
li julkaistiin

Eléni Konstantínou

kirjoittama

täällä on useita hälytyksiä, se on niin väsyttävää,
niin hermostuttavaa! Kuvitelkaa, että teidän pitäisi mennä ulos tällaisessa pakkasessa jatkuvasti peläten, että venäläinen ammus tai kuula osuu
teihin. Sanomalehtien sähkösanomista olette
varmasti lukeneet täällä vallitsevasta tilanteesta.
Venäläiset lentokoneet jatkavat jokapäiväisiä lentohyökkäyksiään koko maassa. Ne ovat polttaneet
monia kirkkoja, taloja, sairaaloita ja jatkavat siviiliväestön, naisten ja lasten tappamista. Jopa
junat ovat konekiväärien ammunnan kohteena.
Sotilaamme ovat todellisia sankareita. Rakkaus
isänmaata ja itsenäisyyttä kohtaan antaa heille
uskomatonta voimaa. Ajatelkaa, että Petsamossa
taistellaan 30 asteen pakkasessa! Miesparat.
Äitini, Yvonne ja minä voimme hyvin. Mitä tulee
puolisooni, ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun
tulin Suomeen, emme vietä joulupyhiä yhdessä.

novel-

kokoamassa ja kääntämässä antologiassa

Sénta Hatzópoulosin kirjeet
Athinaikα Néassa 13. maaliskuuta
1940 (suomennos Kira Kaurinkoski)
Runoilija Hatzópoulosin tytär ja suomalaisen upseerin puoliso kirjoittaa Pohjolan taistelusta.
Kaksi liikuttavaa kirjettä
Kristiinankaupunki, 22. joulukuuta 1939
Hyvät ...,
Siitä on yli kuukausi kun viimeksi kuulin teistä
ja ikävöin kovasti. Ilmeisesti A2... kirjoitti minulle
kreikaksi ja se selittää viivästyksen sillä sensorit
eivät tietenkään osaa lukea kreikkaa.
Toivon, että saitte teille täältä lähettämäni
sähkösanoman ja ensimmäisen kirjeeni, jossa selitin miksi Yvonne3 ja minä lähdimme Helsingistä.
Nyt asumme pienessä kaupungissa lähellä merta
(löydätte sen kartasta) serkkuni Ellenin luona,
joka on kansakoulunopettaja. Lähes päivittäin
12

Sénta Hatzópoulos kuvattuna
Athinaiká Néa 13.3.1940.

kreikkalaisessa kansallisasussa.
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Kristiinankaupunki, 6. helmikuuta 1940
Hyvä ...,

Sanny Häggmanin maalaus Séntan tyttärestä.
(Konstantínos Zarókostasin arkisto)

Ei se mitään! Oleellista on, että jokainen tekee
velvollisuutensa isänmaan puolustukseksi. Me
,naimisissa olevat naiset ja tytöt, neulomme sotilaille, valmistamme siteitä sairaaloille, lähetämme paketteja rintamalle, sotilaille ja loukkaantuneille. Tietysti monesti muistelemme hyviä aikoja,
vanhempiemme kotia, sukulaisiamme, kaukana
olevia ystäviämme. Mutta vaikeuksista huolimatta
meidän täytyy olla rohkeita. Totuus on, että täällä
ei kukaan valita. Yksi ainoa toive rohkaisee miehiä ja naisia: että rakas isänmaamme pelastuisi.
On käsittämätöntä miten koko sivistynyt maailma
epäröi vieläkin. Puolustamme suurta asiaa – taistelemme kaikkien puolesta barbariaa vastaan.
Lopuksi lähetän teille parhaimmat tervehdykseni. Että hyvä Jumala suojelisi teitä. Että
se antaisi Kreikalle onnellisen ja rauhallisen
tulevaisuuden.
Pyydän teitä sydämeni pohjasta, että kirjoittaisitte sukulaisillemme Agrínioon. Välittäkää
heille lämpimimmät terveiseni. Ymmärrättehän,
että tänä vuonna en voi kirjoittaa koko suvulle,
sillä sellaisen kielen käyttäminen jota valitettavasti vain harva osaa, on kielletty.
Teidän
Sénta
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Kiitos kortistasi. Jos tietäisit kuinka paljon
ajattelen teitä, olen varma että kirjoittaisit minulle useammin. Täällä näinä päivinä meillä kaikilla
on paljon tekemistä... Viikko sitten tulivat venäläiset lentokoneilla ja ampuivat meitä pommeilla. Onneksi ei ollut uhreja eikä tulipaloa. Tällä
kertaa Jumala suojeli meitä. Ymmärrät varmasti,
että hermomme ovat kireällä kaiken tämän rauhattomuuden johdosta! Viime viikolla he ampuivat lähes 7000 ammusta maamme eri kohtiin. On
pelottavaa ajatella sitä tuhoa, jota he ovat saaneet aikaan kaupungeissamme. Pirun bolsevikit,
he ovat erikoistuneet sairaaloiden ja kirkkojen
tuhoamiseen... He kuvittelevat, että he murtavat
meidät polttamalla kotimme ja tappamalla satoja naisia ja lapsia. Mutta he ovat naurettavia. Ei,
tuhat kertaa ei, olemme kaikki päättäneet taistella itsenäisyyden ja kulttuurin puolesta. Jumala
antakoot meille sen valtavan voiman, jota tarvitsemme, ja sivistynyt maailma saa luvan ymmärtää, että loppujen lopuksi kukaan ei voi taistella
ikuisesti ypöyksin sellaista jättiläistä vastaan.
Kohtalokkaasti jonain päivänä loppuun kuluminen tulee vastaan.
Meitä ihaillaan kaikkialla ja meille kirjoitetaan innostuneita ylistyspuheita, mutta hyvä
Jumala, hyvä Jumala, ei se riitä. Yhtenä iltana
puolisoni tuli katsomaan meitä – hän matkusti
esimiehensä kanssa. Voitko kuvitella iloani. En
ollut nähnyt häntä 30. marraskuuta jälkeen. Ja
kuka tietää koska taas tapaamme!
Toisinaan kärsin kaipuusta. Kuinka haluaisinkaan palata kotiini, aloittaa alusta rauhallisen normaalin elämän. Mutta mitä hyötyä siitä
on, että ajattelemme menneitä kauniita vuosia?
Elämme toivossa, sillä sodimme oikeudenmukaisen ja pyhän asian puolesta. Uhraamme veremme
koko maailman puolesta, jotta itsenäinen elämä
jatkuisi.
Pyydän anteeksi, että puhun sinulle politiikasta. Kuinka onnellinen olisinkaan, jos voisin puhua sinulle muista miellyttävistä asioista, vaikka
kauniista arktisesta talvesta ja vitivalkoisesta lumesta, joka loistaa helmikuun auringon alla.
Aina sinun,
Sénta
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Kyösti Kallio ja Karl-Åke Slöör. (Konstantínos Zarókostasin arkisto)

Viitteet
Aléksis Kírou oli Kreikan
Tukholmassa 1956–1960.
1

Tässä mainittu henkilö on todennäköisesti toinen Séntan tädeistä, Aspasía tai Aleksándra.
3
Séntan ja Karl-Åke Slöörin tytär, joka kuoli
nuorena.
2

suurlähettiläs

Sénta ja Åke. (Konstantínos Zarókostasin arkisto)
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Kira Kaurinkoski

Ukrainasta Kreikkaan ja
Kyprokselle
Mariupolin kreikkalaiset ja heidän suhteensa
kreikkalaiseen kansakuntaan
Tulin Kreikkaan kokeilemaan onneani ja katsomaan maailmaa kotikaupunkini ulkopuolella.
[...] Tänä päivänä Ukrainassa ei ole mitään tekemistä [...] Olen kreikkalainen, näin olleen
tuntui luonnolliselta tulla Kreikkaan, sen sijaan että olisin lähtenyt jonnekin muualle.
(Noin 30-vuotias nainen, Mariupolista kotoisin oleva etninen kreikkalainen,
joka tuli Kreikkaan vuonna 1997.)
Mariupolin kreikkalaisten alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa.1 Oletetaan, että
kyse on Krimin bysantinaikaisten kreikkalaisten
jälkeläisistä. Katarina Suuren hallintokaudella vuosina 1778–1780 heidät siirrettiin Krimiltä
Asovanmeren rannikolle, minne he perustivat
Mariupolin kaupungin ja 20 kylää. Niistä kymmenen oli kreikankielisiä, yhdeksän turkinkielisiä, yhden kylän asuttivat
kreikan- ja turkinkieliset yhdessä. Vaikka tapana on puhua
”kreikkalaisista
uudisasukkaista”, heidän joukossaan oli
myös georgialaisia, armenialaisia ja valakkeja. Asettuessaan
Asovanmeren rannikolle uudisasukkaat saivat monia erityisoikeuksia: Venäjän kansalaisuuden, valtion maita viljeltäväksi ja vapautuksen verojen
maksusta. Lisäksi heidät vapautettiin armeijan palvelusta
aina vuoteen 1870 asti.

koi 700–600 -luvuilla e.Kr. Meidän aikanamme kreikkalaisten muuttoliike Venäjälle alkoi
Konstantinopolin (1453) ja Trabzonin (1461)
turkkilaisvaltaamisen jälkeen, kehittyi Pietari
Suuren ja Katariina Suuren aikana ja jatkui aina
1900-luvun alkuun asti. Asovanmeren valtaus,
Krimin niemimaan liittäminen Venäjään sekä
Venäjän uudisasukaspolitiikka selittävät sen, että

Kreikkalaiset siirtokunnat Mustanmeren
alueella, Venäjällä ja
Neuvostoliitossa
Kreikkalaisten
siirtokuntien
perustaminen
Mustanmeren
alueella (Pont Euxin) alHelikon 1/2010

