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Pääkirjoitus

SUOMALAISET KREIKASSA JA
KREIKKALAISET SUOMESSA
INSTITUUTISSA ON jo pitkään perehdytty varhai-

siin suomalaisiin matkailijoihin Kreikassa sekä
myös kreikkalaisiin matkailijoihin Suomessa.
Björn Forsén ja Erkki Sironen toimittivat vuonna 2006 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
julkaiseman) kirjan Kadonnut Kreikka. Suomalaisten matkakuvauksia ennen massaturismia.
Kirja ilmestyi samana vuonna myös ruotsiksi
nimellä Det svunna Grekland – Finska reseskildringar från tiden före massturismen (Svenska Litteratursällskapetin julkaisemana). Vuonna 2007
Suomen Ateenan-instituutti järjesti näyttelyn
Rakas vihattu Ateena! Otteita suomalaisen tutkijan Wilhelm Laguksen elämästä sekä Ateenassa että
Helsingissä. Lagus, joka toimi urallaan mm. Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston Kreikan kirjallisuuden professorina 1866–1886 ja yliopiston
rehtorina 1878–1884 oleskeli Kreikassa vuosina
1852–1853. Instituutti on julkaissut Laguksen
elämästä kirjan myös Kreikaksi (yhdessä Hestiakustantamon kanssa vuonna 2009). Instituutin
julkaisusarjassa on julkaistu myös Petra Pakkasen tutkimus, jossa tarkastellaan filhellenismiä
suomalaisen Kreikan vapaussotaan osallistuneen
August Myhrbergin kautta (August Myhrberg
and North-European Philhellenism. Building the
Myth of a Hero, Helsinki 2006).
Instituutti järjesti vuonna 2000 näyttelyn
suomalaisten 1800- ja 1900-luvuilla Kreikassa
matkailleitten arkkitehtien piirroksista ja valokuvista nimellä Architectural Observations.
Finnish architects’ travel sketches from Greece.

VESA VAHTIKARI

Vuoden 2016 lopussa ja 2017 alussa arkkitehtinäyttely kiersi Kreikassa uudistetussa muodossa
ja instituutti painatti aiheesta myös 72-sivuisen
julkaisun nimellä Finnish Architects Gazing upon
Greece. Sketches and Photographs.
Instituutin toimistonhoitaja Maria Martzoukou on viime vuosina kreikantanut paljon vuosina 1885–1910 Helsingin yliopiston
kreikan kielen ja kirjallisuuden ylimääräisenä
professorina toimineen Oskar Emil Tudeerin
sekä valokuvaaja ja kirjailija I. K. Inhan Kreikan
matkoihin liittyvää materiaalia. Instituutti aikoo
julkaista näiden varhaisten matkaajien Kreikan
kuvauksista kirjat kreikaksi lähiaikoina. Maria
Martzoukou on lisäksi kreikantanut jo myös
muiden suomalaisten matkakertomuksia Kreikasta 1900-luvun eri vuosikymmeniltä.
Myös instituutin harjoittelijat ovat osallistuneet aiheeseen liittyvät materiaalin etsintään ja
läpikäymiseen sekä materiaalin kääntämiseen
ruotsista tai kreikasta suomeksi. Helikonin lukijoilla onkin nyt oiva tilaisuus tutustua erään
suomalaisen nuoren miehen kokemuksiin Kreikan ja Turkin välisessä sodassa 1897 ja kreikkalaisten matkailijoiden havaintoihin Suomesta
1900-l
uvun eri vuosikymmenillä Wilhelmiina
Koivuniemen ja Riikka Pulkkisen artikkelien
muodossa. Aineiston kerääminen ja kääntäminen jatkuvat instituutissa edelleen, mutta jossain
vaiheessa on tarkoitus työstää aiheesta myös suomenkielinen kirja ja (verkko)näyttely. H
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KEISARI HADRIANUS
ATEENAN RAKENTAJANA

LEENA PIETILÄ-CASTRÉN

sa on viime vuosina ollut muutaman kuukauden
mittaisia, yksittäisen esineen esittelyitä. Kansallismuseon Näkymätön museo-teemalla tuodaan
yleisön nähtäville mielenkiintoisia löytöjä, jotka
yleensä ovat varastoituna. Akropolis-museon
aulassa taas nostetaan esille ajankohtaisia asioita, joiden taustasta kerrotaan myös videolla.
Vuoden 2017 talvikuukausina ajankohtainen
on ollut keisari Hadrianusta (hallitsi 117–138)
esittävä veistospää.
Marmoripää on piirteittensä perusteella
helppo tunnistaa parrakkaaksi Hadrianukseksi.
Poralla muotoilluilla hiuskiharoilla on tammenlehväseppele, jollainen myönnettiin alun perin
Rooman kansalaisen hengen pelastaneelle, myöhemmin siitä tuli keisareiden yksinoikeus. Seppeleen keskellä oleva kotka-medaljonki liittyi
taas ylijumala Juppiteriin, kreikkalaisten Zeukseen. Veistospää löydettiin 1933 Singrou-kadun
varrelta, ja nyt sillä haluttiin juhlistaa Ateenan
suurta roomalaisaikaista rakentajaa, jonka valtaannoususta tulee kuluneeksi 1900 vuotta.
Hadrianus oli hispanialaissyntyinen Roomassa vaikuttanut senaattori, jonka virkaura,
latinalaisittain cursus honorum, tunnetaan mm.
Ateenan Dionysos-teatterista löydetyn piirtokirjoituksen perusteella. Jo vuonna 112, ennen
keisariksi tuloa, ateenalaiset olivat tehneet Hadrianuksesta Ateenan kansalaisen ja valinneet
hänet eponyymiarkontiksi, vuodelle nimensä
antavaksi korkeaksi virkamieheksi. Kertoman
mukaan hänellä oli teatterissa lopulta kaksitoista
2
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Kuva: Wikimedia Commons.

ATEENAN ANTIIKKIIN keskittyneissä päämuseois-

Keisari Hadrianus hallitsi 117–138.

muotokuvaveistosta – ehkä nyt näytteillä oleva
pää kuului niistä yhteen? Eri puolilta Ateenaa on säilynyt jälkiä 94 keisarille omistetusta
alttarista osoituksena keisariin kohdistuneesta
henkilökultista.
Hadrianus oli filhelleeni, kreikkalaisten ja
aivan erityisesti ateenalaisten ystävä, joka keisarikaudellaan kävi kaupungissa vuosina 124, 128

Kuvat: Leena Pietilä-Castrén.

tuuriperintö, jota roomalaiset omalta osaltaan
edistivät.
Hadrianus paneutui Ateenan kaupunkirakentamiseen monin tavoin. Hän paransi
sen vesihuoltoa, saattoi Zeuksen temppelin
vuosisatoja kestäneen rakentamisen valmiiksi,
rakennutti kokonaan uuden kaupunginosan
keskustasta itään ja monumentalisoi aluetta
myös Akropoliista pohjoiseen. Monet näistä
kohteista ovat raunioituneinakin kaupungin
osiensa tunnusmerkkejä.

VESIJOHTO

Keisari Hadrianus sotapäällikön asussa Agoralla.

ja 131. Tällainen käynti oli mille tahansa kaupungille suuri kunnia, ja Ateenan osalle se koitui
peräti kolme kertaa. Agoralla on tänäkin päivänä
hänen keisarimuotokuvansa sotapäällikön asussa. Rintapanssarin kuva-aiheena on Romulusta
ja Remusta, Rooman perustajakaksosia imettävän suden selässä seisova Athene-jumalatar, jota
siivekkäät voitonjumalattaret seppelöivät. Näin
esitettiin allegoriana Ateenan klassinen kult-

Hadrianus aloitti vuonna 125 vesijohdon rakentamisen, jonka sai valmiiksi hänen seuraajansa
Antoninus Pius viisitoista vuotta myöhemmin.
Vesi johdettiin kaupunkiin Parnes-vuorelta
runsaan parinkymmenen kilometrin päästä Lykabettos-kukkulan etelärinteeseen ja viisi sataa
kuutiometriä vetävään vesisäiliöön. Se toimi samalla myös julkisena kaivohuoneena, nymfaionina, jonka fasadissa oli joonialaisia pylväitä ja
palkistossa latinalainen, vesijohdon historiaa valottava latinankielinen piirtokirjoitus. Säiliöstä
vesi johdettiin edelleen alakaupunkiin lyijyputkessa, joka toimi 1400-luvun puoliväliin eli osmaniajan alkuun. Vuonna 1778 Ateenan voivodi
Hatzi Ali Haseki rakensi uuden kaupunginmuurin ja Lykabettoksen hylätystä kaivohuoneesta

Lykabettos-kukkulan kaivohuoneen latinalainen piirtokirjoitus on nykyisin Kansallispuistossa.
HELIKON 1|2017
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irrotettiin osa palkistoa itäisen Boubounistraportin koristeelliseksi kamanaksi. Ja vielä myöhemmin, Ateenan jo tultua pää
kaupungiksi
vesijohto kunnostettiin 1840, ja vanha säiliö
korvattiin neljä kertaa aiempaa tilavammalla.
Nyt siitä johdettiin vettä myös Kuninkaallisen
palatsin puutarhaan, ja vaikka Haseki-muuri
purettiin, kamanakivi antiikkisine piirtokirjoituksineen jätettiin puutarhan koristukseksi.
Hadrianuksen aloittama vesijohto oli käytössä
aina 1930-luvulle, jolloin Marathonin tekoallas
otetiin käyttöön. Alkuperäisen vesisäiliön edessä
oleva aukio Kolonakin kaupunginosassa kantaa
tänäkin päivänä nimeä Deksameni, vesisäiliö.
Loppiaispäivänä aukiolla vietetään traditionaalisesti suurta vedenpyhitysjuhlaa.
Vesihuoltoon liittyi myös pienen Eridanosvirran kattaminen tiiliholvilla kaupungin alavimmassa kohdassa keskustan pohjoislaidalla.
Toimenpiteellä pyrittiin välttämään soistumista
ja alituisia tulvia, samalla kun kanavoitu joki
muutettiin viemäriksi. Sen osia on nykyisin näkyvissä Monastirakin aukiolla ja metroasemalla.

ZEUKSEN TEMPPELIN ALUE

Ateenan Kansallispuiston ja Zappeionin eteläpuolella, Singrou- ja Vasilissis Amalias-katujen
risteyksessä on Hadrianuksen portti. Se rakennettiin vanhan klassisen Ateenan ja uuden
roomalaisen kaupunginosan rajalle keskustasta
kaakkoon johtavan tien yli vuonna 131. Tämä
kaksikerroksinen korinttilaisin pylväin varustettu konstruktio läheisen Pentelikonvuoren
marmorista on korkeudeltaan 18 metriä, ja
yhdistelmä roomalaista yksiaukkoista, joskin
tavanomaista kapeampaa triumfikaarta, ja kreikkalaista monumentaaliporttia. Palkistossa on
molemmin puolin piirtokirjoitukset: Keskustaan
päin lukee ”Tämä on Ateena, Theseuksen vanha
kaupunki”, kunnianosoituksena Theseukselle,
Attikan kyläyhteisöjen myyttiselle yhdistäjälle.
Itäpuolella taas lukee ”Tämä on Hadrianuksen,
4
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ei Theseuksen kaupunki”. Ateenalaiset yksinään
tai osana kreikkalaiskaupunkien yhteenliittymää, panhellenionia, olivat todennäköisesti
aloitteellisina portin rakentamisessa keisarin
kolmannen Ateenan-vierailun muistoksi. Paljon
myöhemmin 1770-luvulla se toimi Hasekimuurin kaakkoisporttina.

Hadrianuksen Ateenan vierailun kunniaksi pystytetty
portti.

Välittömästi portin itäpuolella on Olympieion, olympolaiselle ylijumala Zeukselle omistettu
kulttialue, jonka keskellä on antiikin Kreikan
suurimman korinttilaistyylisen temppelirakennuksen rauniot, kivijalaltaan 110 x 44 metriä.
Temppelin valmistuminen eri vaiheissa kesti
todella pitkään, ja alulle sen panivat jo valistuneet tyrannit, Peisistratidit, 535 eKr., jolloin se
kohosi kiviperustuksiin saakka. Temppeli liittyi
arkaaisen ajan kolossaalikokoisten temppelirakennusten muotivirtaukseen, jota edustivat
myös monet Vähän-Aasian ja Sisilian kreikkalaistemppelit ja jopa Rooman Juppiterin temppeli. Ateenassa ei tyrannien jälkeinen hallinto
halunnut jatkaa Olympieionin rakentamista,

Hadrianus saattoi loppuun jo
500-luvulla eKr. aloitetun Zeus
Olympioksen temppelin rakentamisen.

kun huomio tuossa vaiheessa kiinnittyi jo Akropoliille. Lykourgos, Ateenan tärkeitä rakentajia
hänkin 300-luvun eKr. jälkipuoliskolla, jatkoi
sitten pari sataa vuotta keskeytyksissä ollutta
hanketta, vuorollaan myös Syyrian kuningas
Antiokhos IV 175–164 eKr. Ateenaa hävittänyt
roomalainen sotapäällikkö Sulla puolestaan vei
n. 85 eKr. osan Olympieionin puolivalmiista pylväistä Roomaan Juppiterin temppeliin,
mutta lopulta Hadrianus sai rakennuksen valmiiksi 131 jKr. Rakennuksessa oli alun perin
104 pylvästä, pitkillä sivuilla kahdessa rivissä,
lyhyillä kolmessa. Viisitoista on yhä pystyssä,
pitkin pituuttaan oleva kuudestoista pylväs kaatui ukkosmyrskyssä 1852. Avaran kulttialueen
reunoissa on säilynyt jalustoja niistä lukemattomista veistoksista, joita kreikkalaiskaupungit
Olympieioniin lahjoittivat. Ne esittivät jumalia,
maineikkaita kuolevaisia ja ennen kaikkea moneen kertaan Hadrianusta, milloin pronssisena,
milloin marmoriin veistettynä. Tämän tiedon
välitti matkakirjailija Pausanias, joka kävi paikan päällä pian niiden pystyttämisen jälkeen.
Myöhemmät Ateenan-kävijät 1600-luvulta lähtien ovat usein käyttäneet tätä Olympos-vuoren
valtiaan temppeliä kuva-aiheenaan.
Temppelialueen ympärillä levittäytyi Hadrianuksen roomalainen kaupunginosa ylellisine

taloineen ja kylpylöineen, ja Historia Augustan
(20,4) keisarielämäkerran mukaan se oli nimeltään yksinkertaisesti Hadrianopolis, Hadrianuksen kaupunki. Hän rakensi Ateenaan myös
gymnasionin ruumiinkulttuurin ja hengenviljelyn uudeksi tyyssijaksi, ja julkisia kylpylöitä, joista yksi on välittömästi temppelialueen
pohjoispuolella.