Krimin

kristittyjen

reitti

Asovanmerelle. Vasemmalla Metropoliitta Ignatios, Krimin
A. V. Suvorov, jonka alaisuudessa siirto Krimiltä

kristittyjen paimen, oikealla kenraali

Asovanmerelle tapahtui.
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monet Ottomaani-imperiumin kristityt asettuivat
Venäjälle. 1800-luvulla lähes jokaista Venäjän ja
Turkin välistä sotaa seurasi kreikkalaisten muuttoliike Venäjälle. Tämä selittyy helposti sillä, että
1800-luvulla Venäjän puolella turkkilaisia vastaan sotineille kreikkalaisille tsaarin hallinolla
oli enemmän tarjottavana kuin vastaperustetulla Kreikan valtiolla. Tsaarin hallinto puolestaan
tarvitsi uutta työvoimaa, jota se mielellään rekrytoi Ottomaani-imperiumin kristittyjen kansojen joukosta. Näin saivat alkunsa monet 1800luvulla eri puolille Etelä-Venäjää (Odessaan,
Jekaterinoslavliin, nykyiseen Novorossijskiin,
Krasnodariin, Stavropoliin) sekä Georgiaan ja
Abhasiaan perustetut kreikkalaiset siirtokunnat.2
Ensimmäisen maailmansodan aattona Turkin
puoleisella Mustanmeren alueella asui edelleen
noin miljoona kreikkalaista, tsaarin Venäjällä
noin 600 000. Lokakuun vallankumouksen myötä heistä noin 10 prosenttia pakeni Kreikkaan.
Suurin osa oli vastikään Turkista tulleita Kreikan
kansalaisia tai Etelä-Venäjän kreikkalaista porvaristoa. Mariupolin kreikkalaisten joukossa
vallankumouksen ja kansalaissodan aikaansaama
muuttoliike kosketti aniharvoja.
Vuosina 1937–1938 monien muiden kansojen
tavoin myös kreikkalaiset joutuivat Stalinin kansallisten operaatioiden uhriksi. Venäläisen tutkijan Ivan Džuhan mukaan kreikkalaisiin, kuten
suomalaisiin ja virolaisiinkin, kohdistuneet puhdistukset olivat Neuvostoliiton verisimpiä kansallisuuksien vastaisia operaatioita, joissa ammuttujen osuus oli suurimpia.3 Toisen maailmansodan
aikana ja sen jälkeen yli 60 000 Neuvostoliiton
kreikkalaista joutui Stalinin pakkosiirtojen uhriksi. Tässä yhteydessä Mariupolin kreikkalaiset muodostivat poikkeuksen; Georgian Tsalkan
kreikkalaisten kanssa he kuuluvat kahteen
Neuvostoliiton suureen kreikkalaiseen diasporaan, jotka saivat jäädä asuinalueilleen.4

Mariupolin kreikkalaiset tänä päivänä ja siirtolaisuus Kreikkaan ja
Kyprokselle
Nykyään suurin osa Mariupolin kreikkalaisista asuu edelleen Donetskin alueella itäisessä Ukrainassa, missä heitä on noin 100 000.
Vanhempi polvi puhuu edelleen ”kreikan” murteita, joista osa on itse asiassa kreikan ja osa
turkin sukuisia. Nuoret ovat pääsääntöisesti venäjänkielisiä. Vuodesta 1987 alkaen on kreikan
16

kieltä jälleen opetettu monissa Donetskin alueen
kouluissa ja instituuteissa, kuten myös muualla
maassa. Opettajista osa on paikallisia ja osa on
tullut Kreikasta. Myös järjestö- ja julkaisutoiminta on vilkasta. Mariupolissa toimii Ukrainan

Ukrainan kreikkalaisten nuorisojärjestöjen festivaali Urzufissa
itäisessä Ukrainassa syksyllä 2009. Sartanskie samocvety -yhtye
esiintyy. (Kuva: Kira Kaurinkoski)

kreikkalaisten järjestöjen kattojärjestö (federaatio), jolla on suorat yhteydet Kreikkaan ja sen
maailmanlaajuiseen diasporaan, jota edustaa
vuonna 1995 perustettu Kreikan ulkoministeriön
alainen ulkokreikkalaisten neuvosto (Simvúlio
apódimu ellinismú). Federaatiolla on myös aktiivinen nuoriso-osasto.
1990-luvun puolivälissä alkoi Mariupolin
kreikkalaisten
muuttovirta
Kreikkaan
ja
Kyprokselle, selvästi muita Neuvostoliiton kreikkalaisia alueita myöhemmin. Yhteensä Kreikka
on vastaanottanut noin 200 000 ja Kypros noin
15 000 entisen Neuvostoliiton Kreikkalaista.
Suurin osa Kreikkaan muuttaneista etnisistä
kreikkalaisista on kotoisin Georgiasta, Venäjältä,
Kazakstanista ja Uzbekistanista. Kreikassa ja
Kyproksella on myös melkoinen määrä ukrainalaisia. Sen sijaan suurin osa Mariupolin kreikkalaisista on jäänyt Ukrainaan.
Lopuksi voisi kysyä, mitä Mariupolin kreikkalaiselle tänä päivänä merkitsee kreikkalaisuus?
Eräs rouva ja pitkäaikainen kulttuurioikeuksien
puolesta taistelija, paikallisen musiikki- ja teatteritaiteen elvyttäjä, vastasi näin:
Tietoisuus, että vanhempani, isovanhempani ja heidän vanhempansa olivat kreikkalaisia.
Tietoisuus, että suonissani virtaa kreikkalainen
veri. Historiamme on peräisin antiikin Kreikasta,
se oli esi-isiemme kotimaa. Myös meidän kulttuuHelikon 1/2010

samaa alkuperää olevien
henkilöiden etuoikeutettua siirtolaisuutta historialliseen kotimaahansa.
Toisaalta tarkastelen kansainvälistä transnationaalista siirtolaisuutta. Onko
kyse taloudellisista vai
identiteettisiirtolaisista?
Tarkastelen myös siirtolaisten integraatiokeinoja
sekä heidän kollektiivisia
mielikuviaan itsestään ja
muista ryhmistä. Lopuksi
pohdin kotimaan ja diasporan välisiä suhteita. Miten
Kreikassa ja Kyproksella
vietetyt vuodet ovat vaikuttaneet diaspora-kreikNuorisojärjestöjen työseminaari Ursufissa (Marioupol) syksyllä 2009. Pöydän päässä
kalaisten käsityksiin ”hisUkrainan kreikkalaisten järjestöjen federaation puheenjohtaja, ulkokreikkalaisten neuvoston
toriallisesta isänmaastaan”
(Simvúlio apódimou ellinismú:n) entinen sihteeri ja aktiivinen jäsen, Aleksandra Protsenkoja
kreikkalaisuudesta?
Pitsadzi. (Kuva: Kira Kaurinkoski)
Pohdin myös valtioiden –
rimme, traditiomme, kielemme, musiikkimme ja Neuvostoliiton, Ukrainan, Kreikan ja Kyproksen
laulumme. Moni meistä joutui Stalinin vainojen – roolia vähemmistö- ja siirtolaisuuskysymysten
uhriksi. Kreikan kielen käyttö kiellettiin meil- säätelijänä. Metodologisesti kirja on tieteidenvätä vuonna 1937. Vasta 1980-luvulla perestroi- linen, se pohjautuu antropologiseen kenttätyöhön
kan myötä ilmaantui jälleen mahdollisuus oppia ja haastatteluaineistoon. Kirjan julkaisemisesta
kreikkaa koulussa. - - Kukapa olisi uskonut, on sovittu Ecole française d’Athènesin kanssa.
että yhtenä päivänä minäkin pääsen käymään
Tutkimukseeni olen saanut rahoitusta Niilo
Kreikassa!
Helanderin säätiöltä, Christine ja Göran Schildtin
Monet Ukrainasta, Venäjältä, Georgiasta ja säätiöltä, Ecole française d’Athènesiltä sekä
Kazakstanista Kreikkaan tulleet etniset kreikkalai- Alexander Onassiksen säätiöltä.
set ovat kertoneet minulle, että Neuvostoliitossa
he olivat ylpeitä kreikkalaisuudestaan. Monet pi- Viitteet
tivät itseään Antiikin kreikkalaisten jälkeläisinä.5
He olivat lukeneet antiikin Kreikasta ja sen juma- 1 Esim. M. Aradžoni, Greki Kryma i Priazovja:
lista koulussa ja kotona. Sen sijaan vain anihar- istorija izutšenija i istoriografija etnitšeskoj istovalla oli realistinen mielikuva elämästä moder- rii i kultury (80e g.g.-90e.g.g. XX v.), Simferopol
1999.
nissa Kreikassa.
2
Esim. M. Bruneau, Les Grecs pontiques: identités, territoires, diaspora, Pariisi 1998.
Työn alla oleva kirjaprojekti
3
I. Džuha, Gretšeskaja operatsija, Pietari 2006,
Työn alla oleva kirjaprojekti perustuu väitöskir- 397.
jaani Les Grecs dans le Donbass. Analyse des 4 I. Džuha, Spetsešelony idut na Vostok, Pietari
identités collectives dans deux villages d’Ukraine 2008; ”Pišu svoimi slovami ...”, Pietari 2009.
orientale, Université de Provence (Aix-Marseille 5 K. Kaurinkoski, «Migration d’Ukraine en Grèce
I) vuodelta 1997 sekä myöhempään tutkimukseeni depuis la perestroïka : les Ukrainiens et les perUkrainassa, Kreikassa ja Kyproksella. Kirjassani sonnes d’origine grecque. Réflexions sur le protarkastelen Mariupolin kreikkalaisten historian cessus migratoire et les identités collectives», Mivaiheita, diaspora-identiteettiä sekä kotimaan ja grance, Ethnicité & migration : une histoire grecdiasporan välisiä suhteita. Kirjassani tarkastelen que 31, Pariisi 2008, 71–85.
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Sartanskie

Sartanassa (Mariupol). Kuvassa
Kaurinkoski)

samocvetyn harjoitukset

pääkonsulaatista. (kuva: Kira

koulutusneuvos

Pavlos Kapidis Kreikan Mariupolin

Kreikan kielen oppitunti Staryj Krymissä (Mariupol) Kreikasta tulleen opettajan johdolla. (Kuva: Kira Kaurinkoski)
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Mika Hakkarainen

Jakob Philipp Fallmerayer
Hellenofagos
Alter Südfriedhof Münchenissä. Kaupungin vanha paraatihautausmaa. Vanhoja
lehtipuita, hiljaista ja rauhallista. Siellä lepäävät monet merkittävät müncheniläiset. Yhdessä hautakivessä lukee Jakob Fallmerayer, Universitätsprofessor
1790–1861. Nimi ei varmaankaan ole tuttu monellekaan lukijalle. 1800-luvun
alussa se oli, ympäri Eurooppaa, ja on Kreikassa edelleen hyvin, hyvin tunnettu.
Fallmerayer on saanut siellä lisänimenkin, hellenofagos, ”kreikkalaisten syöjä”.

Fallmerayer oli tirolilaissyntyinen klassinen filologi ja historioitsija. Epäonnistunut urakehitys Baijerin armeijassa ajoi nuoren miehen yliopistoon lukemaan kreikkaa, persiaa ja turkkia.
Opintojen jälkeen hän toimi Landshutin kymnaasin kreikan kielen opettajana ja suoritti siinä
sivussa yliopistossa jatko-opintoja. Saamastaan
klassikkokoulutuksesta huolimatta Fallmerayer
alkoi, Tanskan tiedeakatemian tuella, tutkia keskiaikaisen Trapezuntin keisarikunnan historiaa.
Geschichte des Kaisertums von Trapezunt valmistui v. 1824. Fallmerayer suoritti lähdemateriaalin
keruun ja julkaisun hyvin perusteellisesti, eikä
vain kreikkalaisen vaan myös latinalaisen, turkkilaisen, persilaisen, armeinialaisen, arabialaisen
ja heprealaisen. Teos onkin edelleen Trapezuntin
alueen tutkimuksen perusteoksia ja Fallmerayeria
pidetään syystä yhtenä oppiaineen, bysantintutkimuksen, perustajista. Se sai huomiota ja kiitosta
tiedepiireissä ja palkinnonkin, mutta tekijän liberaalit ja antiklerikaaliset poliittiset kannanotot
julkisuudessa jättivät konservatiivisen Baijerin
hallituksen kylmäksi ja viivästyttivät kirjan julkaisua aina vuoteen 1827 saakka. Fallmerayer
nimitettiin kuitenkin Landshutin kymnaasin historian lehtoriksi.
Päinvastaista mainetta Fallmerayer niitti
seuraavalla julkaisullaan. Trapezuntin jälkeen
Fallmerayer keskittyi Morean (nyk. Peloponnesos)
niemimaan historiaan myöhäisantiikista keskiajalle. Geschichte der Halbinsel Morea während des
Mittelalters, osa I, ilmestyi 1830 (osa II v. 1836).
Tuskin yksikään historiantutkimus on saanut niin
Helikon 1/2010

suurta huomiota omana aikanaan, ja nimenomaan
negatiivista, kuin Fallmerayerin Morea-kirja.
Keskiaikaisen Morean historian ei nykykatsannossa uskoisi olevan mieliä kuohuttavaa mutta
sellaiseksi se kuitenkin aikanaan osoittautui, ensin Baijerissa ja Euroopassa ylipäänsä ja vähän
myöhemmin juuri itsenäistyneessä Kreikassa.
Fallmerayer otti teoksessa voimakkaasti kantaa idealisoidun antiikin kreikkalaisen ja juuri
itsenäistyneen modernin kreikkalaisen kulttuurin
väliseen suhteeseen, kulttuurin jatkumoon antii-

Jakob Philipp Fallmerayer (1790–1861).
(Lähde: Wikimedia Commons)
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kista näihin päiviin. Filhelleeninen liike oli tällöin voimakkaimmillaan, koska v. 1821 Moreassa
puhjennut kapina elähdytti mieliä läpi Euroopan.
Taustalla on muistettava antiikin Kreikan kulttuurin mieltäminen olennaiseksi osaksi länsimaista
indentiteettiä kuten myös filhellenismin merkitys
Kreikan itsenäisyysliikkeen ideologisena perustana. Filhelleenisesti orientoitunut länsieurooppalainen sivistyneistö katsoi, että kapina osmanihallintoa vastaan edusti antiikin helleenien hyveiden
uutta nousua Kreikassa.
Fallmerayer kiisti teoksessaan juuri tämän
filhellenismin perusajatuksen, että osmanivaltaa
vastaan kapinoivat kreikkalaiset olisivat antiikin
idealisoidun kreikkalaisen kulttuurin jälkeläisiä,
jotka nyt taistelivat päästäkseen irti turkkilaisten
ikeestä. Teesin hän ilmaisi hyvin dramaattisin
sanakääntein:
”Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa
ausgerottet [...] Denn auch nicht ein Tropfen
edlen und ungemischten Hellenenblutes flieβt in
den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands.”
Tämä oli myrkkyä filhelleeneille ympäri
Eurooppaa ja erityisesti Baijerin hoville, joka
paraikaa ponnisteli kuningashuoneen edustajan
nostamiseksi Kreikan valtaistuimelle. Tämä sitten onnistuikin Ludwig I:n pojan Oton tultua valituksi Kreikan kuninkaaksi (1832–1863).

Historioitsijan perustelut
Fallmerayerin synkän väittämän tieteellinen perustelu oli seuraava: kun 500-luvulla Balkanin
niemimaan eteläosiin muutti slaaveja ja muitakin
ei-helleenisiä kansoja, näiden kansainvaellusten
seurauksena etniset ja kulttuuriset jäljet antiikin
Kreikasta olisivat kadonneet. Tähän tulokseen
Fallmerayer oli tullut varhaiskeskiajan lähteiden
luvun ja paikannimistön tutkimuksen perusteella.
Morean nykyinen väestö olisi siis etnisesti slaaveja ja albaaneja, jotka olivat myöhemmin keskiajalla kielellisesti hellenisoituneet. Väite ei ollut aivan uusi. Sen oli esittänyt jo englantilainen
maantieteilijä ja matkaaja William Martin Leake
(1777–1860) teoksessaan Researches in Greece
(Lontoo 1814). Fallmerayer vain argumentoi sen
silloisen historiantutkimuksen metodein.
Fallmerayerin teesi loukkasi syvästi filhelleenisiä tunteita ja nostatti myrskyn myös tiedepiireissä. ”Tieteellisen” vastauksen se sai hyvin
pian Johann Wilhelm Zinkeisenin (1803–1863)
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teoksessa Geschichte Griechenlands I–II (Leipzig
1832 ja 1840), jossa tekijä pyrkii osoittamaan
kreikkalaisen kulttuurin jatkuvuuden. Zinkeisenin
formuloiman kolmijaon antiikin hellenismi, keskiajan hellenismi ja moderni hellenismi pohjalle
Kreikassa rakennettiin vähän myöhemmin kansallinen ideologia.
Filhellenistinen
mieliala
konkretisoitui
Kreikan vapaussodassa ja Kreikan itsenäistymisessä sekä länsieurooppalaisten vapaaehtoisten
ja lopulta Länsivaltojen osallistumisessa siihen.
Se näytteli merkittävää osaa neohellenismin
omien diskursiivisten käytäntöjen muotoutumisessa. Filhellenismi saneli ne koordinaatit, jotka välittivät ”kreikkalaisuuden” historiallisena
kokemuksena.
Filhellenismin vaikutusta uushelleenisen kansallistunteen muotoutumiseen ei voi liikaa korostaa. Fallmerayer provosoi tarpeen todistaa, että
antiikin ihannoitu kreikkalainen kulttuuri ja rotu
oli jatkunut ja kansan luonne oli pysynyt muuttumattomana läpi myöhempien vuosisatojen. Vaikka
Morean historia käännettiin kreikaksi vasta 1985,
sen vaikutus nykykreikkalaiseen kulttuuriin ja
kulttuuripolitiikkaan oli järisyttävä. Fallmerayerin
teesillä oli huomattava merkitys kreikkalaisen
historiantutkimuksen, kansanperinteen ja kielitieteen tutkimukselle. Ne lähtivät etsimään todisteita jatkumosta ja osoittamaan, että Fallmerayerin
teesi ei pitänyt paikkaansa. Esim. folkloren tutkija Spyrídon Zampélios (1815–1881) korosti keskiaikaisen eli bysanttilaisen kansanrunouden merkitystä jatkuvuusteoriassa teoksessaan Άσματα
Δημοτικά της Ελλάδος. Εκδοθέντα μετά μελέτης
ιστορικής περί Μεσαιωνικού Ελληνισμού (1852).
Zampélios formuloi ensimmäisenä kreikkalaisena
kolmen ajanjakson määritelmän; antiikin hellenismi, keskiajan hellenismi
ja moderni hellenismi.
Tunnettu historijoitsija Konstantínos Sáthas
(1842–1913) pyrki osoittamaan, että Morean paikannimistöstä ei ollut
löydettävissä jälkeäkään
slaaveista
(Documents
inédits relatifs à l’histoire
de la Grèce au moyen âge, Konstantinos
Paparrigópoulos
I. Pariisi 1880–1888).
(1815–1891).
Pyrkimys
todistaa (Lähde: Wikimedia
jatkuvuus
henkilöityy Commons)
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erityisesti Konstantínos Paparrigópoulosissa
(1815–1891), joka oikeusministerinä ollessaan
julkaisi v. 1843 tutkimuksen Περὶ τῆς ἐποικήσεως
σλαβικῶν τινῶν φυλῶν εἰς τὴν Πελοπόννησον jossa
hän kiisti Fallmerayerin perusargumentin, slaavien merkityksen nykyisen Kreikan alueella.
Siirryttyään historian pariin ja Ateenan yliopiston
historian professoriksi hän aloitti suurtyön, kuusiosaisen, vuosina 1860–1877 julkaistun Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, joka on kansallishistoria
ja kansallisen ideologian ja diskurssin perusta.
Se on diskursiivisesti ‘lopullinen’ kansallishistoria. Se rakentui Zampélioksen hahmottelemalle
kolmijaolle.
Bysantti oli kuitenkin Paparrigopoulosille
vain välttämätön välivaihe, koska sen maine
1800-luvulla oli hyvin heikko Valistuksen historiankirjoituksen ja erityisesti Edward Gibbonin
(1734–1794) teoksen Decline and Fall of the
Roman Empire (Lontoo, 1776–1788) vaikutuksesta, jonka Paparrigópoulos ja A. Herzog vielä käänsivät kreikaksi 1840. Kysymys Bysantin
merkityksestä tässä jatkumossa jäi oikeastaan
ratkaisematta: kansallinen kertomus rakentui ristiritaisuudelle kahden metaforan kesken: ”jatkuvuus” vai ”uusi kukoistus”?

on oiva esimerkki siitä, miten menneisyys ja sen
hallinta on niin kansallisvaltiossa kuin yksilöillekin kuolemanvakava asia. Kansakunnan arvo ja
ainutkertaisuus rakentui menneisyyden varaan,
erityisesti Kreikassa. Vaikka sen katsotaan nykyään kuuluvan kansallisuusaatteen ja varhaisen
kansallisvaltion ideologiseen arsenaaliin ja siten
1800-luvun historiaan, huhut sen kuolemasta ovat
perusteettomia, eivätkä vähiten Kreikassa.