AKROPOLIIN POHJOISRINNE

Muut Hadrianukseen liittyvät rakennukset
sijaitsevat Akropoliin loivalla pohjoisrinteellä,
nykyisen Plakan alueella. Pohjoisempana on
kirjasto, joka rajoittuu Aiolou- ja Areos-katujen
väliin. Se oli aikoinaan suuri pylväikköjen reunustama peristyylipiha (n. 85 x 120 m), jossa oli
puutarha, sen keskellä pitkänomainen vesiallas ja
itäreunalla varsinainen kirjasto luentosaleineen.
Kokonaisuudesta melko pieni tila oli varsinaista
kirjastoa, ja tilaa olikin varattu käyskentelylle
ja keskustelulle taivasalla tai vaihtoehtoisesti
pylväikön varjossa. Kirjastohuoneet oli Pausaniaan mukaan (1,18,9) koristeltu maalauksin
ja veistoksin, katot olivat kultaa ja alabasteria.
Rakennuksen ylellinen leima oli helppo havaita
jo ulkopuolelta, sillä länsisivulla sisäänkäynnin
HELIKON 1|2017
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luona seinät olivat Pentelikonin valkoista marmoria ja korinttilaispylväät taas Euboian saarella
louhittua vihreäsuonista Karystoksen marmoria.
Kirjaston alkuperäistä rikkautta ja väriloistoa
kuvitellessa täytyy nykyisin vähän pinnistää, tosin länsiportin uusitut osat hohtavat valkoisina
muuten harmahtavassa massassa.
Kirjasto kärsi kovasti herulien germaaniheimon hyökkäyksessä vuonna 267, jonka jälkeen
se sisällytettiin osaksi uutta myöhäisroomalaista
kaupunginmuuria. Vesialtaan kohdalle kohosi
400-luvulla kristillinen kirkko, ehkä laatuaan
ensimmäinen varsinaisella kaupunkialueella.
Paljon myöhemmin, vuonna 1901, länsisivun
korinttilaiset pylväät toimivat innoittajina Ernst
Zillerin piirtämälle Kansallisteatterille Agiou
Konstantinou-kadulla.
Vuoden 1884 tulipalo paljasti sekä Hadrianuksen kirjaston että sen eteläpuolella olevan
Roomalaisen agoran, jonka Hadrianus kunnosti
kirjaston valmistuessa. Ajatus uudesta agorasta
vanhan klassisen Agoran käytyä ahtaaksi oli syntynyt jo Julius Caesarille 47 eKr., ja kansalaissotien päätyttyä Augustus vei hankkeen päätökseen. Doorilaistyylinen pääportti oli omistettu
Athene Arkhegetikselle eli kaupungin nimikkojumalattarelle. Portin piirtokirjoituksen mukaan
torikokonaisuus oli valmistunut vuonna 10
eKr. Caesarin ja Augustuksen kustannuksella.
Hadrianuksen osuus näkyy heti portin jälkeen
pilarissa, johon on kirjattu keisarin määräys
oliiviöljyn kaupan säätelemisestä. Jo tuolloin
oliivi oli tärkeä osa ateenalaista kaupankäyntiä,
ja elintarvikkeita alueella myytiin aina 1800-luvun puoliväliin. Porttia kutsuttiin osmaniajalla
Pazaroportaksi ja se johti yläbasaariin Roomalaisen agoran ja osittain myös Hadrianuksen
kirjaston päällä. Roomalaisen agoran pohjoinen
puolisko on yhä kätkössä Fetije-moskeijan alla.
Sisäänkäynti nykyiselle arkeologiselle alueelle on

6
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Dioskouron-kadulta alkuperäisen länsiportin
kautta.
Hadrianuksen kirjastosta ja Roomalaisesta
agorasta viitisen kymmentä metriä itään on
Adrianou-kadun 78:ssa jälkiä rakennuksesta,
joka myös liittyi Hadrianukseen. Kyseessä on
joko kaikille jumalille rakennettu Pantheon,
ellei sitten jo aiemmin mainitun panhellenionin
kokoontumispaikka. Kreikkalaisten yhdistäminen sen puitteissa liittyi koko keisarikunnan
vakauttamiseen ja ajatukseen elvyttää ainakin
näennäisesti kreikkalaisten yhtenäisyys sellaisena
kuin se oli ollut 400-luvun eKr. alussa persialaisia vastaan ja tasoittaa tietä Ateenan uudelle
loistolle.
Akropolis-museon suurikokoinen, Pentelikonin marmorista tehty Hadrianus-pää, korkeudeltaan 55 cm, kuvaa keisaria parrakkaana
vanhan filosofeihin liittyvän tavan mukaisesti.
Se oli yksi niistä piirteistä, joilla keisari ehkä
pyrki osoittamaan mieltymystään kreikkalaisuuteen, vaikka antiikin ajalta välittyneen tiedon
mukaan hän olisi parralla ensisijaisesti peitellyt huonoa ihoaan. Niin tai näin, sama lähde,
Historia Augustankeisarielämäkerta (26,1),
kuvaa hänet myös kookkaaksi ja kiharatukkaiseksi. Historian
kirjoituksessa hänet lasketaan
järjestyksessä kolmanneksi Rooman keisariajan
viidestä hyvästä hallitsijasta. Ja myös suureksi
rakentajaksi, joka Ateenan kaupungin lisäksi
muistetaan myös rajamuuristaan Britannian
pohjoislaidalla.
Tämän päivän Ateenan-kävijä voi tuskin
välttyä kulkemasta Hadrianuksen nimikkokatua, Adrianouta, joka jakaa Plakan ylä- ja alaPlakaan. Se noudattaa antiikkisen kadun reittiä
ja kivettiin kaupungin kaduista ensimmäisenä
vuonna 1835. Aluksi sen varteen hakeutuivat
suurlähetystöt, nykyisin sen hieno kaksikerroksinen ilme on piilossa turistitavaran takana. H

J. W. NYLANDERIN
SOTARETKI
KREIKKAAN 1897
SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN monivuotisessa

hankkeessa perehdytään erilaisten matkailijoiden retkiin, kokemuksiin ja matkojen motiiveihin Suomesta Kreikkaan ja Kreikasta Suomeen
pääsääntöisesti ennen toista maailmansotaa.
Yksi tutkituista henkilöistä on John William
Nylander, joka syntyi Tammisaaressa 1869 ja
osallistui "vapaaehtoisena" Kreikan ja Turkin
väliseen sotaan 1897 filhelleenilegioonassa. Sodasta palattuaan Nylander kirjoitti kokemuksistaan teoksen Bland frivillige i Grekland (1898),
Vapaaehtoisena Kreikassa. Tässä artikkelissa
käsitellään hänen kokemuksiaan maaliskuusta
lokakuuhun vuonna 1897.
Sotakokemuksensa jälkeen perämiehen ja
maanviljelijän koulutuksen saanut Nylander
työskenteli Suomessa ja Ruotsissa. Hän vastusti
Venäjän hallintoa Suomessa joutuen lähtemään
ulkomaille, kunnes vuoden 1905 suurlakon aikana saattoi palata takaisin Suomeen. Nylander
osallistui myös suomalaiseen aktivistitoimintaan
John Grafton-laivan kapteenina salakuljettaen
Suomeen aseita ensimmäisen sortokauden aikana. Nylander tunsi jatkuvaa paloa seikkailuihin
ja matkustamiseen, joista osoituksena ovat hänen matkansa Italiaan ja Sisiliaan 1907-1908,
Jäämerelle tehty pyyntiretki 1912 sekä Galapagossaarten retkikunta 1925-1926. Nylander
kuoli Drammenissa, Norjassa 1949. Hänen
kirjallinen tuotantonsa oli laaja ja hänelle myönnettiin Suomen valtion kirjallisuuspalkinto
1901, 1906, 1911 ja 1912.

WILHELMIINA KOIVUNIEMI

Yksi syy, joka houkutteli Nylanderia Kreikkaan, oli sen tarunhohtoisuus. "Olen myös
lukenut muinaisten aikojen tarinoita, ne käsittelevät enimmäkseen sotia ja seikkailuja. Tiedän
varmaankin kaiken Akhilleuksesta ja Troijan
hevosesta Kolkhiin kultaiseen taljaan. Ollessani
kuninkaallisessa laivastossa ja talvella kasarmilla, lainasin kirjastosta lähinnä historiakirjoja,
mutta en ikinä olisi voinut edes uneksia siitä,
että saisin vielä itse tulla näille historiallisille
poluille". (Kaikki lainausten suomennokset ovat
kirjoittajan.)

MATKA KREIKASSA ALKAA,
MAALISKUU-HUHTIKUU 1897

Nylander saapui höyrylaivalla Patraan: "Ajatus
siitä, että minä todellakin olin lähestymässä
Hellasta, ei antanut minulle rauhaa, kaikki ne
ihanimmat ja elävimmät unelmat taistelusta
ja voitosta eivät olleet nyt tunteihin jättäneet
minua rauhaan. Ja nyt tässä edessäni oli tämä
Hellas, joka kimmelsi keväisen aamun auringonpaisteessa, suoraan minun silmieni edessä
näyttäen yhtä satumaisen kiehtovalta kuin olin
ajatellut."
Nylander tutustui alkajaisiksi paikalliseen
kahvilakulttuuriin toveriensa kanssa: "Mitä naurettavuutta! Oliko tämä mustanruskea höyryävä
velli, jota tarjottiin pienistä kupeista ilman kermaa ja sokeria todellakin kahvia? Kohotimme
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pystyneet säilyttämään kahvinsa muuttumattomana vahvana ja paksuna"."

NYLANDER ATEENASSA

Filhelleenien legioonan kasarmi Ateenassa.

Vapaaehtoisia sotilaita Balkanin alueen maista.

kupit varovasti ja sitten arvostelimme. Miellyttävä vastakeitetty kahvi tuoksui ja houkutteli meitä sitä maistamaan. Kahvi oli makeaa, aivan liian
makeaa, mutta muuten maku ei ollut huono
ja kahvimassan laskeuduttua nielimme lopulta
nöyrinä tuon kummallisen keitoksen". Ainoastaan Krassnig – yksi vapaaehtoisista sotilaista
– ravisti tottuneesti ja taitavasti täyden kahvikuppinsa "sekoittaakseen sen" ja siemaillakseen
tuon kiehuvan kuuman juoman ilmeisen iloisena. Edes sumpkorn ei jäänyt hänen kuppiinsa,
omassani kupissani oli sen sijaan kolmasosa
täyttynyt kiinteällä ruskealla massalla. "Tämä
on oikeaa kahvia!" Krasnigg sanoi, "Tällaista saa
joka paikassa Orientissa. En olisi voinut uskoa,
että kreikkalaiset, jotka olivat menettäneet niin
paljon länsimaisten vaikutusten takia, olisivat
8
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Nylanderin saapuessa Ateenaan siellä vallitsi
sodanodotus. Nylanderin kerrottiin ystävineen
olevan ensimmäiset vapaaehtoisina tulleet
skandinaavit majapaikassaan Akateemisella
klubilla. Hän tapasi tanskalaisen tohtori Christophersenin, jonka mukaan Kreikan kuningas,
kruununprinssi tai ministeriökään eivät haluaisi
sotaa. Mutta kansa oli väsynyt ottamaan vastaan
tuhansia pakolaisia Kreetalta ja haluaisi viimeinkin tehdä lopun turkkilaisten häiriköinnistä
siellä olevia kristittyjä kohtaan. Kansallisseuralla
(Ethniki Etaireia, toim. huom.) oli valloitussuunnitelmillaan ja unelmillaan Kreikan suuruudesta valtaa kreikkalaisiin ja se olisi mielellään halunnut yhdistää Makedonian ja myös
Konstantinopolin Kreikkaan (Megali idea, toim.
huom.). Nämäkin ajatukset puolsivat sotaa.

KÄYNTI AKROPOLIILLA

Tohtori Christophersen oli luvannut, että yhtenä iltapäivänä hän näyttäisi Nylanderille ja
tämän kumppaneille Akropolista, ja niinpä he
kaikki lähtivät sinne hänen mukanaan.
Nylanderin saapuessa Akropoliille: "Mietin
täällä hämmentyneenä sitä, että jos sanoisin
Akropoliin olevan suurenmoinen, sekin olisi
liian vähän sanottu. Tohtori Christophersen on
ollut täällä useita kertoja ja hän tuntee jokaisen
temppelin, jokaisen pylvään ja jokaisen tarinan
noista oudoista kohtaloista, jotka linnoitusta
olivat kohdanneet". Tohtori Christophersen
toteaa seurueelleen: "Tarvitaan vähintään kuukausi, että oppii hieman tuntemaan Akropoliin
aarteita ja vuodessa ehtii hädin tuskin näkemään
kaikki Kreikan aarteet". Suuret rakennustelineet
valtavine taljaköysineen on pystytetty Partheno-

nin eteen. "Täällä restauroidaan innokkaasti",
tohtori Christophersen sanoo: "kun vuosisatojen
ajan on kaikki yritetty tuhota". Restaurointityöt
tuntuvat kuitenkin olevan tauolla, mikä johtuu
varmaankin siitä, että on maanantai. Maanantaita kutsutaan täällä "lefteraksi" ja se tarkoittaa
vapaapäivää.
Tanskalainen vapaaehtoinen Jensen, joka on
taiteilija, on enimmäkseen yllättynyt siitä, että
marmori on valkoisen sijaan ruusunkeltaista.
"Värit johtuvat niin monien vuosisatojen sääolojen vaikutuksesta", tohtori Christophersen
sanoo, "minulle nämä rauniot näyttäytyvät
melkein enemmän kunnioitusta herättävinä
tässä asussa". "Mutta katsokaa, täällä on jotakin,
joka saa aina sydämeni itkemään", tohtori jatkaa
osoittaen samalla karyatideja, jotka kannattavat
temppelin kattofriisiä. Neitojen kuvat ovat melkein mustia ja tohtori valistaa meitä kertomalla,
että ne on tehty terrakotasta ja että ne ovat vain
korvaajia aidoille karyatideille, jotka Lordi Elgin
on hakkauttanut irti ja vienyt British museumiin. "Ne barbaarit!", tohtori Christophersen
toteaa tuohtuneena. (Tosiasiassa vain yksi karya
tidi oli kokenut tämän kohtalon, toim. huom.)
Vielä Nylander kirjoittaa Akropoliinkäynnistään: "Kaikista niistä raunioista, joissa
tänään vierailimme, kiinnostuin erityisesti Herodes Atticuksen, valtavasta teatterirauniosta
Akropoliin juurella. En oikeastaan siksi, että
se olisi ollut erityisen kaunis tai hyvin säilynyt,
vaan siitä syystä, että se oli luultavasti Kreikan
ainoita muistomerkkejä, joka oli tohtori Christophersenin mukaan omistettu naiselle. Naisen
nimi oli Appia Annia Regilla ja hän oli aatelinen
roomalaisnainen".

NYLANDER LIITTYY FILHELLEENILEGIOONAAN,
HUHTIKUU 1897

Aliupseerikoulun parakit luovutettiin legioonan
käyttöön ja kansliassa Nylanderin kumppaneineen otti vastaan nuori kreikkalainen luutnantti

Spyropoulos, joka ystävällisesti kätteli heidät ja
toivotti heidät ranskaksi tervetulleiksi. Spyropouloksen tavattuaan Nylander kumppaneineen
jatkoi ranskalaisen lääkärin, Louis Fusterin
vastaanotolle, jonka jälkeen Spyropoulos kirjasi
vapaaehtoisten nimet, ammatit, iät ja omaisten
osoitteet. Nylander kirjoittaa: "Suomi", toisti
hän vastaukseni kotimaastani ja nosti kynän
paperista; "suuriruhtinaskunta pohjoisessa,
Ruotsin ja Venäjän välissä", kuulin jonkun sanovan vieressäni. Näin puhujan ja olisin halunnut
syleillä häntä siitä hyvästä, ettei hän kutsunut
Suomea provinssiksi. Puhuja oli korkeintaan
35-vuotias upseeri tykistökapteenin univormussa. Kasvot kuvastivat hyvyyttä ja hyväntahtoisuutta ja hänen kauniissa silmissään oli selittämätön vetovoima, joka heti ensi silmäyksillä
lumosi meidät. Lausuja oli johtajamme Perikles
Varatassis, joka ei ilmeisesti välittänyt lähimmän
miehensä puutteista poliittisessa maantieteessä.
Näin ollen Spyropoulos kirjoitti kotimaakseni
Suomen".
Nylander näki kreikkalaisia vapaaehtoisia
saapumassa kasarmille: "Siellä täällä näkyikin
suuri määrä täynnä voimaa olevia ylpeitä nuorukaisia, jotka tuntuivat säteilevän onnea tuntiessaan olevansa matkalla kohti tuntematonta
kuin urheat esi-isänsä – jos nyt nykypäivän
kreikkalaisia miehiä voidaan kutsua muinaisten helleenien jälkeläisiksi. He itse tuntuvat
kuvittelevan niin, mutta me ihmiset tunnumme nyt uskottelevan itsellemme kaikenlaista.
Aivan kuten nämä reserviläiset, myös Kreikan
armeijan suuruus antoi surullisen vaikutelman
ja ainoastaan usein kuvatut eusonit, kevytaseiset vuoristojääkärit tekivät joukosta lumoavan
poikkeuksen kauniissa kansallispuvuissaan.
Nämä jääkärit koulutettiin kahdeksannessa
pataljoonassa, numeroissa 1–4- ja 6–9. Viides
pataljoona oli erotettu pelkuruuden takia. Suurin osa näistä pataljoonalaisista on vuoristoista
kotoisin olevia paimenia ja ovat karaistunutta,
voimakasta kansaa, auringon paahtamia, partaisia, raakoja ja villejä sällejä. Kysyimmekin
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toisinaan: "Jos nämä ovat kristittyjä, miltä
turkkilaiset sitten näyttävät?"." Nylander totesi
myös, että vapaaehtoisten joukossa ei näkynyt
juurikaan kouluttautuneita ihmisiä. He olivat
joko ostaneet itsensä vapaiksi asepalveluksesta
tai halunneet liittyä eliittijoukkoihin sen sijaan,
että olisivat olleet samassa joukossa tavallisten
työntekijöiden kanssa.