Fallmeryer antihelleeni vai antifilhelleeni?
On muistettava, että Fallmerayer hyökkäsi nimenomaan länsieurooppalaista filhellenismiä ja
sen uusklassisoivaa tendenssiä vastaan. Hän korosti sitä, että filhellenistit klassisoivassa hurmiossaan esittivät avointa halveksuntaa oman aikansa kreikkalaisia kohtaan. Tutkimusten raivokas
vastaanotto Kreikassa elähdyttikin Fallmerayeria
jatkamaan samaa teemaa ja seuraavaksi hän käsitteli albaanien levittäytymistä nykyisen Kreikan
alueelle keskiajalla.1
Samoin on syytä muistaa, että Fallmerayer
otti kantaa silloiseen itämaiseen kysymykseen eli
heikkenevän osmani-imperiumin tulevaisuuteen
Balkanilla. Fallmerayer oli russofobi ja näki, että
jos osmanivaltio vetäytyisi Balkanilta, se merkitsisi alueella Venäjän vaikutusvallan kasvua.
Filhelleenisessä hurmiossa länsivallat eivät huomioineet venäläistä ekspansiota. Paradoksaalisesti
Falmerayer sai varsinkin Kreikassa syytöksiä slavofiilisyydestä ja hänet leimattiin siellä tsaarien
agentiksi.
Fallmeryer ja hänen nostattamansa myrsky
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Fallmerayerin hauta Münchenin Alter Südefriedhof’ssa.
(Lähde: Wikimedia Commons)

Antihellenismi
Kuten Státhis Gourgoúris korostaa (Dream
Nation, Enlightment, Colonisation and the
Institution of Modern Greece, Stanford 1996),
nimi Fallmerayer on saavuttanut Kreikassa ”saatanallisen merkityksen”. Teksti, joka kyseenalaisti kreikkalaisten antiikin helleeneiltä periytyvän
jalouden, samalla järkytti kansakunnan perustaa
ja lujitti sen ideologista kontrollia. Fallmerayer
on antihellenismin ruumiillistuma. Kenenkään
muun ei ole onnistunut luoda yhtä valtavaa määrää poleemisia, tieteellisiä ja propagandistisia
julkaisuja, joiden välityksellä useita sukupolvia
kasvatettiin Kreikassa.
Fallmerayeria on käytetty viime aikoihin asti
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lyömäaseena, kun tutkijat ovat erehtyneet ilmaisemaan vallitsevan ideologian vastaisia tuloksia.
Uusfallmerayerilaisuuden leiman ovat saaneet
esim. sellaiset bysantinistit, jotka ovat epäilleet,
että Bysantti ei olisi ollut ”hellenistinen” kansakunta ja että bysanttilaiset eivät olisi mieltäneet
itseään helleeneiksi. Antifallmeraylaisiksi on leimattu mm. tunnetut bysantinistit Cyril Mango
(”Byzantinism and Romantic Hellenism”, Journal
of the Warburg and Courtauld Institute 28 [1965],
29–43), Konstantinopolissa syntynyt kreikkalainen, ja brittiläinen Romilly Jenkins (Byzantium
and Byzantinism, Cincinnati 1963).
Antihellenisti on leima, joka lyödään edelleenkin herkästi niin kulttuurin ja historian tutkijoihin
kuin politikoihinkin, olipa kysymys avoimesta
aversiosta nykykreikkalaista kulttuuria kohtaan
tai vain sen ideologiseen diskurssiin sopimattomista mielipiteistä. Istuva pääministeri on antihelleeni räyhänationalistien piirissä suostuessaan
EU:n ehtoihin lainarahan saamiseksi.
Nykyään tutkimuksen tasolla Fallmerayerin
haamu alkaa saada jo rauhan mutta ei vielä laajemmalla ja pinnallisemmalla kulttuurikeskustelun tasolla, saati kansalliskiihkon ja nationalismin vallassa elävien keskuudessa, mistä todistaa
mm. Níkos Démoun, ateenalaisen journalistin,

nostattama kuohunta. Démou on kirjoittanut paljon aiheesta ja saanut antihelleenin leiman kotimaassaan. Hän pohdiskelee ilmiötä mm. esseessään Apologia Enos Anthellin (Απολογία ενός
ανθέλληνα, Ateena 1997). Ärsyttääkseen kiihkoilijoita Démou tokaisee eräässä sivulauseessa, että
Fallmerayer oli oikeassa. (Níkos Démoun tuotantoon voi tutstua internetissä osoitteessa http://
www.ndimou.gr/index_gr.asp)

Viitteet
Das albanesische Element in Griechenland. Abt.
1: Über Ursprung und Altertum der Albanesen
(Abhandlungen der Historischen Klasse der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 8),
Abt. 2, 417–487) 1857; Das albanesische Element
in Griechenland. Abt. 2 und 3: Was man über die
Taten und Schicksale des albanesischen Volkes
von seinem ersten Auftreten in der Geschichte bis
zu seiner Unterjochung durch die Türken nach
dem Tode Skander-Bergs mit Sicherheit wissen
kann (Abhandlungen der Historischen Klasse
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
8), Abt. 3, 657–736 and Bd. 9, Abt. 1, 3–110),
1860–1861.
1

Fallmerayerin piirtokirjoitus Ramses II:n temppelissä Abu Simbelissä. (Lähde: Wikimedia Commons)
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Martti Leiwo

Punaista vai valkoista/
Λευκό η κόκκινο?
Monet kreikankävijät ovat vuosien
varrella kuulleet otsikon kysymyksen ja saaneet
valintansa mukaan kannullisen vaaleanpunaista
tai vaaleankeltaista alkoholipitoista viinirypäletuoremehua pöytään. Viini-ihmiset ovat nyrpistelleet juomalle nenäänsä ja tilanneet hätäpäissään pullotettua viiniä saadakseen jotakin tutumpaa. Kun pullo on avattu, ensimmäinen kulaus on
usein puistattanut, sillä lasissa onkin ollut vielä
oudompaa ainetta kuin ensin tuodussa kannussa.
Nestettä on vaikea niellä, vaikka on suomalainen,
jolle alkoholi sentään on kunnia-asia: sitähän juodaan, vaikka hammasta purren. Viinituoremehu
sen sijaan on melkein aina hyvää ja sopii loistavasti paikallisen keittiön oliiviöljyisiin makuihin.
Nyt tilanne Kreikassa on kuitenkin täysin
muuttunut, sillä paikallinen viiniteollisuus on
noussut menneisyyden välinpitämättömyydestä,
ja uuden ideologian viinit ovat kerrassaan erinomaisia. Niitä on palkittu 2000-luvun aikana
lähes kaikilla suurilla viinimessuilla ja omat ko-

Dráman alue Pohjois-Kreikassa.
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kemukseni osoittavat palkinnot hyvinkin ansaituiksi. Kreikkalaisten viinien taso on muutenkin
nousussa ja nämä muutamat todelliset huiput ovat
jo maailmanluokkaa.

Pangaion-vuori.

Tässä pikkukatsauksessa otan esille vain
muutamia viinintuottajia ja keskityn erityisesti
Dráman kaupungin ja Pangaion-vuoren ympäristön viinitiloihin Kreikan Traakiassa. Ne ovat ehkä
kaikkein eniten panostaneet korkeaan laatuun ilman, että hinnat nousevat aivan taivaisiin. Toki
viinit ovat melko kalliita eli 10-20 euroa, koska
tuotanto on pientä, mutta ne ovat hyvin hintansa
arvoisia.
Dráman alueella on sijainnut jo vuosisatoja perheiden omistamia viinitiloja. Merkittävin
perheistä on nykytuloksen mukaan mitattuna
Lazarídis. Isä Lazarídisin kuoltua 1980-luvulla tila jaettiin kahden pojan kesken, ja Kóstas ja
Níkos ovat tehneet erinomaista työtä jalostaessaan viinejään kansainväliseen laatuun. Kóstas
Lazarídisin viinejä tuotetaan kolmessa päätarhassa, jotka ovat nimeltään Améthistos, Château
Julia ja Domaine Costa Lazaridi. Ensimmäisessä
tuotetaan Améthistos-nimistä puna-, valko- ja
roséviiniä sekä nimikkeitä Sauvignon Blanc
ja Cava. Toisen alueen viinit tunnetaan nimel23

lä Château Julia ja niitä ovat Merlot, Refosco,
Chardonnay ja Chardonnay Dryos ja kolmannen
alueen nimikkeet ovat Costa Lazaridi Viognier,
Syrah ja Viognier Sweet. Näistä Syrah on yksi
suosikeistani talviviininä melkein kaikenlaisen
mausteisen ruuan kanssa.
Níkos Lazarídisin tila tunnetaan nimellä
Château Lazaridi, ja sen muheva punaviini on
sekoitus Cabernet, Cabernet franc ja Merlot -rypäleistä. Tilan lippulaiva kulkee nimellä Magikó
Vounó (Taikavuori) ja on 60-70 euron hinnoissa ja enemmänkin vuosikerrasta riippuen. Viini
kypsytetään huolellisesti ranskalaisissa upeissa
tammitynnyreissä ja on erinomaista. Lisäksi tuottajalla on normaalihintainen punaviini Château
Lazaridi, joka on samoista rypäleistä sekoitettu
kuin Magikó Vounó. Tilan perusvalkoviini on sekoitus Sauvignon Blanc, Semillon ja Ugni Blancrypäleistä. Melko kalliiseen välihintaluokkaan
kuuluvat punainen ja valkoinen viini nimikkeellä
Perpetuus. Punainen tehdään fifty-fifty sekoituksella Sangiovesesta ja Cabernet Sauvignonista,
valkoinen on puhdas Semillon-viini.
Lisäksi haluan erityisesti mainita Pangaionvuoren alueelta viinitilan ja -tuottajan nimeltä Ktíma Vivlía Hóra ja sen voittamat lukuisat
palkinnot, joista viimeisimpänä tuli kultamitali
valkoviinille Brysselin Concours Mondialesissa
viime vuonna. Tila alkoi toimia nykyisenlaisena
vuonna 1998 (www.ktima.bibliachora.gr) ja tämä
tuottaja on ehdoton suosikkini. Sen valkoviini on
käsittämättömän hyvää, mutta punainen on myös
kerrassaan herkullista. Tilan nimeä kantava punaviini on sekoitus Cabernet Sauvignonia (50%)
ja Merlota (50%) ja vastaava unelmavalkoviini
sisältää 40 prosenttia santorinilaista ikivanhaa
Asírtiko-rypälettä ja 60 prosenttia Sauvignon
Blancia. Punaisen ja valkoisen hinta on n. 15
euroa. Lisäksi valikoimassa on sadan prosen-

tin Chardonnay ja hyvin erikoinen Merlot-viini,
sekä nimellä Aretí sadan prosentin Asírtiko-rypäleestä tehty valkoviini ja Agiorgítiko-punaviini.
Kalleimmassa luokassa ovat punainen ja valkoinen Óvilos-viini. Punainen on sadan prosentin
Cabernet Sauvignon eikä ollut erityisesti minun
mieleeni, valkoinen puolestaan on 50 prosenttia
Semillonia ja 50 prosenttia Asírtikoa, mutta ei
niin hyvää kuin tilan perusvalkoviini tai Aretí.
Tosin viittaan vain omaan makuuni enkä lähde
kaksintaisteluun, jos joku on eri mieltä.