NYLANDERIN ELÄMÄ LEGIOONALAISENA

Päivät kuluivat nopeasti, univormut ja kiväärit
jaettiin. Kiväärit olivat ranskalaisia 11mmkalii¬berisia ja Gras-mallia vuodelta 1874,
joiden pis¬timet olivat pitkiä miekanmuotoisia
ja kauniisti kiiltäviä teräspaloja tammikahvalla.
Univormut olivat karkeasta tummanvihreästä
kankaasta, ja niissä oli punaiset kaulukset ja
reunukset sekä valkoiset tinanapit. Lakit olivat
suoriksimuotoil¬lut ranskalaiset kepsit, nekin
väriltään vihreät ja kruununa sinivalkoinen
kokardi. Jalkineet olivat karkeat raudalla vahvistetut kullanruskeat nahkasaappaat. Muuhun varustukseen kuuluivat viltti, eväspussi, vesipullo,
kaksi patruunalaatik¬koa, pieni tinainen vedenkeitin, kuppi, lusikka ja haarukka. Jokaisella oli
tietysti myös veitsi ja useimmilla revolveri. Osa
sai myös takit ja selkäreput.
Sotaharjoitusten alkaessa Nylander kumppaneineen suhtautui niihin suurella innolla. Varhain aamulla oli ampumaharjoitukset, aamupäivällä kiväärinkäytön harjoittelua ja iltapäivisin
muita harjoituksia, esim. harjoituksia maastossa
Hymettos-vuorella yhdessä jääkärien kanssa.
Vapaapäivinään Nylander kierteli tutustumassa
Ateenaan. Eräänä päivänä hän kävi Zeuksen
temppelin raunioilla ja nautti kreikkalaista kahvia, joka oli alkanut maistua aivan mainiolta.
Nylander vieraili uudelleen myös kapteeni Rahbeckin kotona, jossa onnekseen tapasi suomalaisen neiti B:n.
Ateenalaisten suhtautumista vapaaehtoisiin
ja näiden harjoituksiin Nylander kirjoitti seu10
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raavasti: "Tunnelma meitä vapaaehtoisia kohtaan oli äärimmäisen ystävällinen ja paikalliset
osoittivat meitä kohtaan suurta kiinnostusta,
ja harjoituksiamme seurasivat järjestään sadat
katsojat. Jopa Ateenan silmäätekevät tuntuivat
löytävän suurta iloa katsoessaan ventovieraiden
hikoilua heidän isänmaansa puolesta. Eräänä
päivänä jopa kruununprinsessa Sofia seurasi hovinaistensa seurassa yli tunnin ajan harjoituksia.
Hän katseli niitä silmälasit päässään, ja erityisesti
tanskalaisten pistinharjoitukset tuntuivat häntä
kiinnostavan".
Tiedot levottomuuksista ja kahakoista
Kreikan rajalla sekä Shumassa ja Karyassa
kantautuivat Ateenaan ja kaikki aavistelivat
sotaa. Pääsiäispäivänä huhtikuun kahdeksantenatoista Nylanderilla ja kumppaneilla ei ollut
harjoituksia, joten nuorukaiset päättivät lähteä
Hymettos-vuorelle, jonne kiivettyään he ihailivat alapuolellaan avautuvaa Ateenaa, Attikan
smaragdinvihreitä tasankoja ja Pyhän Yrjön
lumihuippuista vuorta. Palattuaan kaupunkiin
Nylander kumppaneineen sai kuulla, että sodanjulistus oli annettu.

NYLANDER SODASSA

Ateena hyvästeli Nylanderin legioonan juhlallisesti sen lähtiessä rintamalle, ja kymmenet
tuhannet ihmiset juhlivat, riemuitsivat ja taputtivat käsiään. Nuoret naiset heittivät legioonalaisille ruusuja ja vanhat herrat paljastivat päänsä
onnenkyyneleet silmissään. Legioonalaiset
lauloivat marssiessaan omia kansallis- ja marssilaulujaan täynnä intoa ja odotusta tulevasta
taistelusta.
Seuraavana yönä legioona purjehti Pireuksesta höyrylaivalla, jolla vallitsi toveruus eri sotilasarvojen välillä, ja niin upseerit kuin sotilaat nukkuivat veljellisesti vieri vieressä. Nylander löysi
kannelta mukavan nukkumapaikan. Seuraavana
päivänä laiva ankkuroitui muutamaksi tunniksi
Khalkikseen, jossa laivaan tuotiin valtavia ap-

pelsiinikoreja vapaaehtoisille. Muuten ruoka
höyrylaivalla ei ollut kovinkaan monimuotoista.
Nylanderilla itsellään oli muutaman appelsiinin
lisäksi viikunoita ja leipää. Aamupalaksi vapaaehtoiset saivat leipää ja juustoa ja illalliseksi
vain leipää ja juustoa, ja tietysti Khalkiksen
appelsiineja.
Legioona saapuu määränpäähänsä Volokseen: "Kaupunki oli edessämme pimeänä, vain
vaivoin erotimme joitain ikkunoista heijastuvia
valoja, eikä satamalaitureilla ollut lyhtyjä lainkaan. Rannassa olevat ihmiset näyttivät mustilta
hengiltä, hiljaisilta ja salamyhkäisiltä. Kukaan ei
tuntunut puhuvan ääneen, eikä mistään kuulunut sellaisia huudahduksia tai kiljahduksia kuin
Pireuksessa. Tämä vaikutelma ja ajatus siitä, että
nyt oltiin sodan läheisyydessä Thessaliassa, saivat aikaan sen, että meidät täytti kummallinen
tunnelma ja saimme kylmiä väreitä. Olimme
kuin lapsia, jotka hämärässä olivat kuunnelleet
kummitustarinoita". Legioona majoittui teatterirakennukseen. Joukko italialaisia ja ranskalaisia legioonalaisia päätti huvittaa muuta joukkoa
järjestämällä näytelmäkappaleen teatteriin jääneellä rekvisiitalla.
Legioonalaiset saivat käskyn kokoontua klo
7 teatterin ulkopuolelle, josta jatkoivat asemalle.
Juna lähti Velestinosta ja saapui Larissaan klo 11.
Perillä Nylander kuuli jyrinää ja ihmetteli, voisiko se olla ukonilma, vaikka ilma oli aurinkoinen.

Kivisilta Peneios-virran yli Larissaan ja vihreä mos
keija.

Hänelle todettiin jyrinän olevan sodan ukkosta,
kanuunan jylinää. Larissassa komppania näki
kruununprinssin esikuntineen. Kruununprinssi
oli pitkä ja vaaleahko, ja "Kun me marssimme
hänen ohitseen, katsoimme häntä suoraan silmiin, jotta hän huomaisi meidän olevan tanskalaisia. Minä katsoin häntä myös suoraan silmiin,
mutta enimmäkseen sen takia, että halusin
nähdä miltä kruununprinssi todellisuudessa
näytti, sillä olin nähnyt hänen muotokuvansa ja
lukenut hänestä varmaankin vähintään kymmenen erilaista kuvausta". Nylanderin saama kuva
surullisenkuuluisasta kruununprinssistä ei ollut
mitenkään erityisen vaikuttava: "Hän tervehti
meitä ystävällisesti, mutta muutamat legioonan
suosionosoitukset eivät olleet tarkoitettu hänelle. Tämä johtui siitä, että erityisesti äänekkäissä
ranskalaisvapaaehtoisissa oli paljon tasavallan
kannattajia".
Olympos-vuoren nähdessään Nylander
kumppaneineen puhui kreikkalaisista jumalista.
Larissasta matka jatkui kohti rajaa ja Makedoniaa Melunan ja Tyrnavoksen ja Melunan kautta,
jonka arkkitehtuuria turkkilaiset vaikutteet
hallitsevat, sillä kaupunki oli ollut osa Kreikkaa
vasta kuusitoista vuotta.
Nylander heräsi yöllä hälytykseen, sillä
turkkilaiset olivat iskeneet etuvartiojoukkoihin
läheisellä tasangolla, jossa oli kiivas taistelu meneillään. Timesin kirjeenvaihtaja tiesi kertoa legioonalaisille, että turkkilaiset olivat taisteluiden
ensimmäisen viikon aikana ampuneet kolme
miljoonaa patruunaa. Legioonalaiset laskivatkin, että ensimmäisellä viikolla kaatuneista kuudesta sadasta kreikkalaissotilaasta kolme sataa
oli kuollut kranaatti-iskuissa, joten turkkilaiset
tarvitsivat 10 000 laukausta yhden kreikkalaistaistelijan kukistamiseen.
Larissassa sodan raadollisuus ja sen aiheuttama kaaos olivat selvästi nähtävissä. Kaupungin asukkaat olivat kerääntyneet moskeijan
läheisyyteen katsomaan ihmeissään ohikulkevaa
pakolaisvirtaa. Todennäköisesti suurin osa katselijoista oli muhamettilaisia, jotka nyt kaikessa
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hiljaisuudessa iloitsivat turkkilaisten sotamenestyksestä. Kaupungissa legioonalaiset asettuivat
ensimmäiseen parhaaksi katsomaansa taloon.
Sen lattioilla makaili useita kreikkalaissotilaita,
jotka vaikuttivat vain keskenkasvuisilta likaisilta
pojilta. Kauan eivät legioonalaiset saaneet olla
rauhassa, sillä jo ensimmäisenä yönä joukon johtaja Perikles Varatassis tuli herättämään miehet,
koska turkkilaiset ampuivat kaikkea mahdollista
kaupungin ulkopuolella. Koska paikalla oli vain
vähän legioonalaisia, heidän oli paettava. Lähtö
oli erityisen raskas Varatassikselle, joka kyynelsilmin joutui pakenemaan taisteluitta. Niin rohkea
sotilas kuin olikin, hän tiesi turkkilaisten ylivoiman liian suureksi. Niinpä 25. päivä huhtikuuta
turkkilaiset saapuivat Larissaan.
Matkalla Farsalaan Nylander näki sodan
raadollisuuden myös siviileitä kohtaan: "Nainen
kahden likaisen lapsen kanssa oli surullisena
vaipunut maahan ojentaen käsiään rukoillen
minua kohti. Olisin halunnut antaa heille edes
hieman vettä, mutta yhtä helposti olisin voinut
repiä heille taivaalta tähtiä, jotka tuolta korkealta valaisivat maahan paljastaen kylmällä valollaan ihmisten kurjuuden. Käänsin kenttäpulloni
ylösalaisin näyttääkseni, että minulla ei ollut
vettä annettavaksi. Erotin naisen puheesta sanat
"zitoo" ja "polemos" ja ymmärsin, että hän kirosi
sekä minut että sodan, jota niin monet olivat
halunneet ja nyt sen saatuaan olivat pelkureina
paenneet ja jättäneet viattomat kärsimään".

TOUKOKUU 1897

Vapaaehtoiset ja legioonalaiset taistelivat turkkilaisia vastaan Farsalan edustalla. Nylander ihmetteli, miksei heidän etuvartiolleen lähetetty apua,
kun ammukset ja patruunat alkoivat jo loppua,
ja sotilaiden täytyi puristaa itsestään villi into ja
taistelutahto. Taistelut kun eivät kovin kummoisesti sujuneet kreikkalaisilta ja haavoittuneita
oli joka puolella. Edetessään kohti kaupunkia
legioonalaiset tapasivat taas kruununprinssin,
12
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joka todennäköisesti oli kuullut legioonan käymistä taisteluista, sillä hän tervehtii sitä päänsä
paljastamalla. Hän näytti ylpeältä ja rauhalliselta,
mutta Nylander ei voinut olla ihmettelemättä,
miksi kruununprinssi antautui vaaraan tulla kranaatin tappamaksi. Kruununprinssin näyttämä
rohkeus ja pelottomuus osoitti kuitenkin, ettei
hän ollut heikko, ja se taas todisti Nylanderin
mielestä kruununprinssissä olevan liian vähän
kreikkalaisuutta ja liian paljon tanskalaisuutta.
Seuraava määränpää oli Domokos, kovasti
Farsalaa muistuttava kaupunki, joka oli täynnä sotilaita ja upseereita. Kaupat oli kahviloita
lukuun ottamatta suljettu ja yksityistalot oli
muutettukasarmeiksi. Kaupungissa oli vielä
toimiva postitoimisto, jossa vallitsi melkoinen
ruuhka kaikkien yrittäessä saada kirjeitään
lähtemään tai sähkeitä läheisilleen. Kaupungin
ympäristöön oli koottu 20 000 miestä ja illalla
sinne saapui suuri määrä reserviläisiä Ateenasta.
Myös Nylanderin legioona sai lisävahvistusta
lähes viidestä kymmenestä ranskalaisesta vapaaehtoisesta, joiden johtajana toimii Kapteeni M.
Kavassos.
Illalla Nylanderin komppanian taloon asteli kreikkalainen mies, joka kertoi olevansa
talon omistaja kuljettaneensa perheensä juuri
Lamiaan, mutta halunneensa tulla takaisin katsomaan, mitä talossa tapahtuu. Mies otettiin
vastaan ja hän sai viltin kastuttuaan sateessa
läpimäräksi. Omistaja päästettiin nukkumaan
talon lämpimimpään kohtaan. Uusien vapaaehtoisten joukossa oli myös kaksi suomalaista,
pohjanmaalta Kristiinankaupungista Niemelä
ja Helsingistä kotoisin oleva Ahrenberg, jotka
Nylander otti vastaan suurella ilolla. Niemelä ja
Ahrenberg kertoivat kahden muunkin suomalaisen vapaaehtoisen saapuneen Kreikkaan, mutta
he olivat kääntyneet takaisin kotiin jo Ateenassa.
Syyksi he arvelivat, että suomalaisille oli kerrottu sodan olevan pian ohi. Niemelä ja Ahrenberg
olivat tavanneet Ateenassa myös suomalaisen
kirjeenvaihtajan, jonka Hufvudstadsbladet oli
lähettänyt Kreikkaan.

NYLANDERIN LEGIOONA
MENETTÄÄ JOHTAJANSA

Taistelut jatkuivat kiivaina Amalon suunnalla, ja Nylanderkin sai iskun kuulasta 17.
päivä toukokuuta, mutta ei loukkaantunut
pahemmin. Sen sijaan Varatassikseen, joka oli
johtanut joukkoja urheasti ja vakaasti, osui tykinkuula ja hänen ruumiinsa vietiin läheiseen
kirkkoon odottamaan hautausta. Osa surun
murtamistasotilaista itki katkerasti. Kun Varatassiksen ruumis laskettiin mustaan maahan,
paikalla ei ollut pappia, sillä suurin osa kylän
asukkaista oli paennut. Kunnialaukauksiakaan
ei voitu ampua, sillä sotilaiden oli säästettävä
patruunoita.
Viesti Domokoksen valtauksesta tiesi sitä,
että sodan kulku oli lopullisesti kääntynyt ja
legioonan matka muuttuu pakomatkaksi. Kruununprinssin pääesikunta oli Stilitzassa, ja aselepo oli määrätty aloitettavaksi 20. toukokuuta
Thessaliassa ja Epiruksessa. Edhem Pashan ja
kruununprinssin edustajat olivat sopineet puolueettoman vyöhykkeen, joka oli 1000 metriä
leveä ja erotti taistelun osapuolet ja laukaustenvaihdon, mutta asetti samalla turkkilaisten divisioonan leireineen vain muutaman kilometrin
päähän Nylanderista ja tämän legioonasta. Tämä
tarkoitti Nylanderin mukaan sitä, että sota oli
käytännössä ohi.

RAUHANNEUVOTTELUJEN AIKA,
TOUKOKUU-KESÄKUU 1897

Lamiassa Spyropoulos antoi raportin esikunnalle ja pyysi samalla uutta johtajaa. Siellä
Nylander kohtasi kreikkalaisen äidin, joka etsi
kahta kahdeksannessa rykmentissä taistellutta
poikaansa, ja saattoi kertoa tälle, että kahdeksas
rykmentti on taistellut Velestinossa ja mikäli pojat olivat kaatuneet siellä, olivat he kuolleet vielä
voiton tuntuessa mahdolliselta, eivätkä olleet
todistamassa Kreikan armeijan suurinta häpeää.

Nainen ei tuntunut ymmärtävän, vaan jatkoi
sinnikkäästi poikiensa kyselemistä lähikylissä,
usein kyyneleet silmissään. Lopulta Nylander
ymmärsi, että tälle naiselle ei voitto tai häviö
merkinnyt mitään.
Legioona sai uudelta komentajaltaan kirjeen:
Filhelleenilegioonalle, 25. toukokuuta 1897. Koska
olen ottanut filhelleenilegioonan komentooni, urhean ja
rakastetun kapteenimme Varatassiksen sijaan, jota koko
armeija ja Kreikka suree, koen velvollisuudekseni lausua
ääneen kiitokseni ja tunnustukseni teille upseereilleni,
aliupseereilleni ja sotilailleni erinomaisen hyvästä ja
rohkeasta toiminnastanne. Olen ylpeä siitä, että saan
johtaa teidänlaisianne sotilaita jotka sota jatkuessa
tulette vielä näyttämään samaa rohkeutta omien kansakuntienne ja Kreikan kunniaksi. Toivon, että herrat
upseerit haluavat jatkaa hyvää kurinpitoa niin, että
kaikki on mahdollisimman järjestyksessä, ja voimme
välttää kaikki mahdolliset häiriöt marsseillamme kaupunkien ja kylien läpi. Henkilökohtaisesti, Le command
en Chef, Pieracos Mauromichalis.

Nylander kumppaneineen jatkoi matkaa Moskakhoriin ja sieltä edelleen kylään, joka sijaitsi
lähempänä Thermopylaita. He tapasivat nuoren
tanskalaisen lääkärin, Victor Christensenin, joka
oli tullut Ateenasta muutamaa päivää aiemmin,
Nylander kirjoittaa: "Christensenin kertomukset
armeijan tunnelmista Ateenassa vahvisti mietteitämme siitä, että nyt tai ei koskaan olisi aika
yrittää tehdä vastarintaa. Sota oli hävitty, mutta
ehkä armeijan mennyt maine olisi vielä jotenkin paikattavissa". Thermopylai olikin kaikkien
huulilla. "Siellä me näytämme turkkilaisille ja
koko maailmalle, että vielä kreikkalaiset kuolevat kuin miehet maansa puolesta", sanoi vanha
eusoni-luutnantti Nylanderin kysyttyä häneltä,
voisiko sodan kulkua vielä muuttaa.
Kreikkaan oli tullut monimuotoinen sotaväki, sillä kreikkalaisten lisäksi siihen kuului
ranskalainen, saksalainen, englantilainen, tanskalainen ja slaavilainen sektio, sekä garibaldisteja, joiden joukossa suurimmaksi osin taistelivat
HELIKON 1|2017
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ulkomailla asuvat kreikkalaiset ja italialaiset.
Helluntaina 6. kesäkuuta Nylanderin legioona
sai Moskakhorissa käskyn lähteä Ateenaan.

JÄÄHYVÄISET SODALLE,
KESÄKUU-LOKAKUU 1897

Aselepoa jatkettiin siihen saakka, kunnes rauhan
sopimus voitaisiin allekirjoittaa ja sota näin
ollen olisi ohi. Kaikki tuntuivat haluavan pois
rintaman tuntumasta ja ottivat ainakin tämän
kruununprinssin käskyn vastaan jakamattomin
suosionosoituksin. Nylander joukkoineen lähti
Lamian kautta Stilizaan, jonne matka junalla
kesti vain noin 20 minuuttia. Ennen astumistaan laivaan legioona kokoontui vielä kuuntelemaan kruununprinssin lähettämän julistuksen,
joka luettiin sekä kreikaksi että ranskaksi:
Päiväkäsky Nro 9656. Minä kenraali, kuninkaallinen
korkeus, ja Thessalian armeijan komentaja, Filhelleenilegioonalle Thermopylain leirissä. Teidän vetäytyessänne,
lausun teille suuren tyytyväisyyteni siihen järjestykseen
ja kuriin, joka on ollut erinomaista koko kampanjan
ajan, sekä suureen rohkeuteen ja urheuteen, jolla olette taistelleet kaikissa tilanteissa. Legioonan upseerit,
aliupseerit ja sotilaat voivat olla vakuuttuneita siitä,
että koko Kreikan armeija aina ja pysyvästi säilyttää
muiston urheista lapsista, joita rakkaus kreikkalaisiin
ajoi taistelemaan kanssamme. Kreikka ei tule koskaan
unohtamaan, kuinka verenne sekoittui Varatassiksen
vereen taistelukentällä. 26. toukokuuta (7. kesäkuuta)
1897.

PALUU ATEENAAN,
KESÄKUU 1897

Palatessaan Ateenaan Nylander kirjoittaa ensitunnelmistaan: "Kuinka erilaista täällä onkaan
verrattuna Voloon seitsemän viikkoa sitten. Tuore kevään vehreys niityillä ja kukkuloilla on jo
kadonnut ja muuttunut ruskeaksi ja auringon14
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polttamaksi. Riemu, ilo ja suuret odotukset ovat
poissa, kaupungissa on hiljaista ja pysähtynyttä,
suru ja epätoivo näkyvät kaikkien kasvoilla. Painostava tunnelma tarttui myös meihin ja tuntui
kuin olisimme olleet hautajaisissa. Ja kuinka
monissa hautajaisissa olemmekaan olleet! Kuinka moni meistä ei koskaan saisi nähdä kauneimpia unelmiaan, toteuttaa parhaita aikomuksiaan,
epäonnistua ja pettyä. Meillä oli paperilla pantuna se, että olimme täyttäneet velvollisuutemme,
mutta minusta tuntui, että ainoastaan Thessalian maassa makaavat olivat oikeasti täyttäneet
velvollisuutensa hyvin".
Häviöstä huolimatta ateenalaisten vilpitön
kiitollisuus liikutti Nylanderia, ja missä tahansa
hän liikkuikin, hän sai osakseen arvostusta ja
kiitosta. Jos kävi ilmi hänen olevan filhelleeni,
monet tulivat sanomaan: "Kiitos kun autoitte
meitä".
Ensimmäiset päivät Nylander kierteli sairaaloita ja yritti jäljittää ystäviään. Ateenaan oli
tullut monesta eri maasta lääkäreitä ja sairaanhoitajia, heidän apunsa oli enemmän kuin tarpeellista, vaikka sodan kulun kannalta osa avusta
tuli aivan liian myöhään. Nylander tapasi myös
suomalaisia lääkäreitä, Hj. von Bonsdorffin, B.
Pentzinin ja Richard Faltinin, sekä suomalaiset sairaanhoitajat Anna Falckenin ja Gertrud
Brunoun. Pireuksen sairaalassa Nylander näki
kuningatar Olgan, jonka kerrotaan vierailevan
hyvin usein sairaaloissa.
Nylander hyvästeli Ateenassa vielä tanskalaiset aseveljensä ja suomalaiset toverinsa
Ahrenbergin ja Niemelän. Kuningas Yrjö oli
kapteeni Rahbeckin kautta lahjoittanut omasta
kassastaan jokaiselle kaksisataa frangia kotimatkaa varten, mutta Nylander päätti jäädä vielä
Kreikkaan odottamaan Mauromikhaliksen lupaaman Kreetan retkikunnan varmistumista.
Samalla hän saattoi havaita, ettei hallituksen
huolenpito ulottunut kaikkiin apua tarvitseviin,
sillä monet riekaleiset pakolaiset pyysivät lanttia nälkänsä sammuttaakseen. Nylander näki
myös kreikkalaisia sotilaskarkureita tuotavan

junilla Ateenaan odottamaan sotatuomioistuinta. Hänen mielestään näiden kurjien olentojen
kohtalon olisi ollut armollisempi, jos he olisivat
kaatuneet rintamalla. Nylander näki myös turkkilaisia sotavankeja, joita hänen vaikutelmansa
mukaan kohdeltiin lempeästi. Eräskin korkeaarvoinen turkkilaisupseeri liikkui usein parin
kreikkalaisen upseerin seurassa hevosvaunuilla
pitkin Ateenan katuja saavuttaen näin kaupungissa kuuluisuutta. Päätettyään jo kotiinpaluusta
Nylander sairastui kuumetautiin.

ELOKUU-SYYSKUU 1897

Nylander vietti sairaassa kaksi kuukautta ja tulisi
aina muistamaan kuningattaren, joka vieraili
sairaalassa lähes päivittäin. "Jos Kreikka ei tule
unohtamaan sitä, että meidän veremme virtasi Varatassiksen veren kanssa, ei tule koskaan

Manolis Malis, Nylanderin kreikkalainen huonetoveri
sairaalassa.

unohtumaan myöskään se, kuinka naisen kädet
lempeästi sitoivat sodan tekemät haavat ja kuivasivat tuskanhien kenttäkuumeen uhrin otsalta.
--- Kreikka ei ollut koskaan ennen näyttänyt
niin ihanalta, kuin päästessäni ensimmäisen
kerran istumaan tyynyjen varassa. Sängystäni
näin Hymettos-vuoren, ja sen ympärillä ihanan
maailman, pilvet ja kohoumat vuorten huippujen päällä illan muuttaessa maiseman lempeän
violetiksi. Kun lämmin ääni vieressäni kertoi elämän ihanuudesta, urheudesta ja kokemistamme
taisteluista, jouduin tunteideni valtaan ja itkin
ilon kyyneleitä siitä, että olin saanut osallistua
tähän taisteluun".
Parannuttuaan Nylander kuuli kauhutarinoita turkkilaisista ja heidän toimistaan valloitetuilla alueilla – kirkkoja poltetaan, naisia ja
miehiä käytetään kantojuhtina, lapsia heitetään
kaivoon ja ne, jotka eivät kelpaa työntekoon
joutuvat kamalan kohtalon uhreiksi, heidän elävistä kehoistaan kaivetaan lihat, jotka syödään.
Nylander ei voinut uskoa kaikkia kertomuksia,
mutta sai kuitenkin jotakin käsitystä elämästä
turkkilaisten armoilla lukiessaan huonetoverinsa Vasilios Pantasiksen kirjeen, jonka tämä
oli saanut äidiltään Kerameidonista, Volosta
pohjoiseen: "Kuulimme että elät ja olet päässyt
sairaalaan. En tiedä, ovatko sisaresi enää hengissä, sillä heidät vietiin pois heti turkkilaisten saavuttua kylään. Turkkilaiset ovat ottaneet kaiken
karjamme. Isäsi matkustaessa eilen Voloon ostamaan leipää viimeisillä penneillämme, he ottivat
hänen hevosensa ja kaiken, mitä löytyi ja löivät
hänet pahasti katuun. Joka perjantai saksalainen
laiva lähtisi Volosta, mutta meillä ei ole siihen
rahaa".
Syyskuun 14. päivänä 1897 Nylander otti
laivan Smyrnan kautta Konstantinopoliin. Hän
ihaili laivan kannelta iltahämärää Kreikkaa: "Ne
ihanat toiveet, joiden kanssa tulin puoli vuotta
sitten Patraan, ovat murskana ja käsitykseni tästä kansasta ja maasta ovat muuttuneet lyhyessä
ajassa. Hyvästi, onneton ja säälittävä, mutta samalla niin ihana Kreikka!"
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Nylander sotakavereineen.

Syyskuun 18., samana päivänä, jolloin alustava rauhansopimus allekirjoitettiin, Nylander
saapui Konstantinopoliin, josta hän jatkoi matkaansa Odessaan ja lopulta takaisin Suomeen
Moskovan ja Pietarin kautta.

LOKAKUU 1897

Suomeen Nylander palasi lokakuussa 1897.
Kirjansa loppusanoissa hän etsii vielä syitä sodan
häviämiseen. Vaikka hän nosti esille kreikkalaisten sotilaiden pelkuruuden ja innostuksen puutteen, hän toisaalta korosti myös kreikkalaisten
tahdon taistella ja puolustaa maataan. Hän mainitsee erityisesti taisteluihin osallistuneen naisen
Eleni Konstantinidoun, jonka tapasi Ateenassa
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ja jonka silmien paloa ei voinut muuta kuin
ihailla. Viimeiseksi Nylander muistuttaa, kuinka sota tullaan aina kiroamaan ja tuomitsemaan,
kuinka sota on aina vihaa ja murhaa, kuinka
sota on hätää ja kuolemaa, valheita ja petosta,
ja kuinka sodan lippua kantaa väkivalta: "Siitä
huolimatta, laittakaamme väkivalta julmuutta
vastaan, niitä sanattomaksi jättäviä julmuuksia
vastaan, lapsenmurhaajia ja naisenhäpäisijöitä
vastaan. Anna meidän nostaa lippumme korkealle – armon nimessä!" H

Artikkelin kirjoittaja on poliittisen historian
opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän oli Suomen Ateenan-instituutin Erasmus-harjoittelija
lokakuusta 2016 helmikuuhun 2017.