Alpha Estate.

Dráman alueen lisäksi Kreikan Makedonian
pohjoisreunalla sijaitsevan Florínan alueen viineistä varsinkin Alpha Estaten viinit ovat nousseet maineeseen erilaisissa kilpailuissa. Tilan
erinomainen huippuviini on nimeltään A (yksi) ja
se on 50 prosenttia Mavrodáfnia ja 50 prosenttia
Montepulcianoa. Hinta kohoaa yli 60 euron. Tilan
peruspunkku on Alpha Estate (60% Syrah, 20%
Xinómavro ja 20% Merlot), joka on täyteläinen ja
runsas. Lisäksi tilalla tuotetaan puhdasta Syrahia
ja Merlot’ta. Valkoviineinä ovat Ω (Omega) sekoituksena Gewürztraminer (85%) ja Malagouzia
sekä puhdas Sauvignon Blanc.
Maistelkaa ihmeessä kaikkia näitä herkkuja
seuraavan Kreikan-käyntinne yhteydessä.

Βιβλία Χώρα – peruspunaviinin palkinnot muutaman vuoden ajalta

2009
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2005 - Bronze Medal
International Wine Challenge, London
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2005 - Commended
Decanter, London
Ktíma Vivlía Hóra.
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2007
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004 - Bronze Medal
Challenge International du vin, Blaye Bourg,
France
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004 - Silver Medal
Concours Mondial de Bruxelles, Βρυξέλλες
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2003 - Silver Medal
Concours International du vin, Θεσσαλονίκη
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004 - Diploma di Gran
Menzione Vinitaly, Verona, Italy
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004 - 2 stars Prowein,
Dusseldorf, Germany
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2005 - Trophee Prestige
Les Citadelles du vin, Blaye Bourg, France
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004 - Silver Medal
Concours International du vin, Θεσσαλονίκη
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2005 - Silver Medal
Mundus Vini, Neustadt, Germany

Alpha Estaten huippupunaviini.

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2007 - Bronze Medal
International Wine & Spirit Competition, London
2008
Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2005 - Gold Medal
Vinalies Internationales, Paris
Βιβλία Χώρα Ερυθρός
2005 - Bronze Medal
International Wine
Challenge, London
Βιβλία Χώρα Ερυθρός
2005 - Commended
Decanter, London
Βιβλία Χώρα Ερυθρός
2005 - Silver Medal
Berliner Wein Trophy
2008, Berlin
Βιβλία Χώρα Ερυθρός
2006 - Diploma di Gran
Menzione Vinitaly, Verona,
Italy
Βιβλία Χώρα Ερυθρός
2005 - Gold Medal
Concours Mondial de
Bruxelles, Βρυξέλλες
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Ktíma Vivlía
Hóran Aretí-viini.

Níkos Lazarídisin Perpetuus-valkoviini.
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Päivi Lammi

Naisen puhe
anekdoottikertomuksissa
Yhdistyksen vuoden 2008 stipendiaatti Tiina Hiekkalinna esitteli 24.2.2010
väitöskirjatutkimustaan Naisten puhe kreikkalaisen kirjallisuuden anekdoottikertomuksissa.
Hiekkalinna selvensi aluksi, että
anekdootti on mikä tahansa lyhyt kertomus,
joka erottuu tekstissä omana puheena ja toimii
usein esimerkkinä. Kreikkalaiseen ajatteluun ja
kasvatukseen liittyi pyrkimys muuttumattomien ominaisuuksien ja hyveen saavuttamiseen.
Näitä kuvattiin aiemmin eläneiden tekoina ja
sanoina, ja esimerkkejä etsittiin kirjallisuudesta.
Anekdootteja oli helppo toistaa eri yhteyksissä ja
niitä kirjoitettiin kokoelmiksi. Erityisesti puhujat
hyödynsivät anekdootteja ja koululaiset harjoittelivat niiden avulla. Anekdootti on yleensä irrotettu alkuperäisestä kontekstistaan. Kirjallisuudessa
anekdootit olivat suosittuja 1700-luvulle asti ja
vielä 1700-luvulla saatettiin käyttää samoja anekdootteja kuin antiikin aikana. Siten myös anekdoottien sisältämät asenteet siirtyivät.
Anekdooteissa seikkailevat erilaiset hahmot;
esim. Aleksanteri Suuri oli suosittu anekdoottihahmo. Yksi yleisimpiä anekdoottityyppejä
antiikissa olivat sanonta-anekdootit. Suurin osa
anekdoottien päähenkilöistä oli miehiä, sillä oikeus julkiseen puhumiseen kuului miehille. Silti
tunnetaan useita anekdootteja, joissa päähenkilönä on nainen. Kuitenkin vain yksi kokoelma on
säilynyt kokonaisena. Hiekkalinna muistutti, että
anekdootit olivat miesten kirjoittamia. Ne ilmentävät siten sitä, miten naisen roolia on haluttu
tuoda esiin miehen näkökulmasta.
Hiekkalinnan tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena on, millaiset naiset esiintyvät
anekdooteissa. Naisen puhetta pidettiin antiikissa epäluotettavana ja vaarallisena, ja hyveellistä
oli vaikeneminen. Onkin kiinnostavaa, mitä naiset pannaan anekdooteissa sanomaan ja kenelle.
Yleisiä anekdoottien päähenkilöitä olivat filosofit
ja hallitsijat/sotapäälliköt. Hiekkalinna kysyikin,
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ovatko naisten sanomat näin ollen samaa genreä
vai parodiaa vai vielä jotain muuta.
Naisten anekdootit jakaantuvat neljään
luokkaan: naisfilosofit, kuningattaret ja muut
tunnetut naiset, spartalaiset naiset ja hetairat.
Naisfilosofeja ovat esim. Theano (Pythagoraan
vaimo) ja Hipparkhia. Tyypillinen anekdootin rakenne noudattaa kaavaa, jossa joku kysyy
ja anekdootin päähenkilö vastaa. Kaikki, joissa
naisfilosofi Theano esiintyy, ovat samantyylisiä
eli niiden tehtävänä on korostaa siveellisyyttä,
kun taas miesfilosofeilla vastaus sisältää filosofista pohdintaa. Theanon kohdalla tällainen filosofin
näkemys ei näy.
Esimerkkejä kuningattarista ja muista tunnetuista naisista ovat Olympias (Aleksanteri
Suuren äiti) ja Ksantippa (Sokrateen vaimo).
On säilynyt kolme anekdoottia, joissa he esiintyvät. Niiden pääasiallinen sisältö on Hiekkalinnan
mukaan se, että Olympias kehuu Aleksanteria.

Ksantippa. (Lähde: Wikimedia Commons)

Spartalaisia äitejä edustavat mm. Gorgo
(Kleomeneen,
Spartan
kuninkaan,
tytär,
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Ensimmäisen vuosisadan aikainen
(Lähde: Wikimedia Commons)

seinämaalaus

Krateesta

Leonidaan vaimo), Argileonis, Gyrtias ja
Damatria. Näitä anekdootteja on säilynyt 45.
Tyypillisesti spartalainen äiti on sotilaan äiti, joka
iloitsee poikansa kuolemasta sodassa tai sättii
elossa kotiin palaavaa. Hiekkalinnan toteaa, että
anekdooteissa korostuu patriotismi.
Hiekkalinnan
mielestä
mielenkiintoisin
ryhmä ovat hetairat. Heitä ovat mm. Lamia,
Leaina, Lais, Fryne, Mania, Kalliston, Hippe,
Metaneira, Thais ja Korone. Hetairojen anekdootteja on säilynyt 59. Suurin osa on ateenalaisia, mutta joukossa on myös korinttilaisia.
Hiekkalinna on jaotellut hetairojen anekdootit
kuuteen ryhmään. Toisissa korostuvat taloudelliset näkemykset ja herää kysymys, onko hetaira
ahne vai tiukka taloudenpitäjä. Kumpaa anekdooteissa halutaan korostaa?
Yleensä hetairan puhekumppanit ovat alaluokkaa (urheilijoita, näyttelijöitä, varkaita tms.).
Muutamissa hetairat puhuvat keskenään ja joissain hetairat siteeraavat Ateenan klassisen kauden
draamaa. Toisinaan hetairan sanomassa on pornografinen vivahde ja lausahdukset ovat kaksimielisiä. Monissa näkyy hetairan itsemääräämisoikeus. Rahvaan kanssa keskustellessaan hetaira aina
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ja

Hipparkhiasta. Villa Farnesina, Museo

delle

Terme, Rooma.

voittaa sanailun. Hiekkalinna totesi, että draamaa
siteeraavat hetairat viittaavat siihen, että hetairat
pääsivät liikkumaan vapaasti ja osallistuivat ilmeisesti teatterinäytöksiin. Erottuva ominaispiirre on hetairan sanavalmius ja vitsikkyys.
Lopuksi Hiekkalinna pohti, ovatko naisten sanonnat moraalisia esimerkkejä. Aiemmin ajateltiin hetaira-anekdoottien olevan parodiaa miesten
puhetta siteeraaville anekdooteille. Nykytutkimus
ei kuitenkaan pidä hetaira-anekdootteja vain parodiana. Sen sijaan pohditaan, kuvaavatko ne
paheellista naista. Hiekkalinnan mielestä hetairaanekdootit ovat lähinnä vitsejä, joissa miehet luovat haluamansa puheen naisen suuhun ja tuovat
naisen kautta esiin mielipiteitä, jotka eivät sovi
miesten suuhun.
***
Toukokuun 19. päivä esitelmöineen Juho
Wilskmanin esitelmästä tulee Helikoniin 2/2010
hänen itsensä kirjoittama tiivistelmä.
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Pekka Matilainen