KREIKKALAISET
MATKAILIJAT SUOMESSA

KREIKKALAISIA ON 1900-luvun aikana käy-

nyt Suomessa harvakseltaan, ainakin sellaisia,
jotka olisivat jättäneet jälkeensä kirjoitettuja
kokemuksia matkastaan. Tämän vuoksi nämä
harvinaisemmat matkailijat ovatkin erityisen
kiinnostavia. Instituutilla tehdyn pitkäaikaisen aineistohaun tuloksena on löytynyt tähän
mennessä kahdeksan Suomesta kirjoittanutta
matkailijaa. Artikkelin ensimmäisessä osassa
esittelen nämä kreikkalaiset vierailijat sekä heidän matkojensa syyt ja toisessa osassa tuon teemoittain esille heidän kokemuksiaan Suomesta
ja suomalaisista.
Suomeen oli jo 1800-luvun lopussa muuttanut kreikkalaisia kauppamiehiä, joista tunnetuin
on varmasti heistä ensimmäinen, Georgios Hristídis. Hän perusti maan suurimman tupakantuotantolaitoksen nimeltä Fennia, joka tuotti
tupakkamerkkiä "Työmies". Hristídis rahoitti
myöhemmin sotilaslentokoneiden hankinnat
Suomeen ja lahjoitti osan omaisuudestaan Suomen valtiolle. Toisen maailmansodan jälkeen
Suomeen muutti enemmänkin kreikkalaisia.
He toivat Suomeen vielä silloin tuntemattomat
rusinat ja kreikkalaisia leipomuksia. 1960-luvun
lopulla kreikkalaisia turkisyrittäjiä siirtyi Suomeen. Keneltäkään heistä ei ole kuitenkaan jäänyt kirjallista aineistoa kokemuksista Suomessa.
Ensimmäisiä Suomesta kirjoittaneita kreikkalaisia oli kirjailija Kostantínos Hatzópoulos
(ks. Helikon 1/2010, 10–15 ja Helikon 2/2010,
33–36). Hän meni naimisiin suomalaisen taidemaalarin Sanny Häggmanin kanssa ja matkusti

RIIKKA PULKKINEN

Suomeen kaksi kertaa. Hän teki ensimmäisen
matkansa vuonna 1901, minkä jälkeen hän
julkaisi artikkelin suomalaisesta kirjallisuudesta
lehdessä Dionysos 1/1901, säkeitä Kalevalasta ja
novellin Juhani Ahon kokoelmasta Lastuja. Hän
matkusti Suomeen uudelleen vuonna 1907,
jolloin hän myös tapasi Eino Leinon ja käänsi
myöhemmin tämän runon "Tumma".
Nikólaos Lúvaris (1885–1961) matkusti Suomeen vuonna 1926 kansainväliseen NMKY:n
konferenssiin ja kirjoitti Suomesta teoksen
Από την χώραν των χιλίων λιμνών και του
παραμυθιού ("Tuhansien järvien ja satujen
maasta"). NMKY:n eli Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen maailmankonferenssi järjestettiin Helsingissä 1.–6.7.1926. Osallistujia oli
1500, neljästäkymmenestäkuudesta eri maasta
kaikilta mantereilta, kaikista yhteiskuntaluokista ja ammateista. Lúvaris oli teologi – hän oli
opiskellut Ateenan teologisessa tiedekunnassa
vuosina 1904–1908. Myöhemmin, vuosina
1943–1944, hän toimi saksalaisten miehittäjien
nimittämän Ioánnis Rállisin väliaikaishallituksen opetusministerinä. Kun natsi-Saksa hävisi
sodan, myös Ioánnis Rallisin hallitus kaatui ja
siinä palvelleet virkamiehet vietiin oikeuden
eteen. Lúvaris sai vuonna 1945 viiden vuoden
vankeusrangaistuksen hallitukseen osallistumisesta. Kun Lúvaris vapautettiin vuonna 1950,
hänet nimitettiin heti Ateenan yliopiston teologisen tiedekunnan professuuriin. Hän julkaisi
elämänsä aikana useita teologiaa ja filosofiaa
käsitteleviä teoksia.
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Ioánnis Bútsikas toimi pitkään Tukholman
suurlähetystön lehdistösihteerinä ja julkaisi kirjan Φινλανδία ("Suomi") vuonna 1965. Suurin
osa kirjaa keskittyy politiikan ja talouden esittelyyn sekä ulkomaan suhteisiin ja valtapoliittiseen asemaan maan sisällä, maan tuotantoon ja
vientiin.
Kirjailija Kóstas Papapános matkusteli ympäri Suomea 1970-luvun alussa. Hän on kirjoittanut tutkimuksia, novelleja ja proosateoksia,
joita on käännetty myös muille kielille. Hän on
toiminut myös opetusministeriön pääsihteerinä
sekä kreikkalaisen elokuvakeskuksen johtajana.
Vuonna 1972 hän julkaisi Suomesta ja kokemuksistaan maassamme kauniin ja kattavan
kuvauksen Στο μακρυνό Σούομι ("Kaukaisessa
Suomessa"), missä hän osoittaa perehtyneisyytensä maan kulttuuriin, historiaan ja poliittiseen
tilanteeseen. Matkansa ensimmäiset päivät hän
vietti Helsingissä, matkusti sitten Turkuun,
Tampereelle ja Lahteen, sitten Lappiin, missä
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hän vieraili Inarissa, Sodankylässä, Luostolla,
Pyhätunturilla ja Rovaniemellä. Sitten hän
matkusti Kuopioon, Savonlinnaan, Imatralle ja
Lappeenrantaan, Haminaan, Längenkoskelle ja
Porvooseen.
Zinovía Lithoksóu-Saláta vieraili Helsingissä
ja Turussa Skandinavian matkallaan ja kirjoitti
melko yksityiskohtaisesti kaupungeista, arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta viidellä
Suomea käsittelevällä sivulla kirjassaan Ιάπωνια
Σκανδιναβία, ταξιδιοτικές εντυπώσεις ("Japani, Skandinavia, matkakokemuksia") vuonna
1973.
Vuonna 1984 Eléni Laskarídou julkaisi Suomen matkastaan pienen kirjan Κοσμοτάξιδια:
Νορβηγία, Σουηδία, Φιλλανδία, Δανία
("Maailmanmatkoja: Norja, Ruotsi, Suomi,
Tanska"), jossa on paljon valokuvia ja vähän
hupsuja runoja. Laskarídousta ei ole löytynyt
muuta tietoa kuin se, että hän matkusteli Kreikassa, Euroopassa, Afrikassa ja Amerikassa ja
julkaisi 24 samankaltaista runoteosta.
Myös Vasílis E. Tsiátis matkusti Suomeen
Tukholmasta Skandinavian matkansa päätteeksi. Hän perehtyi suomalaiseen taiteeseen, Sibeliukseen, arkkitehtuuriin ja designiin, yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja ongelmiin kirjassaan
Σκανδιναβική αναπόληση ("Skandivaavinen
muistelma") vuonna 1985.
Thivan nuorten keskus oli järjestänyt tutustumismatkan Suomen ja Venäjän ortodoksiseen
kirkkoon elokuussa 1994. Nuoret matkustivat
Valamoon, Lintulaan, Iisalmelle, Kuopioon,
Joensuuhun ja sieltä Karjalaan ja Venäjälle, sieltä
taas Haminaan ja lopulta Helsinkiin. Matkasta
on kuvaus päiväkirjan muodossa, ja siinä tulevat
esiin kokemukset suomalaisen kulttuurin sisäänpäin kääntyneisyydestä ja suomalaisten ihmisten
yksinäisyydestä, toisaalta taas maan järjestelmällisyydestä ja nuorten hyvistä ihmiskokemuksista.
Toimittaja María Karavía kirjoitti Skandinavian-matkastaan kirjan Ήλιος του
μεσονυχτίου, Σουηδία – Φιλανδία – Δανία
("Keskiyön aurinko, Ruotsi – Suomi – Tanska"),

Kuvat: Wikimedia Commons.

joka julkaistiin vuonna 1995. Suomea käsittelevässä luvussa hän kuvailee kokemuksiaan
Rovaniemellä ja Helsingissä. Karavía työskenteli
uransa alussa sanomalehdissä ja televisiolähetyksissä. Juntan aikana hän muutti Lontooseen ja
työskenteli siellä BBC:n Kreikan osastolla.
Suomessa poikkesi vuonna 1996 myös kirjallisuuden harrastaja ja Eléfthero Pnévman johtaja
Lámpros Málamas. Hän julkaisi matkastaan Euroopassa ja vierailustaan Helsingin nähtävyyksissä omakustanteen Αξιοθέατη Σκανδιναβία,
ταξιοδιοτικές εντυπώσεις ("Näkemisen arvoinen Skandinavia, matkakokemuksia"), joka on
täynnä väärinkäsityksiä ja virheellistä tietoa – se
saa lukijalle hymyn huulille.

KIRJALLISUUS

Lúvaris tutustui melko seikkaperäisesti Suomen
kirjallisuushistoriaan ja kirjoitti kattavan kuvauksen Kalevalan syntyvaiheista, kansanrunouden rikkaudesta sekä suomen kielen asemasta
yhteiskunnassa. Hän kirjoitti myös Aleksis
Kivestä ja hänen vaikutuksestaan ensimmäisen
suomen kielen laitoksen perustamiseen Helsingin yliopistossa. Lúvaris kirjoitti ylistävästi
Runebergistä, hänen asemastaan suomalaisten
kansallisrunoilijana ja siitä, miten hän on onnistunut luomaan kansalle yhtenäisyyden tunteen
tuotannollaan. Hän mainitsee myös Topeliuksen ja Lönnrotin sekä Minna Canthin ja hänen
merkityksensä naisten aseman kehittämisessä.
Kalevalaa hän kuvailee seuraavasti: "Siinä ovat
pääroolissa taistelu ja sota, miehisyyden hymni
ja yltiöpäinen rohkeus. Kaiken tämän yllä on
viisaus, viisas ihminen, joka tuntee salaperäisen
sanan, kaiken alun ja lopun".
Papapános vertaa Runebergiä Kostís Palamákseen: "Hänen teoksissaan suomalainen näki
itsensä ja oman taistelunsa, koki oman arvonsa ja
kansansa yhtenäisyyden. Hän heräsi pitkäaikaisen orjuuden aiheuttamasta tokkurasta, ja jatkoi
ylpeästi ja urheasti edistyksen tiellä, kaikkiin

Jean Sibelius vuonna 1913.

suuntiin, niin kuin suurin piirtein kreikkalainenkin kansa vuoden 1897 jälkeen Palamáksen
ja hänen aikalaistensa runouden kautta".
Karavía puolestaan tutustui nykykirjallisuuteen. Hän mainitsee, että Kaari Utrio on
historiallisten romaanien kirjoittaja, jota pidetään Suomessa Mika Waltarin vallanperijänä ja
joka rakastaa Ateenaa, etenkin Monastrirakia
ja Athinás-katua, mitkä hän mainitsee aina tilaisuuden tullen. "Monet suomalaiset tuntevat
Dodekánisa-saariston. Myös Märta Tikkanen,
erittäin tunnettu kirjailija, jonka tunteita herättävä teos Sofian oma kirja on julkaistu kreikaksi
vieraskielistä kirjallisuutta myyvässä Reimondou-kirjakaupassa
Voukourestíou-kadulla,
muistelee Kreikkaa tunteellisesti."
Tsiátis mainitsee Suomen kirjallisuudesta
Elias Lönnrotin ja Kalevalan, ensimmäisen
suomen kielellä kirjoittaneen Aleksis Kiven,
Runebergin joka kirjoitti vielä ruotsiksi, Nobelvoittaja Frans Eemil Sillanpään, Mika Waltarin
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(kirjoittaa Walrati), Väinö Linnan ja Veijo Meren. "Kotimainen kirjallisuustuotanto varmasti
kattaa suomalaisen kirjoja rakastavan kansan
tarpeet, kun talvi taas tulee ja lukeminen keventää pitkien pimeiden päivien masennusta."

Bútsikas mainitsee, että suomalaiset rakastavat musiikkia: "Heillä on kauniita kansanlauluja
ja heillä on esittää Apollonin taiteen pääjumala,
kansainvälisesti kuuluisa Jean Sibelius (1865–
1957), joka taitavasti ja kansallisromanttisesti
tulkitsee suomalaisen luonnon ja sielun nuotit".

SIBELIUS JA MUSIIKKI
PATSAAT JA ARKKITEHTUURI

Sibeliuksen musiikin Lúvaris oli kokenut ilmaisevan suomalaisten nuorten naurua, pohjoisen
luonnon liikehdintää ja metsien uskontojen
mystiikkaa. Samalla hän lisää, että kuten Sibeliuksen musiikki kuvastaa suomalaista luonnetta, myös koulutusjärjestelmä maassa vastaa
sitä, kuvastaa sen sielua ja esittää sen unelmat
ja arvot.
Papapános kirjoittaa, että jos teatteri on
suomalaisille intohimo (koska se on ainut keino
vapauttaa heidän dramaattisen ja tunteellisen
puolensa, mitä he eivät pysty tekemään arjessaan) on musiikki heidän ilmaisukeinonsa, ei
ainoastaan taiteellisesti ja uskonnollisesti, vaan
kaikin tavoin.
Tsiátis pysähtyi matkallaan Tampereelta Helsinkiin Aulangolle Sibeliuksen synnyinkotiin.
Hänen ryhmänsä sai yksityiskohtaisen opastuskierroksen, minkä perusteella Tsiátis kirjoittaakin Sibeliuksen henkilöhistoriasta ja musiikista
melkoisesti. Hän kertoo esimerkiksi Sibeliuksen
luomistyöstä ja siitä, miten säveltäjä sai vaikutteita ympäristöstään: "Eräänä iltapäivänä Sibelius
oli mennyt ystävänsä kanssa kävelylle ja rannalle
saapuessaan he osuivat paikkaan, mihin kannabista oli levitetty kuivumaan. Kasvista lähti siinä
auringonpaisteessa epämiellyttävä haju. Sibelius pysähtyi, katsoi maahan ja synkistyi, aivan
kuin olisi nähnyt jotain hämmentävää. Hän oli
hetken hiljaa. Sitten hänen kasvonsa kirkastuivat ja kotimatkalla hän alkoi tapailla sävelmää.
Heti sisään astuttuaan hän juoksi pianon ääreen
soittamaan. Tunteet, jotka kannabiksen haju
oli hänessä herättänyt, saivat raskaan capriccion
muodon!"
20
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Papapános kuvaa Havis Amandaa kauppatorin kupeessa: "Iltapäivällä siellä on vain tyhjät
myyntipöydät rivissä, pienet jollat ja veneet, jotka keinuvat aallokossa laiturin vieressä. Kaupungintalo ja presidentin palatsi ovat myös kiinni,
ja siellä nurkassa, Havis-Amanda kauniissa alastomuudessaan. Hän yrittää kädessään olevalla
kankaalla piilottaa vartalonsa vatsasta alaspäin.
Hänen asentonsa houkuttelee huvituksiin, kun
hän kohoaa varpailleen pienen kivenlohkareen
päällä, suurten suu auki olevien kalojen ympäröimänä, pystypäin tuolla suurella tarjoiluvadilla. Tarjoiluvadin ympärillä leveä ja matala järvi
pitää kaikki hänen koskettamistaan haikailevat
kaukana ja suuret hylkeet, kiinnitettyinä järven seinämien ympärille, pesevät ja viilentävät
häntä herkeämättä vedellä, jonka ne lennättävät
suustaan hänen muodokkaan ja houkuttelevan
vartalonsa ylle".
Lithoksóu-Saláta mainitsee Nurmen patsaan:
"--- alaston juoksijan patsas. Hän on kuuluisa
Paavo Nurmi, suomalaisen urheilun ylpeys."
Myös Tsiátis kuvailee Paavo Nurmen patsasta:
"Muutaman kymmenen metrin päähän sen
[stadionin] sisäänkäynniltä on pystytetty suomalaisen kilpajuoksun symbolin Paavo Nurmen
marmoripatsas. Hän oli olympiavoittaja 1500
metrin, 5000 metrin ja 10 000 metrin juoksussa
olympialaisissa vuosina 1920, 1924 sekä 1928.
--- Kasvonpiirteet, askellus, voimakkuus sekä
liikkeen sulavuus on ikuistettu tähän elottomaan aineeseen niin täydellisesti sen arvokkaan
taiteilijan puolesta, että luulet tämän "lentävän
suomalaisen" elinvoimaisena juoksevan hurjaa

Paavo Nurmen patsas.

vauhtia ja hetkellä millä hyvänsä ilmestyvän
sisään pääsisäänkäynnistä suurelle stadionille
voittajana".
Karavían mukaan suomalainen koti on yksi
maailman kauneimmista: "Siksi, että niissä on
käytetty juuri tuota kuuluisaa kotimaista suunnittelua ja siksi että niitä on saanut vapaasti
sisustaa. Se osoittaa, miten paljon tilaa rakastetaan, ja tuo esiin vanhat esineet kallisarvoisina.
Kaksin- ja kolminkertaiset ikkunat luovat hiljaisuuden sisätiloihin. Kun koti ei sijaitse metsässä
tai järven tai joen rannalla, siitä on näköala satamaan, katujen puuistutuksiin tai hienoihin ja
vanhoihin vastapäisten rakennusten julkisivuihin. Valtavat vanhanaikaiset posliiniset kamiinat
ovat täälläkin osa pohjoista identiteettiä. Siksi ne
on säästetty, vaikka maassa muuten käytetäänkin
koko kaupungin laajuista lämmitysverkostoa,
joka kuljettaa lämmintä vettä koko Helsinkiin".
Hänen mielestään vaikuttavinta Helsingissä
oli Temppeliaukion kirkko: "Se on erään keskustan kirkkokunnan kirkko, joka on veistetty kallion sisään. Sellaisia kallioita, kaukaisen jääkauden jäänteitä, on Suomessa paljon. Jotkut näistä
kivilajeista ovat graniittia, mitä käytetään sekä
kuvanveistossa että rakennusten julkisivuissa. ---

Kupoli, joka en erittäin matala, on sisäpuolelta
päällystetty kuparilevyillä. Melkein näkymättömät 180 kattoikkunaa päästävät valon sisään
tilaan. Penkeille, jotka ovat maalaamatonta
koivua, mahtuu istumaan 750 ihmistä. Tyynyjen päälliset, taotut metalliset kynttilänjalat ja
muutamat vähät esineet kirkossa ovat tunnettujen taiteilijoiden suunnittelemia ja toteuttamia.
Kirkonkelloa ei ole. Ulkopuolella on metallinen
risti, kukkulan päällä. Tämä arkkitehtuurin ja
sisätilasuunnittelun, rakennuksen ja designin
suhde on näkynyt Suomessa jo pitkään. Suuret
tehtaat tuottavat jatkuvasti huonekaluja, jotka
eivät ole ainoastaan Saarisen tai Alvar Aallon
suunnittelemia töitä, joita viedään kaikkialle
maailmaan, vaan myös nuorten taiteilijoiden
luomuksia".
Myös Lithoksóu-Saláta oli vaikuttunut
Temppeliaukion kirkosta. "Eräs täysin moderni
kirkko, jossa vierailimme, teki minuun suuren
vaikutuksen. Se oli juuri valmistunut. Arkkitehdit olivat veljekset Suomalainen. Se on kaiverrettu kallion sisään ja siinä on valtava kupoli,
joka peittää sen kokonaan kuin taivas, päästäen
lävitseen runsaasti valoa koko tilaan. Sisäpuolelta kupoli on vahvistettu kuparisilla nauhoilHELIKON 1|2017
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la, jotka kiertävät sen ympäri. Missään ei näy
laastia. Kaikki on jätetty luonnolliseen tilaan.
Kaiverrettu kallio ja sementti, yksinkertaisten
huonekalujen puu on vain lakattu."
Kun Tsiátiksen ryhmä vieraili Temppelinaukion kirkossa, he osuivat jumalanpalvelukseen.
Pappi oli ryhmän nähdessään keskeyttänyt saarnan hetkeksi ja kysynyt, mistä vierailijat olivat
kotoisin. Kuulleessaan, että he olivat kreikkalaisia, hän oli ehdottanut, että voisi suomalaisen
jumalanpalveluksen jälkeen toimittaa sen myös
kreikaksi.

KIELIHISTORIA

Lúvaris oli vaikuttunut siitä, että suomalaiset ja
suomenruotsalaiset elivät niin suuressa harmoniassa keskenään, vaikka kielet eivät olleet sukua
keskenään ja suomenruotsalaiset olivat Suomen
ensimmäisten miehittäjien sukua. Hän päätteli,
että yhtenäinen luonto ja vaikeat olot olivat luoneet sekä suomalaisille että ruotsalaisille saman
mielenlaadun, joka on vakava ja järjestystä ja
siisteyttä kaipaava. Hän pohti, että tämä voisi
olla yhtenäinen pohjoismaisten ihmisten luonteenpiirre. Hänen mukaansa pohjoisen ihmisiä

yhdisti myös kiinnostus runouteen ja musiikkiin
sekä kaukaisiin matkoihin ja seikkailuihin.
Lithoksóu-Salátan näkemys Suomen kielihistoriasta on erilainen: "Siitä ei ole montaa
vuotta, kun suomalaiset alkoivat kirjoittaa ja
opiskella kieltään, kieltä jolla on aasialainen
tausta ja joka on sukua unkarin ja turkin kielille.
Sillä Aasiasta hekin ovat peräisin, kuten suomalaiset. Suomen kielen erityispiirre ovat monet
vokaalit, toisin kuin muissa skandinaavisissa kielissä, joissa on paljon konsonantteja. Menneinä
vuosina suomen kieltä pidettiin kansanomaisena
ja maalaisena. Suomalaiset opiskelivat ja kirjoittivat ruotsiksi. Siten Turussa, nykyisen Suomen
yliopiston lisäksi, on myös niin sanottu Ruotsalainen akatemia, ruotsinkielisille asukkaille, joita
tuntuu olevan melkoisesti".
Karavía kirjoittaa, että "Helsingistä voi aloittaa maagisen matkan Siperian pikajunalla, joka
saapuu Pekingiin Moskovan ja Samarkandin
kautta. Näitä eksoottisia polkuja pitkin saapui,
kuten näyttää, tänne saakka myös suomen kummallinen kieli, ainutlaatuinen ilmiö muiden eurooppalaisten kielten joukossa. Monien mielestä
sillä on suomalais-ugrilainen tausta, ja joidenkin
vähän rohkeampien kielitieteilijöiden mukaan
siinä on piirteitä Seldžukin kielestä".
Málamas kertoo, että
suomalaisten kieli on
"suomitiki", joka kuuluu
unkarilaisiin murteisiin,
joita puhuu 22 miljoonaa
kansaa pohjoisessa Euroopassa. Tämän lisäksi hän
kirjoittaa, että maata kutsutaan myös "tasavallaksi".

Temppeliaukion kirkko.
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SOTAHISTORIA

Málamas päättää Suomea käsittelevän tekstinsä
mainitsemalla, että 1941–1944 Suomi taisteli
Hitlerin fasismin rinnalla ja auttoi saksalaisia
joukkoja hyökkäyksessä Neuvostoliiton puolustusta vastaan ja Leningradin miehityksessä,
mutta lopulta sen vapautti punainen armeija.
Tsiátis kuvailee Suomen taisteluhistoriaa
näin: "Heidän tarinansa on täynnä vaikeita
taisteluita sekä lappalaisia että ruotsalaisia vastaan, joiden vallan alle he lopulta jäivät vuonna
1150 aina vuoteen 1730 saakka. Silloin Ruotsin
ja Venäjän välisen sodan seurauksena Suomen
hallitsija vaihtui, kun tsaarin joukot valloittivat
maan ja Suomesta tuli imperiumin suurruhtinaskunta. Paljon haaveiltu vapauden päivä koitti
suomalaisille 6. joulukuuta vuonna 1917, ja jo
31. päivä samassa kuussa itsenäisyyden tunnusti
myös silloinen Neuvostoliitto. 30. marraskuuta
vuonna 1939 alkoi suuri talvisota, joksi Venäjän
ja Suomen välistä sotaa kutsutaan. Pieni maa
pystyi torjumaan jättiläismäisen naapurinsa
epäreilun hyökkäyksen, jonka tarkoituksena oli
vallata maan alueita. Koko maailma seurasi tuolloin päivälehdistä ja radiosta suuresti ihaillen
ja aidolla myötätunnolla suomalaisen armeijan
taittumatonta sisua, joka legendaarisen Mannerheimin johdolla kirjoitti eeppisiä sivuja Karjalan
ja Petsamon teatteriin, taistellessaan ylivoimaisesti monilukuisempaa ja paremmin varusteltua
vihollistaan vastaan".
Tsiátis kirjoittaa myös Mannerheimista: "Sodan päätyttyä Mannerheim, jota kuormittivat
sekä yhteistyö natsi-Saksan kanssa että suunnitelma Suur-Suomesta, astui syrjään ja eli omalla
tilallaan kenenkään häiritsemättä, häntähän
pidettiin kuitenkin ratkaisevana tekijänä sodan
päättymisessä. Ja oli keventäviä seikkoja muitakin. Hän ei ollut koskaan hyväksynyt sotavankien pahoinpitelyä. Hän soti neuvostoliittolaisia
vastaan mutta ei venäläisiä. Hän inhosi natseja
ja välitti aidosti työläisistä. Kukaan ei hätyytellyt häntä, mikä johtuu yhtä lailla sekä neuvos-

Carl Gustaf Emil Mannerheim vuonna 1940.

toliittolaisten että suomalaisen vasemmiston
suvaitsevaisuudesta".
Bútsikas kuvailee Suomen historian Ruotsin vallan ajasta aina maailmansotiin saakka.
Hänen tapansa kuvata Mannerheimia poikkeaa
Tsiátiksen kuvauksesta: "Kaikkien arvokkaiden
tekojensa ansiosta Gustaf Mannerheim ansaitsee Suuren kansanjohtajan tittelin ja paikkansa
maan isänä".

LUONTO

Kóstas Papapános: "Metsät koristavat maata,
opettavat ihmistä ymmärtämään hienoutta ja
luovat hänelle suuruuden tunteen", Tšehov kirjoittaa Vanja-sedässä, "Ne pehmentävät vaikeaa
ilmastoa. Paikoissa, joissa on lempeä ilmasto,
käytetään vähemmän voimia luonnon kanssa
kamppailuun ja sen vuoksi siellä ihmisetkin ovat
pehmeämpiä ja herkempiä". Heidän maassaan
tiede tai taide ei ole synkkää ja heidän käytöksensä naisia kohtaan on kohteliasta ja tyylikästä.
Missään muualla tämä kuvaus ei tunnu niin
osuvalta kuin suomalaisten kohdalla. Eläessään
HELIKON 1|2017
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sen salaperäisen ja satumaisen luonnon keskellä, loputtomien metsien siimeksessä, villeillä ja
pelottavilla erämailla ja järvillä henkien kuiskausten kera, syvien ja leveiden jokien ja ympäröivän sinisen meren äärellä, joka toisinaan
saapuu rantaan valkoisin seppelein koristeltuna
ja levittäytyy laiskasti rantaan ja aallonmurtajalle, ja toisinaan kuin kunnon mainadi hakkautuu
hurjapäissään koviin kallioihin ja maahan, heistä
tulee kovin lyyrisiä, jotenkin salaperäisiä ja hyvin romanttisia".
Lúvaris ei kokenut Suomen luontoa inspiroivana: "Kasvoton luonto, mistä ei voi erottaa
samanlaisia muotoja, jotka ovat luoneet kreikkalaiset ja joihin kreikkalaisten sielu edelleen
uskoo. Yksitoikkoisien maisemien yllä ei lepää
kreikkalainen taivas, jossa sekoittuvat varjot ja
valo, jotka tekevät siitä eläväisen ja saavat sen
liikkumaan. Sen tuntee korkeintaan vievän
ihmistä taaksepäin, ohjatessaan luomuksiaan.
Ihminen vavahtaa ja hämmästyy, tuntee voimattomuutensa ja katoaa salaperäiseen kunnioitukseen, olematta kuitenkaan sinut sen kanssa,
ei onnistu erottamaan nymfien eikä satyyrien
nauravia muotoja ja kääntymään niiden puoleen samanarvoisena, tasapuolisesti. Uskonto
on metsän uskonto, joka aiheuttaa dionyysisen
kunnioituksen, mutta ei pysty luomaan apolloonista mielentilaa".
Thivalaiset nuoret kulkivat pitkän matkan
bussilla Helsingistä Valamoon. Matkalta he kirjoittivat kokemuksensa suomalaisesta luonnosta:
"Maisema on kokonaan vihreä. Se tekee vaikutuksen kreikkalaiseen vierailijaan. Loputtomia
metsiä, jotka kuitenkin peittävät näköalan. Et
voi nähdä kauemmas. Ainoastaan tien kulkiessa järvien ohi voi nähdä vähän enemmän.
Aina silloin tällöin Jarmo kertoi meille niistä
kaupungeista ja kylistä, joiden ohi ajoimme.
Odotin näkeväni jonkin kaupungin, mutta turhaan. Tiet kulkevat kaupunkien ulkopuolelta, ja
kaupungit ovat piilossa metsien sisällä. Emme
siis melkein millään matkalla nähneet yhtään
kaupunkia. Voisi kuvitella, että niitä ei ole. Siel24
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lä täällä näimme hakattuja metsiä. Metsät ovat
tämän maan rikkaus. Ja suomalaiset rakastavat ja
kunnioittavat niitä. --- Maisema jatkuu samana,
metsät ja järvet vuorotellen. Jossain vaiheessa
se alkaa väsyttää meitä. --- Meillä on tilaisuus
käydä metsässä. Siellä ymmärrät eron. Metsillä
ei ole luonnetta. Ne eivät tuoksu. Silmät täyttyvät vihreästä, mutta nenä valittaa. Muistelimme
kreikkalaisia metsiä. Niitä on vähän ja niissä on
vähän kasvustoa. Niissä on kuitenkin uskomaton ja vahva tuoksu, erilainen tunnelma, mitä
ei voi löytää helposti näistä maista. Ja yleensäkin
ottaen kreikkalainen maisema uskomattomine
vaihteluineen on jotain, mitä on koko planeetaltamme vaikea löytää".
Lithoksóu-Saláta kuvailee Suomen luontoa:
"Korkeat ja suuret kuuset ja koivut ovat puita,
joita tapaa kaikkialla, jopa saarilla, jotka ovat
keskellä merta. Kuten Norjassa, Suomessakin
kesä on kuin meidän keväämme. Paljon värikkäitä kukkia joka puolella, kauniita punaisia
ruusuja ja yksi violetti villi kukkalajike, joita
näimme kaikkien teiden varsilla ja niityillä, joiden ohi ajoimme linja-autolla, matkalla etelään
kohti Helsinkiä, Suomen pääkaupunkia".