Menestymisen jalo taito
Ksenofon: Talouden taito.
Suomentanut Ulla Tervahauta.
Gaudeamus 2009.
Samaan aikaan
kun isot kustantamot kiristävät kustannuspolitiikkaa, Gaudeamus jatkaa kiitettävästi eri aikakauden klassikoiden julkaisemista. Viime vuonna ilmestyi Ksenofonin
Talouden taito Ulla
Tervahaudan suomentamana. Ksenofonin (n.
430–355 eKr.) tunnetuin teos on Kyyroksen sotaretki, kuvaus kymmenentuhannen kreikkalaissotilaan epäonnisesta retkestä Persiaan ja takaisin.
Ksenofon oli Sokrateen oppilaita ja kirjoitti Platonin mallin mukaan neljä dialogia, joissa
hänen ihailemansa mestari esiintyy. Kolme niistä,
Muistelmia, Pidot ja Sokrateen puolustuspuhe, ilmestyi vuonna 1960 Pentti Saarikosken suomentamina yhteisotsikolla Sokrates. Neljäs Sokratesdialogi on Talouden taito, jota Saarikoski ei kelpuuttanut kirjaansa mukaan.
Teos jakaantuu kahteen osaan. Kummassakin
Sokrates keskustelee ateenalaisen miehen kanssa
taitavaan taloudenhoitoon liittyvistä kysymyksistä, ja jälkimmäinen dialogi on ikään kuin upotettu

ensimmäiseen. Merkille pantavaa on, että ensimmäisen dialogin keskustelukumppani Kritobulos
on huomattavasti varakkaampi kuin Sokrates mutta kysyy silti Sokrateelta neuvoja talousasioissa.
Ensin käydään läpi ammatit ja tullaan siihen
tulokseen, etteivät käsityöläisammatit sovi vapaalle miehelle, toisin kuin maanviljely ja sotiminen, joita itse Persian kuningas harjoittaa. Naiset
saavat tunnustusta: Hyvä vaimo on talousasioissa miehen veroinen. Lisäksi todetaan, että naisen todellinen kauneus ei synny keinotekoisesti
kaunistautumalla, vaan vapaalle naiselle sopivan
toiminnan kautta. Menestys on oikeutettua, jos
ihminen huolehtii velvollisuuksistaan: hoitaa
omaisuuttaan, harjoittaa sotataitoja sekä vahvistaa terveyttään ja puhetaitojaan. Jumalten suosion
tavoittelua ei myöskään sovi unohtaa.
Maanviljely on ammateista jaloin. Hyvän
tilanhoitajan on vastuuntunnon lisäksi hallittava työt, jotka tehdään. Hänen on myös osattava
johtaa alaisiaan. Johtamisen ydin on se, että alaisia palkitaan ja rangaistaan ansioiden mukaan.
Johtamistaitoa ei voi oppia katselemalla tai kerran
kuultuaan, vaan johtajaksi aikova tarvitsee kasvatusta, oikeat taipumukset ja itsehillintää. Lisäksi
hyvän johtajan tulee olla ehdottoman rehellinen.
Talouden taito ei ole varsinaisesti maanviljelyn käsikirja. Käytännön neuvojakin on, mutta
niitä enemmän Ksenofon keskittyy maanviljelyn
ylivertaisuuden ja maalaiselämän ylistykseen.

Maija Holappa

Titaanien taistelu
Vanhimmat tarinat on kirjoitettu tähtiin ja ne kertovat ajasta ennen jumalia
ja ihmistä, ajasta jolloin titaanit hallitsivat maailmaa.Titaanien valtakauden
päätti heidän kolme poikaansa Zeus, Poseidon ja Haades. Zeuksesta tuli taivaan herra, Poseidon hallitsi merta ja Haades päätyi Manalan kuninkaana
pimeyteen ja kurjuuteen. Zeus loi ihmiset, joiden rukoukset ruokkivat jumalten
kuolemattomuutta. Mutta ihmisten mieli kasvoi kärsimättömäksi ja he kyseenalaistivat jumalien vallan nousten lopulta heitä vastaan.Tähän sekasortoiseen
maailmaan syntyi poika, joka tulisi muuttamaan kaiken.
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hon ja miesten tie
kulkee aavikon
ja vuorten yli
Manalan
valtakuntaan. Matkan
aikana
miehet
saavat vastaansa
erilaisia hirviöitä
ja kummajaisia, ja
elokuva keskittyyAntiikin kirjallisuuteen ja historiaan kin pääasiassa näihin verisiin taistelukohtauksiin.
perustuvien elokuvien sarja jatkui tänä keväänä,
Antiikin mytologian ystävälle elokuva on kuikun kreikkalaisen mytologian valovoimainen tenkin suoranainen pettymys. Perseuksen myytsankari Perseus vietiin valkokankaalle 3D-elo- tiin on liitetty liian paljon elementtejä muista ankuvassa Titaanien taistelu. Perseus oli Argoksen tiikin tarinoista. Ensin epäkohdat ärsyttävät mutta
prinsessan Danaën ja Zeuksen poika. Hän oli saavat nopeasti lähes humoristisen vivahteen, kun
Herakleen tavoin puoleksi jumala, puoleksi kuo- juoneen tulee mukaan skandinaavisten merimieslevainen ja suoritti myös urotöitä, joista merkit- tarinoiden merihirviö. Tarinoiden uljas Perseus
tävin oli pelottavan käärmehiuksisen Medusan on valkokankaalla tylsä, kostonhimoinen nuorisurmaaminen. Oraakkelin ennustuksen mukai- mies, joka rakastuu väärään naiseen. Myös näytsesti Perseus surmasi isoisänsä mutta kieltäytyi telijöiden suoritukset jäävät lopulta latteiksi, tosin
ottamasta vastaan tämän kruunua. Sen sijaan hän jatkuva miekanheiluttelu ei juuri tarjoa mahdolperusti Mykenen kaupungin ja häntä pidetään ta- lisuuksia uskottavan luonneroolin rakentelulle.
runhohtoisen kuningassuvun
Edes Liam Neesonin tai Ralph
kantaisänä. Kuoltuaan Perseus
Fiennesin karismaattisuus ei
nostettiin tähtikuviona tairiitä valaisemaan valkokanvaalle ja saman kunnian sai
gasta, vaan nämä sivurooleja
jakaa hänen kaunis vaimonsa
täyttävät tähdet katoavat pinAndromeda.
nallisen dialogin taakse.
Elokuva Titaaninen taisteTitaanien taistelu on tuotu
lu (Clash of the Titans) kertoo
elokuvateattereihin 3D-verlöyhästi Perseuksen tarinan
siona. Jälkikäteen tuotettu
Perseus valmistautuu surmaamaan Medusan.
ja se on toisinto vuoden 1981
kolmiulotteisuus on kuitenkin
elokuvasta Jumalten taistelu. Elokuvan on oh- paikoitellen hyvin nuhjua eikä aitoa syvyysvaijannut Louis Letterier ja päähenkilöä Perseusta kutelmaa synny. Efektit eivät tuo elokuvaan minesittää Sam Worthington, joka nousi kuuluisuu- käänlaista lisäarvoa, päinvastoin katsoja saa makteen vuoden 2009 lopulla ensi-illan saaneesta 3D- saa turhaan elokuvalipustaan hieman kalliimman
scifielokuvasta Avatar. Valkokankaalla nähdään hinnan. Titaanien taistelu onkin oiva esimerkki
myös Liam Neeson, joka on astunut Zeuksen siitä, miten yhdistämällä seikkailua, taistelua ja
roolihahmoon sekä Haadeksen kaapuun kietoutu- erikoisefektejä pyritään luomaan varma kassanut Ralph Fiennes. Naispääosaa esittää Gemma magneetti, jolla kerätään
Arterton, jonka hahmona on hehkeä Io.
elokuvan tuottajille suuTitaanien taistelu on nimestään lähtien hy- ret rahat. Tällä kertaa
vin sekava elokuvakokemus, sillä itse titaanit katsojille tarjotaan vain
mainitaan ainoastaan elokuvan alkukerronnas- huonoa
tusinatavaraa,
sa. Tarinan juoni kietoutuu Perseuksen seik- joka tarjoaa yhtä arvokkailun ympärille ja sen taustalla on Zeuksen ja kaan elokuvakokemukHaadeksen välinen valtataistelu. Sankarin lähes sen kuin näytöksen jälmahdottomana tehtävänä on peitota Argoksen keen teatterin ulkopuokaupunkia uhkaava Haadeksen luoma merihirviö lella roskakoriin heitetty
ja aikaa on vain kymmenen päivää. Seurakseen tyhjä popcorn-rasia.
seikkailuun Perseus saa muutaman rohkean urHelikon 1/2010
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Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n
esitelmätilaisuuksia 2002-2008
2002

2005

2.3. prof. Jaakko Frösén esitelmöi Lappeenrannassa aiheesta Mitä uutta Petrasta.
20.3. vuosikokouksen jälkeen dos. Martti Leiwo esitelmöi
aiheesta Makedonia – sekahedelmäsalaatti.
17.4. Järjestettiin kreikkalainen musiikillinen ilta, jossa FT
Stephen Evans esitelmöi ja esitti lauluja Elävän rapsodin
jäljillä. Homeroksen laulujen esityskäytäntö ja dos. Martti
Leiwo esitelmöi aiheesta Onko kreikkalaisessa musiikissa jälkiä antiikista?. Lisäksi Tzivaeri-yhtye esitti itäisen
Välimeren alueen kreikankielisiä lauluja.
15.5. FM Vesa-Pekka Herva
13.11. FM Tero Karasjärvi piti esitelmän Ioannis Metaxas
ja Kreikan puolustuslaitoksen kehitys v. 1879-1923.
10.12. prof. Jaakko Frösén piti yleisöluennon Ajankohtaista
Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta Aaroninvuoren
kaivauksiin.

25.1. dos. Leena Pietilä-Castrén piti esitelmän aiheesta
Heroonien jäljillä.
3.2. prof. Jaakko Frösén esitelmöi Oulussa aiheesta:
Ajankohtaista Petrasta – hiiltyneestä papyrusarkistosta
Aaroninvuoren kaivauksiin.
15.2. FM Vesa Vahtikari esitelmöi aiheesta Dionysia-juhlien jatkot.
16.3. vuosikokouksen jälkeen dos. Björn Forsén esitelmöi aiheesta Thesprotian tutkimushanke– ensimmäiset tulokset Suomen Ateenan-instituutin uudesta
monitieteellisestäprojektista.
17.5. FT Tua Korhonen esitelmöi aiheesta Eläinrakkaus ja
ihmisviha antiikin kulttuurissa.
13.9. FM Manna Vesterinen esitelmöi antiikin
ammattilaistanssijoista.
11.10. kirjailija Benedict Zilliacus esitelmöi otsikolla Emil
Zilliacus - grecist och poet.
9.12. prof. Jaakko Frösén piti yleisöluennon Ajankohtaista
Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta Aaroninvuoren
kaivauksiin.

2003
22.1. prof. Jukka Korpela Esitelmöi aiheesta Kreikka
ja Venäjä– mielikuvitusyhteyksistä Konstantinopolin
vapauttajaksi.
26.2. dos. Antti Arjava esitelmöi aiheesta Vuoden 536 salaperäinen pilvi – länsimaiden perikato?
19.3. yhdistys järjesti Mare Nostrum –Välimeren alueen
suomalaisten tiedeinstituuttien ystävien yhteisen jäsenillan.
Tilaisuudessa esitelmöivät prof. Jaakko Hämeen-Anttila
aiheesta Lähi-idän ja Euroopan kulttuurikontaktit kielten
valossa, dos. Mika Kajava aiheesta Idän ja Lännen kohtaamisia: Rooma ja kreikkalainen Itä ja prof. Jaakko Frösén
aiheesta Faraoiden Egypti ja pronssikauden Kreikka.
23.4. vuosikokouksen jälkeen FT Timo Sironen esitelmöi
aiheesta Poseidonia-Paestum – kreikkalaispolis lukaanien
käsistä roomalaisille.
26.4. järjestettiin jäsenilta Oulussa, jossa FT Timo Sironen
piti esitelmän yhdistyksen viime vuosien matkakohteista.
17.9. FM Marke Ahonen kertoi kääntämästään Diogenes
Laertioksen teoksesta Merkittävien filosofien elämät ja
opit.
19.11. dos. Erkki Sironen piti esitelmän Attikan roomalaisaikainen kivirunous.
10.12. prof. Jaakko Frösén piti yleisöluennon Ajankohtaista
Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta Aaroninvuoren
kaivauksiin.
2004
21.1. FM Pekka Matilainen esitelmöi aiheesta Mikä käynnisti renessanssin?.
23.3. vuosikokouksen jälkeen prof. Maarit Kaimio esitelmöi aiheesta J. L. Runebergin tragedia ”Salamiin kuninkaat” ja oikeuden ongelma.
21.4. FM Hanna Liekso piti esitelmän aiheesta
Kalakauppaa antiikin Kreikassa.
9.11. dos. Antti Arjava piti toisinnon instituutin 20-vuotisjuhlassa pitämästään juhlaesitelmästä.
16.11. FT Jaana Vaahtera piti esitelmän Kaunis ja
miellyttävä. Tehoavan puheen ominaisuudet Dionysios
Halikarnassolaisen mukaan.
10.12. prof. Jaakko Frösén piti yleisöluennon Ajankohtaista
Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta Aaroninvuoren
kaivauksiin.
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2006
15.2. FM, DI Lena Hakulin esitelmöi aiheesta Koppar och
brons på minoernas Kreta.
29.3. vuosikokouksen jälkeen suurlähettiläs Ralf Friberg
esitelmöi aiheesta Minun Ateenani.
26.4. FM Jeanette Lindblom, vuoden 2004 stipendiaatti,
esitelmöi väitöskirjansa aiheesta eli Bysantin naisista.
11.12. prof. Jaakko Frösén pitää perinteisen yleisöluennon
Ajankohtaista Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta
Aaroninvuoren kaivauksiin.
2007
28.3. vuosikokouksen jälkeen FM Esko Tikkala esitelmöi
aiheesta Kreikan varhaiset ”hekatompedon-temppelit”.
18.4. prof. Mika Kajava esitelmöi otsikolla Kreikkalaiset
oraakkelit.
23.5. Jukka M. Heikkilä esitelmöi antiikin maailmaan sijoittuvista romaaneistaan.
10.10. FT Kalle Korhonen ja FM Arto Kivimäki esitelmöivät aiheesta Aristoteles, teatteri ja elokuva
10.12. prof. Jaakko Frösén piti yleisöluennon Ajankohtaista
Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta Aaroninvuoren
kaivauksiin.
2008
26.3. vuosikokouksen jälkeen dos. Björn Forsén esitelmöi
aiheesta Suomen Ateenan-instituutin johtajana 2004–2007
- haasteita ja ratkaisuja.
23.4. FT Vesa-Pekka Herva esitelmöi aiheesta Uskonto ja
ympäristö pronssikauden Kreetalla.
21.5. vuoden 2007 stipendiaatti, FM Katariina Kankaanpää
esitelmöi kreikkalaisista piirtokirjoitusrunoista.
24.9. dos. Kimmo Granqvist esitelmöi otsikolla Logiikan
ja matematiikan kohtaamisia humanismissa: esimerkkejä
nykykreikan fonologiasta.
26.11. Kyproksen suurlähettiläs Thalia Petridi puhui aiheesta The road to independence of Cyprus and its present
membership of the European Union. Tilaisuus järjestettiin
yhteistyössä Kyproksen Helsingin suurlähetystön kanssa.
10.12. prof. Jaakko Frösén piti yleisöluennon Ajankohtaista
Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta Aaroninvuoren
kaivauksiin.
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SAIY:n toimintakertomus vuodelta 2009
1. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet
Yhdistys on kertomusvuonna kaikessa toiminnassaan
pyrkinyt lisäämään jäsenistönsä keskuudessa kreikkalaisen antiikin ja Bysantin sekä nykyajan kulttuurin
ja historian tuntemusta sekä informoimaan jäseniään
Suomen Ateenan-instituutin piirissä meneillään olevasta tutkimuksesta ja sen tuloksista tavoitteenaan instituutin työn tukeminen. Vuosittaisen tutkimusapurahan
välityksellä yhdistys on edistänyt instituutin piirissä
tapahtuvaa tutkimusta.
2. Yhdistyksen jäsenistö
Kertomusvuoden 2009 päättyessä yhdistyksen todettiin saaneen 201 jäsenmaksusuoritusta (vuonna 2008
367). Syksyllä yhdistyksen jäsenrekisteriohjelmassa,
Jäserissä, olleen teknisen vian vuoksi maksumuistutusten lähetys jäi aivan vuoden loppuun. Lisäksi osasta
maksukehoituksia jäi jäsenmaksun summaa ohjeistava
teksti pois. Jäsenmaksusaamisia vuodelta 2009 jäi ainakin 1770 €, jotka kirjautuivat maksuina vasta vuoden
2010 puolella. Varsinainen jäsenmäärä on aina jonkin
verran korkeampi kuin maksusuoritusten määrä (perhejäsenyys = kaksi henkilöä samasta taloudesta).
3. Yhdistyksen johtokunta
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat v. 2009 suurlähettiläs Ralf Friberg (pj.), prof. Jaakko Frösén, OTK
Eero Heimolinna (vpj.), FT Vesa-Pekka Herva, FM
Saara Kauppinen, FM Ulla Laitakari, FM Päivi
Lammi (siht.), FM Robert Luther, HLT Maija-Liisa
Niemi, FM Samuli Nuotio, FM Sisko Penttilä, FT
Timo Sironen, FM Vesa Vahtikari. Johtokunta kokoontui 8 kertaa vuoden 2009 aikana.
4. Yhdistyksen talous
Yhdistys on rahoittanut toimintaansa jäsenmaksuilla sekä matkojen osanottajilta perityillä lisämaksuilla
stipendirahastoa varten. Yhdistyksen taloutta on syytä
luonnehtia vakaaksi.
5. Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 25.3.2009 Helsingin yliopiston
päärakennuksen opettajien kahvio (Fabianinkatu 33, 2.
krs). Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf Friberg
(lukuun ottamatta kohtaa, jossa käsiteltiin johtokunnan
ja tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaus).
Yhdistyksen sihteeri esitteli kokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman vuodelta
2008 ja tilintarkastajan lausunnon, jotka hyväksyttiin.
Yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vahvistettiin vuoHelikon 1/2010

den 2009 toimintasuunnitelma. Jäsenmaksut päätettiin
pitää ennallaan (25 €/henkilöjäsenyys, 10 €/opiskelijajäsenyys ja 30 €/perhejäsenyys). Hyväksyttiin tulo- ja
menoarvio vuodelle 2009.
Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Ralf Fribergin.
Erovuoroisina jäseninä olivat Kurt Andersson, Tapani
Brotherus, Päivi Lammi ja Vesa Vahtikari. Uusiksi
jäseniksi valittiin Saara Kauppinen ja Samuli Nuotio.
Päivi Lammi ja Vesa Vahtikari jatkoivat johtokunnassa.
Tilintarkastajaksi valittiin dos. Kalle Korhonen ja varatilintarkastajaksi Sirkka Lassila.
6. Yhteydenpito jäseniin
Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä jäsenlehtensä
Helikonin, jäsenkirjeiden, kulttuurimatkojen ja esitelmätilaisuuksien välityksellä. Jäsenkirjeitä lähetettiin
vuonna 2009 kolme kappaletta. Yhdistyksen järjestämistä esitelmätilaisuuksista on lisäksi tiedotettu erikseen mm. sähköpostilistojen ja lehtien tapahtumapalstojen kautta.
7. Helikon
Jäsenlehti Helikon ilmestyi vuonna 2009 kaksi kertaa.
Päätoimittajana toimi FM Vesa Vahtikari. Lehden toimituskuntaan kuuluivat Anneli Brown, Ralf Friberg,
Mika Hakkarainen, Maija Holappa, Martti Leiwo
ja Pekka Matilainen.
8. Esitelmätilaisuudet
Yhdistys
järjesti
kertomusvuonna
seuraavat
esitelmätilaisuudet:
- 25.2. FL Mika Rissanen esitelmöi aiheesta
Kreikkalaista kulttuuria hävittämässä - vandalismia
vuosisatojen varrelta
- 25.3. vuosikokouksen jälkeen esitelmöi Suomen
Ateenan-instituutin johtaja, dos. Martti Leiwo
- 22.4. dos. Leena Pietilä-Castrén esitelmöi aiheesta
Elginin marmoreista Parthenonin marmoreiksi
- 13.5. esitelmöi FM Sanna-Ilaria Kittelä otsikolla
”Järjetöntä sotaa vastaan”- Euripideen Troijan naiset
suomalaisella näyttämöllä
- 14.10. Suomen Kreikan -suurlähettiläs Erkki Huittinen
puhui aiheesta Kreikka mellakoiden, metsäpalojen ja
vaalien jälkeen
- 25.11. YTT Minna Rasku esitelmöi aiheesta Kreikka
idän ja lännen portinvartijana
- 10.12. prof. Jaakko Frösénin esitelmä tutkimushankkeista
Jordanian Petrassa Ajankohtaista Petrasta. Hiiltyneestä
papyrusarkistosta Aaroninvuoren kaivauksiin.
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9. Matkat ja muut tilaisuudet

10. Stipendi

Yhdistys järjesti/osallistui kertomusvuonna seuraavat
matkat ja tilaisuudet:
- 19.3. Mare Nostrum. Illan teemana oli luostarilaitos.
Järjestämisvuorossa oli Villa Lanten ystävät ry. Prof.
Jaakko Frösén oli yhdistyksen esitelmöitsijänä.
- 10.–13.9. matka Berliiniin.
- 31.10.–07.11. jäsenristeilyn kohteina olivat Kroatia,
Kreikan saaristo, Turkki & Kypros ja Suezin kanava.
Matkanjohtajana toimi prof. Jaakko Frösén.
- 7.–14.11. jäsenristeilyn kohteena oli Punainenmeri.
Matkanjohtajana toimi prof. Jaakko Frösén.