SUOMALAISTEN LUONNEHDINTA

Kóstas Papapános: "Kun työläisten päivä päättyy
– suomalaiset määrittivät ensimmäisinä kahdeksan tunnin työajan – he kulkevat rauhallisesti,
äänettä ja ilman hullutuksia koteihinsa, perheidensä pariin. Vastapäätä aurinko laskee koko
ajan alemmas. Tehtaiden äänet vaimenevat ja
hiljaisuus ottaa vallan.
Olen nähnyt suomalaisia muinakin hetkinä
ja muissa töissä. Olen nähnyt heidät kaduilla
ja puistoissa. Olen tavannut heitä myös pienemmissä kaupungeissa, kylissä ja suuremmissa
kaupungeissa Helsingin ulkopuolella, työaikana,
vapaa-aikana, ilon ja hauskanpidon hetkinä.
Kaikki ovat kohteliaita, avuliaita ja vakavia.
Jos puhut heille, he vastaavat hymy huulillaan,

joka muuttuu suloisemmaksi, kun he eivät ymmärrä sinua, eivätkä osaa vastata sinulle. Suurin
osa suomalaisista ei osaa muuta kieltä kuin
suomea ja ruotsia, joka on maan toinen virallinen kieli (etenkin Helsingissä, missä katujen
kyltitkinovat aina kahdella kielellä), Turussa ja
koko lounaispuolella maata. Kaikissa keskuk
sissa ja kaupoissa he kuitenkin puhuvat englantia ja saksaakin. Niin ulkomaalaisella ei ole
vaikeuksia. Jos he sattuvat osaamaan kieltä, jota
puhut, he saattavat ponnistellen yrittää puhua
sitä.
Kärsivällisesti he pyrkivät eteenpäin ja antautuvat työlleen, oli se sitten mikä hyvänsä, kuitenkin ilman, että heitä ajaisi kiihko rikastua. Heille
välttämätön on tarpeeksi mukavasti elämiseen.
Säihke, suuret mukavuudet tai ylellisyydet eivät houkuttele heitä. Eivätkä he halua ylpeillä.
Kaikki pukeutuvat niin kuin haluavat. Etenkin
nuoriso ja kuvankauniit tytöt, joilla on kirkkaat
siniset silmät, vaaleat hiukset ja suora, muodokas vartalo. Kaikki on puhdasta ja huoliteltua.
Siisteys ja järjestys ovat heidän heikkouksiaan.
Siinä heitä voisi kutsua jopa pedanttisiksi.
--- He ovat niin rauhallisia, kestäviä ja kärsivällisiä, että voisi luulla, ettei heillä ole koskaan
kiire minnekään. Ei ole kiirettä, mitään kestämätöntä tai yllättävää. Siksi jotkut kutsuvatkin
heitä raskasliikkeisiksi ja hitaiksi. "Jos haluat,
että suomalainen vastaa tänään", Helsingissä
sanotaan, "pitää kysymys esittää edellisenä
päivänä"".
Lúvaris koki kiinnostavaksi, että Suomessa
uskonnon opiskelu ei ole pakollista koulussa:
"Vapauden kansa ei voisi tahtoa toisin. Kuten
sanottu, tämä on totuuden kansa, jonka keskuudessa uskonnon opetuksen ulkopuolelle jäävillä
on velvollisuus opiskella elämänkatsomustietoa
ja uskonnon historiaa".
Thivalaiset nuoret kokivat suomalaiset hyvin
erilaisena kansana: "Kuljimme erittäin hienon
talon ohi. Ikkunan läpi erottui melankolinen
hahmo. Keskipaksu nainen, joka katseli ulos
ilmeettömänä ja silitti koiraa. Isä Elias ymmärsi,

mitä ajattelimme. Hän nyökkäsi ja sanoi: "Ihmiset täällä ovat hyvin sulkeutuneita". Tämä on
yksinäinen kansa. Tilaisuudet kanssakäymiseen
ovat vähäiset. Olen nähnyt Kreikassa karnevaaleja ja juhlia. Täällä sellainen olisi mahdotonta.
Juhlat tai hauskanpito tarkoittaa, että kokoonnutaan johonkin kotiin kahville. Täällä juodaan
paljon kahvia, kuten alkoholiakin. Jutellaan
vähän ja korkeintaan parin tunnin verran. Ainut
hauskanpito on varmaankin perjantainen heittäytyminen, kun nuoriso vapautuu ja tapahtuu
uskomattomia asioita".
Bútsikas näkee yhtäläisyyksiä kreikkalaisten ja suomalaisten välillä: "Suomen kansaa ja
meitä erottaa suuri maantieteellinen välimatka
ja elämme täysin erilaisissa ilmastollisissa olosuhteissa, mutta kuitenkin on nähtävissä, kun
saapuu tähän pohjoiseen maahan, että meillä on
joitakin samanlaisia piirteitä, jotka meihin on
muovannut meidän maantieteellinen asemamme – toinen sijaitsee pohjoisen ja toinen etelän
tärkeässä kulmassa – sekä kansojemme koettelemukset. Voitte kokea suomalaisenkin kansan
keskuudessa vapauden ja itsenäisyyden hengen,
sankarillisen piirteen, kiihkeyden ja isänmaallisuuden ja voimakkaan tunteellisuuden, jonka
ainoana erona on, että me ilmaisemme näitä
voimakkaammin, ja suomalaisille ne ovat enemmän pidättyneitä sisäisiä kokemuksia".
Bútsikas kuvaa suomalaisia myös näin: "Vahva ja päättäväinen, rohkea kansa taistelussaan ja
uskossaan, joka edettyään ei halua palata takaisin. Se nauttii tästä päivästä huomisen sijaan,
niin kuin yleensäkin kansat, jotka ovat käyneet
läpi vaikeita koettelemuksia ja vastoinkäymisiä
ja laman historian saatossa. He kaipaavat yksinäisyyttä tai viinaa rentoutuakseen vaikeissa
sääoloissa, joissa elävät ja työskentelevät (helmikuussa, joka on kylmä kuukausi, lämpötila voi
laskea jopa 30 astetta pakkasen puolelle)".
Málamas kommentoi suomalaisia näin:
"Suomalaiset, arvokkaat, pitkät, vaaleat ja työteliäät, kulkevat työpaikkoihinsa, ystävällisesti
käyttäytyen ja kohteliaisuuksia lausuen".
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Karavía: "Kaikkein eniten suomalaiset rakastavat kotiaan ja rauhaa – juuri sitä tyypillistä
pohjoista syventymisen tunnelmaa. --- Suomalaiset ovat kotihiiriä. He kuuluvat niiden
Euroopan kansojen joukkoon, jotka lukevat
eniten. Suomalaisesta kodista voi päätellä muitakin asioita: kultivoitunut hyvä maku, rakkaus
tarpeellisiin esineisiin, ja eläväinen mielenkiinto
taidemaailmaan – sekä koti- että ulkomaiseen".
Tsiátis kuvailee suomalaisen ujoutta, kun he
pyytävät käydä vessassa pankissa Kotkan lähellä:
"Pankkikonttorissa, jossa meistä muutama kävi
rakot pullollaan, kysyimme eräältä nuorelta
ja kauniilta työntekijältä, voisiko hän näyttää
meille… käymälän. Tyttö – joka oli varmasti
saanut ohjeistuksen johtoportaalta – kertoi olevansa pahoillaan, mutta että wc-tilat ovat vain
henkilökunnalle. Joku ylemmän johtoportaan
henkilö kuitenkin kuullessaan keskustelun syöksyi heti ohjaamaan meidät helpotushuoneeseen
sisälle tiloihin. Tyttö nolostui, hänen poskensa
muuttuivat läikikkäiksi ujoudesta ja hänen suuret siniset silmänsä kostuivat".

ALKOHOLIKULTTUURI

Papapános: "Ja kuitenkin, niin ystävällisen,
työhaluisen ja romanttisen kansan, joka käyttäytyy niin rauhallisesti eikä koskaan suutu
tai huuda, keskuudessa näkee etenkin iltaisin
melkoisen joukon juopuneita, jotka yrittävät
vaivoin pysyä pystyssä ja astua varmoja askelia.
He kulkevat seiniä pitkin, halaavat tolppia yksi
toisensa jälkeen, etteivät kaatuisi tai sitten heitä
taluttaa joku toinen, vähän vähemmän juopunut tai uusi tyttö- tai poikaystävä. Eikä kyse ole
vain miehistä vaan myös naisista, sekä nuorista
pojista ja tytöistä. Eikä ainoastaan sivukaduilla
ja naapurustoissa vaan keskustassa ja suurilla
keskuskaduilla.
Tämä näky on kuitenkin yleisempi iltaisin
rautatieasemalla. Aivan kuin kaikki Helsingin
kaikkein juopuneimmat sopisivat sinne tapaa26
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misensa. Kaikki ovat kuitenkin rauhallisia ja vaarattomia. He eivät häiritse eivätkä edes lähesty.
Tuo kärsimys on kuitenkin vanhaa perua. Ja
sitä on yritetty hoitaa kaikin tavoin. Perustettiin jopa erityinen järjestö alkoholismia vastaan
vuonna 1890. Vuonna 1919 alkoholi kiellettiin
kokonaan. Vuoteen 1930 mennessä Suomesta ei
löytynyt muuta alkoholijuomaa kuin kotitekoista, joka muistutti sitruunalimonadia. Alkoholia
itsessään sai vain apteekista, ja sieltäkin lääkärin
reseptillä. Vuodesta 1930 eteenpäin, salakaupan
ja vieläkin pahempien seurausten vuoksi, kaikki
kiellot poistettiin. Siten nykyään löydät mitä haluat, missä haluat ja miten paljon haluat. Ja suomalaiset näyttävät arvostavan sitä. Syynä voivat
olla pitkät ja raskaat yöt, kova kylmyys, sydäntä
ja sielua raastavat pitkät talvet ja rankka sää".
Thivalaiset nuoret olivat melko järkyttyneitä Helsingin yöelämästä: "Ilta tuli ja saimme
maistaa jotain erilaista. Joku oli suositellut, että
meidän ei kannattaisi liikkua iltaisin ulkona,
etenkään tänä [perjantai-]iltana. Kun yö laskeutui, alkoi kuulua huutoja, kiljahduksia, ja meteliä rikkoutuvista ikkunoista. Meteli kesti koko
yön. Aluksi olimme huolissamme. Mietimme,
mitä oikein oli tapahtumassa. Sitten saimme
tietää. Perjantai on suomalaisille irtioton päivä.
Kaikki – eivätkä pelkästään nuoret – unohtavat
kohteliaisuussäännöt ja tavat. He astuvat ulos
kadulle ja täyttävät baarit. Ja juovat ja paljon.
Alkoholismi ja itsemurhat ovat heille suurimpia ongelmia, siksi on olemassa myös erityinen
ministeriö, joka yrittää parantaa tilannetta.
--- Näkymä on sanainkuvailematon. Juopuneet
ihmiset riitelevät, hakkaavat toisiaan, rikkovat
pulloja, käyttävät huumeita. Sellainen oli näkymä meidän hotellimme edessäkin. Seurasimme
sitä ikkunasta emmekä olleet uskoa silmiämme.
Kaksi nuorta poikaa ja yksi tyttö ottivat annoksensa ja jäivät makaamaan kadulle useammaksi
tunniksi. Hyvin myöhään yöllä Helsinki löysi
uudelleen rauhansa. Aamulla kaikki kapinalliset
suomalaiset käyttäytyvät taas aivan kuin mitään
ei olisi tapahtunut".

Lúvaris vertaa Suomen kieltolakia amerikkalaiseen järjestelmään. Hän kirjoittaa, että laki
on niin ankara, koska viina tuo esiin työläisten
primitiiviset vaistot, rankkuuden ja verenhimoisuuden ja sen käyttö johtaa raakoihin murhiin.
Tiukka laki ei kuitenkaan estä salakauppaa ja
suomalaisten jano maksaa hyvän korvauksen
salakaupan harjoittajille.
Karavía kirjoittaa: "Vaikka silloin tällöin
näkee ihmisiä, jotka ovat antautuneet alkoholin
rentouttavalle vaikutukselle ja tilastojen mukaan
alkoholismi on täällä vakava ongelma, luin kuitenkin jostain, että Suomessa asuu viisi miljoonaa tyytyväistä ihmistä".
Tsiátis: "Koko talven, suurimman osan
vuorokautta, ihmiset ovat sisällä kodeissaan.
Saunan lisäksi, josta kaksi meistä nautti matkamme ajan joka päivä, alkoholi on heidän
suosituimpia nautintoaineitaan. Sen avulla he
neutralisoivat ja keventävät tylsyyttään, kun
aurinko puuttuu taivaalta. Alkoholin ylimalkaisesta käytöstä tuli kuitenkin sosiaalinen ongelma ja valtio, halutessaan taistella alkoholismia
vastaan, alkoholin myynnin monopolisoinnin
lisäksi nosti myös sen hinnan korkealle, kuitenkin ilman toivottuja tuloksia, samalla tavalla kuin Yhdysvalloissakin, missä 1930-luvulla
toteutettiin kieltolaki".

KREIKKA-SUOMI

Karavía mainitsee kuulleensa useamman kerran ihmisten puhuvan kahdesta kreikkalaisesta
taidenäyttelystä, jotka olivat tulossa näytille
Suomen pääkaupunkiin: " --- nykykreikkalaisen
maalaustaiteen näyttely kreikkalaisen Vorresmuseon kokoelmista Helsingin taidehallissa sekä
Dimítros Pikióniksen näyttely Arkkitehtuurimuseossa, missä olin päässyt näkemään myös
Aallon tuntemattomia töitä. Museon yhteistyökumppanit, jotka valmistelivat näyttelyä, olivat
hyvin innoissaan. He olivat käyneet Kreikassa ja
tehneet yhteistyötä Agní Pikiónin, arkkitehdin

tyttären kanssa, ja näkivät alueen, jonka Pikiónis oli suunnitellut Akropoliin ympäristöön. He
ottivat minut lämpimästi vastaan museossa ja
kertoivat minulle kaikesta tästä, sillä pohjoisella
tyylillä, valoisalla ja ujolla, kuten lapset jotka
ovat löytäneet aarteen".
Karavía kertoo myös kohtaamisestaan nuoren ja tehokkaan Designmuseon johtajan Jarno
Peltosen kanssa: "Hän otti meidät vastaan Tákis Sinópouloksen sanoin. Hän myös tunnusti
kuuntelevansa Agní Báltsaa joka iltapäivä kotiin palattuaan, "sitä niin voimakasta naista".
"Kreikka", hän sanoo, "oli ja on edelleen runouden johtava maa". Helsingin yliopistossa on
nykykreikan kirjallisuuden laitos". Karavía kirjoittaa vielä: "Kreikkalaisia asuu Suomessa noin
neljäsataa ja suurin osa heistä on "rakkaussiirtolaisia", jotka ovat tavanneet jonkun tytön kesällä
Kreikassa, rakastuneet, menneet naimisiin ja
rakkauden liekeissä seuranneet tyttöä pakkasiin.
Toiset sopeutuivat, toiset eivät".
Kun kuljen kenkiäni laahaten seuranani vain meren
lempeät äänet, pyörittelen tätä kaikkea mielessäni ja
saavun pieneen puistoon, missä on korkeat istutukset
ja kukkia. Niiden keskellä on runoilija Juhani Ahon
patsas, jonka leveää otsaa kevyt merituuli hyväilee. Istahdan penkille sinä levollisena hetkenä, kun aurinko
syleilee kaikkea luontoa lempeästi viimeisillä säteillään
ja katselen kyltymättömänä eteeni ja ympärilleni. Haluan ammentaa mahdollisimman paljon tästä luonnosta,
tästä maasta, joka saa sinut tuntemaan itsesi nuoremmaksi, kuten Olivier Duhamel (Ντυαμέλ) kirjoitti
vuonna 1930: "Joka kerta Suomeen palatessani tunnen
itseni nuoremmaksi ja eläväisemmäksi. Teen suuria tulevaisuudensuunnitelmia. Rakastan enemmän elämää
ja kaikesta ihmeellisintä – rakastan enemmän omaa
itseäni". (Papapános 1972) H

Artikkelin kirjoittaja oli Cimo-harjoittelijana
Suomen Ateenan-instituutissa syyskuusta 2016
tammikuuhun 2017. Kaikki lainausten suomennokset ovat kirjoittajan.
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UUDEN TUTKIMUSHANKKEEN ESITTELY

TUA KORHONEN & ERKKI SIRONEN

Helleno-Nordica: The Humanist Greek Heritage
of the Swedish Empire 2017–2020
Helleno-Nordica: Den svenska stormaktidens
humanistgrekiska arv 2017–2020

UPPSALAN YLIOPISTOSSA vuonna 1685 tarkas-

tettiin väitös, joka käsitteli kreikan kielen historiaa. Väitöskirjan puolustaja, Johannes Palmroot
sai ystävältään Johannes Bilbergilta kreikankielisen jambimittaisen onnittelurunon. Bilbergin
onnittelu oli lajissaan epätavallinen, koska hän
ei itse runossa lainkaan huomioinut Palmrootia,
vaan käsitteli yksinomaan väitöskirjan sisältöä
– tarkemmin sanottuna: kreikan kielen silloista
alennustilaa:
Kaunis Ateena, Pallaan kuulu kaupunki,
kerran Kreikanmaan kunnioitettu silmäterä.
Muinoin ylistettiin sinun taitavuuttasi
ja hengitit miekan ja tulen voimalla.
Kaiken kasvatuksen äiti,
olit viisas opettaja, kaikkien arvostama.
Olit runottarien valpas kasvattaja,
vapaan sanan kunniapatsas.