Yhdistys myönsi 3500 euron stipendin FM Juho
Wilskmanille väitöskirjatyöhön Kreikassa. Wilskmanin
väitöskirjan aihe on Warfare in the Surroundings of the
Aegean Sea 1204–1402.
11. Yhteydet muihin järjestöihin
Yhteistyö Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän instituutin
ystävät ry:n kanssa liittyy yhteisten tapahtumien
suunnitteluun.

SAIY:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010
1. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet
Yhdistys pyrkii alkaneena toimintavuotena levittämään
kiinnostusta kreikkalaisen antiikin ja Bysantin sekä nykyKreikan kulttuuriin ja historiaan. Toimintaansa yhdistys
kohdistaa myös jäsenkuntansa ulkopuolelle. Yhdistys
tukee ja tekee tunnetuksi Suomen Ateenan-instituuttia ja
sen piirissä suoritettavaa tutkimustyötä.
2. Helikon
Yhdistyksen jäsenlehti Helikon ilmestyy kahdesti
vuodessa. Päätoimittajana toimii FM Vesa Vahtikari
apunaan toimituskunta (Anneli Brown, Ralf Friberg,
Mika Hakkarainen, Maija Holappa, Martti Leiwo,
Pekka Matilainen).
3. Matkat
Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto, pääosin antiikin
maailmaan suuntautuvat kulttuurimatkat, jatkuu.
Yhdistys järjestää jäsenristeilyt: risteilyllä 27.3.–3.4.2010
kohteina Kreeta, Kusadasi, Santorini, Ateena, Messina,
Malta. Risteilypaketin retket Knossokseen, Efesokseen,
Santorinille sekä Ateenan Akropoliille ja uuteen Akropolis
museoon ja Suomen Ateenan-instituuttiin. Risteilyllä
30.10.–06.11.2010 kohteina ovat Iraklion, Aleksandria,
Port Said, Limassol, Antalya, Rodos, Iraklion.
Risteilyn retkipakettini käsittää Aleksandrian, Kairon
pyramideineen, Lindoksen ja Knossoksen. Risteilyllä
06.11.–13.11.2010 kohteina ovat Iraklion, Aleksandria,
Port Said, Suez, Aqaba, Sharm el-Sheikh. Risteilyn
retkipakettini käsittää Knossoksen, Aleksandrian,
Kairon pyramideineen ja Petran. Molempien risteilyjen
matkanjohtajana toimii prof. Jaakko Frösén.
4. Yleisötilaisuudet
Yhdistys pyrkii järjestämään sekä Helsingissä että
muualla Suomessa yhdistyksen painopisteisiin sopivia
esitelmätilaisuuksia, teatteri-iltoja, näyttelyvierailuja ja
muita tapahtumia niin kevään kuin syksynkin aikana.
- 24.2. FM Tiina Hiekkalinna esitelmöi aiheesta
Naisten puhe kreikkalaisen kirjallisuuden anekdootti32

kertomuksissa.
- 24.3. vuosikokouksen
jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja, suurlähettiläs Ralf
Friberg esitelmöi aiheesta
Suomi ja juntta
- 13.4. Mare Nostrum,
jonka teemana on viini.
Järjestämisvuorossa on Suomen Lähi-Idän instituutin
ystävät. Tilaisuudessa FT Manna Satama esitelmöi
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n edustajana
aiheesta Dionysos, viini ja ekstaasi.
- 19.5. yhdistyksen vuoden 2009 stipendiaatti, FM Juho
Wilskman esitelmöi aiheesta Ristiritarit Kreikassa:
Akhaian ruhtinaskunta ja alusmaat 1204–1311.
- 10.12. prof. Jaakko Frösén pitää yleisöluennon
Ajankohtaista Petrasta. Hiiltyneestä papyrusarkistosta
Aaroninvuoren kaivauksiin.
5. Stipendi
Vuonna 2010 myönnetään 3000 euroa yhtenä apurahana
tutkijalle Kreikassa tehtävää tutkimustyötä varten.
6. Yhteydet muihin järjestöihin
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry. toimii yhteistyössä
Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän instituutin ystävät
ry:n kanssa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyötä
pyritään kehittämään erityisesti tiedotuksen osalta.
7. Jäsentiedotus
Helikonissa julkaistaan muun aineiston ohella myös
yhdistyksen toimintaa koskevia tiedotuksia. Lehdessä
julkaistaan yhteenvetoja yhdistyksen järjestämistä
esitelmistä ja jäsenten kirjoituksia. Jäsenlehden lisäksi
jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä, jotka sisältävät
ajankohtaista tietoa toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetetään
halukkaille sähköpostitse. Yhdistyksen järjestämistä
esitelmätilaisuuksista
tiedotetaan
lisäksi
mm.
sähköpostilistojen ja lehtien tapahtumapalstojen kautta.
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8. Talous

Esitelmät syksyllä 2010

Kuva:t Heta Björklund

Yhdistys rahoittaa toimintansa edelleen pääosin
jäsenmaksuilla. Matkoihin osallistuvilta tullaan
jatkossakin perimään lisämaksu, jolla kartutetaan
stipendirahastoa. Alkaneen toimintavuoden tulot ja
menot ilmenevät erillisestä tulo- ja menoarviosta.

Syksyksi 2010 on suunnitteilla esitelmäsarja kreikkalaisesta musiikista. Sarjan aloittaa 22.9. klo 17.15
FT Risto Pekka Pennanen esitelmällään musiikkikulttuurista Kreikassa Metaxasin diktatuurin aikana.
Esitelmän paikka ja sarjan muut esitelmät ilmoitetaan
elokuussa yhdistyksen jäsenkirjeessä 2/2010.

Suomen Ateenan-instituutin
& tapahtumia

ystävät ry:n uutisia

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 24.3.2010 Helsingin yliopiston
Porthanian opettajien ruokalassa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Ralf Friberg.
Yhdistyksen puheenjohtaja esitti kokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman vuodelta
2009 ja tilintarkastajan lausunnon, jotka hyväksyttiin.
Yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vahvistettiin vuoden
2010 toimintasuunnitelma. Yhdistyksen vuoden 2010 stipendi myönnettiin FM Kimmo Kovaselle Kreikassa tapahtuvaan tutkimustyöhön. Hänen väitöskirjansa aihe on
The Origins and Development of Scale System in Ancient
Greek Music.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksut
vuodelle 2010 ovat:
Perusjäsenyys 25 €
Opiskelijajäsenyys 10 €
Perhejäsenyys (samassa taloudessa 2 jäsentä) 30 €
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2010.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs
Ralf Friberg. Muut johtokunnan jäsenet ovat FT Cecilia af
Forselles, prof. Jaakko Frösén, OTK Eero Heimolinna,
FT Vesa-Pekka Herva, FM Saara Kauppinen, FM Ulla
Laitakari, FM Päivi Lammi (siht.), FM Robert Luther,
FM Samuli Nuotio, FM Sisko Penttilä, FT Timo
Sironen ja FM Vesa Vahtikari.
Kokouksen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja, suurlähettiläs Ralf Friberg piti esitelmän aiheesta Suomi ja
juntta. Lisäksi nautittiin kreikkalaista salaattia.
Jäsenmaksu 2010
Jäsenmaksusta lähetetään jäsenille tilisiirto kesäkuun
alussa. Sähköpostitse se lähetetään jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostisoitteensa.
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Suomen Ateenan-instituutin
uutisia & tapahtumia
13.1. arkkitehti Pekka Helin piti luennon Benaki-museon auditoriossa osana pohjoismaisesta arkkitehtuurista kertovaa luento- ja näyttelysarjaa. Lisätietoja sarjan luennoista ja näyttelyistä osoitteessa: http://www.
finninstitute.gr/images/Press_Kit_Nordic.pdf.
18.2. FT Miira Tuominen Jyväskylän yliopistosta piti
instituutissa esitelmän Why do we need other people to
be happy? Sociability and other-regard in late ancient
ethics.
22.2.−6.3. instituutissa oli esillä Sanna Jalomäen
taidenäyttely.
11.3. FT Manna Satama Helsingin yliopistosta
piti instituutissa esitelmän Dance in the margins?
Positioning dancers in antiquity.
15.3. aloitti instituutin Erasmus-työharjoittelija,
klassillisen filologian opiskelija Heta Björklund
Helsingin yliopistosta, kolmen kuukauden mittaisen
harjoittelunsa.
16.−17.3. instituutissa pidettiin jatkokoulutusseminaari Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksen
jatko-opiskelijoille.
28.4. esitettiin instituutissa Imbi Pajun dokumentti
Sisters across the Gulf of Finland. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Viron Kreikan-suurlähetystön kanssa.
20.5. järjestettiin instituutin vuosijuhla. Juhlapuhujana
oli professori Jaakko Frösén Helsingin yliopistosta.
Hänen esitelmänsä aiheena oli From carbonized papyri
to the Monastery of Saint Aaron at Petra, Jordan.
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