5

Nyt sinulta raukalta on riistetty kunniasi,
sinä valitat, kun sinut on myyty barbaarien orjaksi 10
suren minäkin, itken, sinua kovaonnista suren,
tätä jumalien lähettämää katastrofia,
tätä osatonta osaa, jonka omaksuit niin lyhyessä ajassa.
Siinä määrin sinun soihtusi himmeni,
ettet tunne enää muita taitoja
15
kuin oliivipuun hedelmien korjaamisen;
voimasi on kadonnut, kielesi on puolibarbaarista,
turhaan Ateenassa palvon Ateenaa.
28
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Bilberg puhuu muinaisesta Ateenasta sananvapauden, 'vapaan suun' (ἐλευθερόστομος)
tyyssijana. 'Nyt' eli 1600-luvulla Ateenassa
puhuttiin Bilbergin mukaan 'puolibarbaarista'
(μιξοβάρβαρος) kreikkaa. Bilbergin runo on
kärjistetty, mutta kuvastaa silti hyvin aikansa
näkemystä kreikan kielen 'rappeutumisesta'
nykykreikaksi.1 Tämä seikka oli myös yksi syy
siihen, miksi uuden ajan alun oppineet – myös
Ruotsin suurvallan yliopistoissa Turun Kuninkaallinen Akatemia mukaan lukien – kirjoittivat
runoja ja proosaa muinaiskreikaksi. Taustalla oli
ajatus antiikin Kreikan kielen ja kirjallisuuden
pelastamisesta, sen 'puhtauden' säilyttämisestä.

Oppineet kirjoittivat muinaiskreikaksi monista
muistakin syistä. Aktiivinen kreikan taito oli
osa ajan kielenopetusta eli koulussa oppilaat ja
yliopistoissa opiskelijat laativat pääosin lyhyitä
runoja kreikan kielellä. Näiden lisäksi kirjoitettiin puheita ja väitöskirjoja – Turun akatemiassa
jopa stipendihakemuksia – kreikaksi.
Italiassa kreikan kielen taito oli elpynyt renessanssihumanismin myötä ja innostus kreikkaan ja Kreikan kirjallisuuteen levisi vähitellen
pohjoiseen. Italiassa Angelo Polizianon kreikankieliset epigrammit julkaistiin hänen kootuissa
teoksissaan 1498. Ranskalainen kuulu filologi
Guillaume Budé laati 1500-luvulla pitkiä kirjeitä kreikaksi ja seuraavalla vuosisadalla hollantilainen Daniel Heinsius julkaisi kreikankieliset
runonsa kirjana. Saksassa uskonpuhdistaja Philipp Melanchthon suosi kristillisenä humanistina kreikkaa – olihan kreikka paitsi Hesiodoksen
myös Uuden testamentin kieli. Melanchthon
kirjoitti sekä itse että innosti opiskelijoita kirjoittamaan kreikaksi. Toinen saksalaisen kristillisen
humanismin vahva edustaja, Martin Crusius, oli
vieläkin tuotteliaampi ja kokosi niin omat kuin
oppilaittensa kreikaksi kirjoittamat tekstit laajaksi teokseksi nimeltä Germanograecia (1585).
Saksalaiselta kielialueelta ehkä huomattavin
saavutus oli Laurentius Rhodomannuksen kaksi
kreikankielistä eeposta Argonautica (1588) ja
Palaestina (1581). Suomalaisen opiskelijan,
myöhemmin kreiviksi (Lillienstedt) aateloidun
Johannes Paulinuksen lähes neljäsataa säettä
käsittävä Suomen suuriruhtinaskunnan ylistys
(1678) kuuluu myös eurooppalaisen 'humanistikreikan' parhaimmistoon.
'Humanistikreikan'? Käytämme tästä kielimuodosta ja ilmiöstä nimitystä humanistikreikka. Näitä tekstejä on tutkittu vasta niin vähän,
ettei uuslatinaa vastaavaa vakiintunutta termiä
vielä ole. Latinan eli uuslatinan ohella kreikkaa
käytettiin tietysti kirjallisena kielenä vähäisessä

määrin – olihan latina ajan lingua franca – mutta ei niin vähäisessä, etteikö ilmiöllä olisi kulttuuri-, kieli- ja oppihistoriallisesti arvoa.
Tällä kymmenluvulla on etenkin Saksassa ja
Italiassa herätty huomaamaan 'humanistikreikan' olemassaolo. Ensimmäinen kansainvälinen
konferenssi, jossa italialaiset ja saksalaiset tutkijat
olivat vahvasti edustettuina, pidettiin Tartossa
2014 ('Humanist Greek in Early Modern Europe') Janika Pällin johdolla. Seuraavana vuonna
Berliinissä Renaissance Society of American jättikonferenssissa oli oma sessionsa humanistien
kirjoittamalle kreikalle. Koska italialaiset tutkijat
ovat tutkineet nimenomaan renessanssin ajan
'humanistikreikkaa', he käyttävät mieluummin
ilmaisua 'renessanssikreikka'. Siksi Berliinin
konferenssissa järjestettiin paneelikeskustelu
aiheesta 'What is Renaissance Greek?'. Myös
seuraavana vuonna eli 2016 Bostonissa humanistikreikka oli edustettuna omassa sessiossaan,
tosin pienimuotoisemmin. Tämän vuoden
alussa ilmestyi alan ensimmäinen saksankielinen
julkaisu, Stefan Weisen toimittama 'Hellenisti!
Altgriechisch als Literatursprache im neuzeitlichen Europa'. Kirjan artikkelit pohjautuivat
marraskuussa 2015 Wuppertalissa pidettyyn
symposioniin. Ilmaisu 'muinaiskreikka kirjallisuuden kielenä uuden ajan Euroopassa' tavoittaa
pitkälti sen, mistä ilmiössä on kyse

TÄMÄ TUTKIMUSHANKE

Ruotsin Vetenskapsrådetin rahoittama nelivuotinen projekti Helleno-Nordica tutkii Ruotsin
suurvalta-ajan oppineitten muinaiskreikaksi
kirjoittamia tekstejä, joiden kielimuotoa tai
itse ilmiötä voi siis kutsua vaikkapa nimellä
'humanistikreikka'. Tutkimushankkeen englanninkielisessä otsikossa puhutaan kreikkalaisesta
perinnöstä (Greek Heritage), kun taas ruot-

1

Bilbergistä tuli myöhemmin Uppsalan yliopiston matematiikan professori. Suomennos Tua Korhosen,
runon lähdetiedot, ks. Korhonen 2004, 296.
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sinkielisessä otsikossa viitataan 'humanistikreikkaan' ('humanistgrekiska arv'). Suomen ja
Viron osalta tekstien kokonaisuus on aiemman
tutkimuksen johdosta tiedossa, mutta nykyisen
Ruotsin osalta on tehtävä vielä kartoitustyötä.
Norjan ja Tanskan materiaalit kuuluvat pohjoismaisuudessaan tämän tutkimuksen piiriin.
Helleno-Nordican johtajana toimii Johanna
Akujärvi Lundin yliopistosta. Hän on aiemmin
tutkinut Ruotsissa ilmestyneitä antiikin Kreikan kirjallisuuden käännöksiä. Akujärvi paitsi
koordinoi tutkimushanketta myös keskittyy väitöskirjojen yhteydessä julkaistujen kreikankielisten tekstien (omistuskirjoitukset, onnittelut ja
esipuheet) kokoamiseen ja tutkimiseen. Virosta
on mukana Janika Pällin johtama työryhmä
(mm. Jürgen Beyer, Neeme Näripä ja Kaarina
Rein) ja Suomesta allekirjoittaneet. Hankkeen
tavoitteena on koota kaikki Ruotsin suurvallan
yliopistojen piirissä syntyneet 'humanistikreikkalaiset' tekstit (painetut ja käsikirjoitukset) ja
koota niistä tiedot bibliografiaksi tietopankkiin
HUG-Data, jonka alusta on Tarton yliopistossa.
HUG-Data sisältää myös kirjoittajaluettelon
ja siihen digitoidaan valikoitu määrä tekstejä.
Lisäksi HUG-Datassa on linkkejä jo olemassa
oleviin digitoituihin teksteihin. Tua Korhonen
kirjoittaa monografian, jonka työnimenä on
'Glory That Was Greece: Writing in (Humanist) Greek in Great Sweden'. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on itse ilmiö, 'humanistikreikka' erityisenä painotuksena Kreikan kielen
ja kulttuurin nauttima arvostus, kreikkaa liitetty
kharisma. Koska Suomen osalta kartoitus on jo
tehty, Korhosen etsintätyö kohdistuu Saksan ja
joiltakin osin myös Tanskan kirjastoihin. Erkki
Sirosen monivuotinen tutkimus kreikankielisten oraatioiden osalta huipentuu tässä projektissa editioon, jossa julkaistaan, käännetään ja
kommentoidaan seitsemän Ruotsissa käsikirjoituksina säilynyttä puhetta 1600-luvun puolivälistä 1700-luvun loppuun. Myöhemmin seuraa
lyhyitä 1600-luvun puolivälin kreikankielisiä
tutkielmia (alunperin Västeråsin ja Kalmarin
30
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kymnaaseista) sisältävä editio. Ruotsin kymnaasikaupunkien kirjastojen uumenissa saattaa olla
lisää julkaisematonta materiaalia: loppukeväästä
Sironen tekee vielä matkan Östersundiin, Härnösandiin ja Göteborgiin. Löytöjä on tehty jo
hankkeen alkumetreillä. Esimerkiksi nyt helmikuussa Johanna Akujärvi löysi taitavan kreikankirjoittajan, Josephus Tuhnin runoja sisältävän
käsikirjoituksen Linköpingin kirjastosta. Kaiken
kaikkiaan tutkimustyö sujuu sulavasti ja kenttätyöt tehokkaasti, koska Ruotsin kreikankielisistä
käsikirjoituksista luodaan luetteloa ja koska digikameralla voi muutamassa minuutissa kuvata
kotona työstettäväksi tekstistön, jonka kopiointiin saattoi kulua vuosituhannen vaihteessa
päiväkausia. Tutkimuslupaongelmia ei ole.
Helleno-Nordica järjestää kolme kansainvälistä konferenssia, 2018, 2019 ja 2020, joista
ensimmäinen järjestetään elokuussa Helsingissä.
Kansalliskirjastossa avautuu samalla aiheesta
näyttely. Tervetuloa siis konferenssiin elokuussa
2018!
Helleno-Nordican kotisivut ovat osoitteessa:
http://projekt.ht.lu.se/helleno-nordica H
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IDOMENEUS –
KREETAN KUNINGAS
MINOKSEN POJANPOIKA
IDOMENEUS TUNNETAAN kreikkalaisessa my-

tologiassa kohtalokkaana Kreetan kuninkaana,
joka Troijan sodassa taisteli kreikkalaisten rinnalla. Paluumatkalla Troijan sodasta hän joutui
miehineen myrskyn silmään ja selvitäkseen
hengissä lupasi uhrata merenjumala Poseidonille ensimmäisen kotirannassa vastaan tulevan
ihmisen. Idomeneus mainitaan sekä Homeroksen Iliaassa että Odysseiassa, ja hänen tarinansa
innoitti 1700-luvulla ranskalaista oopperamusiikin uudistajaa André Camprata ja Wolfgang
Amadeus Mozartia.

IDOMENEUKSEN MYYTTISET VAIHEET

Idomeneuksella oli hienot sukujuuret. Hänen
isoisoisänsä oli itse ylijumala Zeus ja isoisänsä
Kreetan ensimmäinen kuningas Minos, josta
pronssikauden minolainen kulttuuri on saanut
nimensä. Hänen isänsä Deukalion osallistui sekä
argonauttien retkeen että Kalydonin metsäkarjun metsästykseen. Idomeneus puolestaan tunnettiin Spartan kuvankauniin Helenan yhtenä
kilpakosijana, joka näiden tekemän valan velvoittamana lähti myöhemmin Troijan sotaretkelle kostamaan Helenan ryöstön. Hän komensi
Kreetan 80 aluksen joukko-osastoa, oli Troijassa
Agamemnonin neuvonantaja ja taisteli urhoollisesti maineikkaiden sankareiden, kuten Aiaan
rinnalla. Idomeneuksen kanssa sotatoimiin osallistui myös hänen veljenpoikansa ja uskollinen
ystävänsä Meriones, joka toimi kuninkaan vau-

KATJA VARAKAS

nunajajana ja taistelutoverina. Kuuluisa Troijan
puuhevonenkaan ei jäänyt Idomeneukselle
tuntemattomaksi, sillä taistelutovereineen hän
hevosen uumenissa tunkeutui Troijan muurien
sisäpuolelle ja onnistui siten valloittamaan pitkään saarroksissa olleen kaupungin.
Vielä tähänkään ei Idomeneuksen tarina päättynyt. Sotaretken jälkeisistä vaiheista
kirjoitti Apollodoros, oppinut ateenalainen
100-luvulla eKr., joka kertoo paluumatkalla
nousseesta myrskystä ja siitä selviämiseksi annetusta lupauksesta uhrata Kreetalla ensimmäinen
vastaantulija. Kotirannassa odotti hänen oma
poikansa. Onneton Idomeneus kirosi lupaustaan ja yritti eri tavoin kiertää sen toimeenpanon, mutta joutui kuitenkin lopulta uhraamaan
poikansa. Ratkaisusta vihastuneet jumalat päättivät kaikesta huolimatta rangaista Idomeneusta
ja lähettivät Kreetalle ruton, jolloin Idomeneus
pakeni Etelä-Italiaan. Hänen kerrotaan lopulta
kuolleen Kolofonissa Vähässä Aasiassa. Viime
kädessä Idomeneuksen monet vaiheet kertovat
pronssikauden minolaisten laajoista liikkeistä
Välimeren alueella.

MOZARTIN IDOMENEO

Mozart kiinnostui Idomeneuksen tarinasta
1780-luvulla ja sävelsi kolmenäytöksisen italiankielisen Idomeneo - Kreetan kuningas -oopperansa Baijerin vaaliruhtinas Karl Theodorin
tilauksesta esitettäväksi karnevaalin aikana. Se
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on Mozartin kolmas vakava ooppera, jonka
ensiesitys oli 29.1.1781 Münchenissä. Mozartin
käyttämä libretto perustui Antoine Danchet’n
kirjoittamaan ja jo André Campran vuonna
1712 säveltämään tekstiin, jossa keskitytään
Troijan sodan jälkeisiin tapahtumiin.
Mozartin Idomeneon keskeiset henkilöt
ovat Idomeneo (Kreetan kuningas), Idamante (hänen poikansa), Ilia (Troijan kuninkaan
Priamoksen tytär), Elettra (Mykenen kuningas
Agamemnonin tytär), Arbace (Idomeneon
uskottu), merenjumala Neptunuksen ylipappi
ja Oraakkeli. Oopperan tapahtumat vyöryvät
Kreetan saarella, jonne jo saapuneiden troijalaisten sotavankien joukossa on myös Troijan
prinsessa Ilia. Todistaakseen tähän rakkautensa
prinssi Idamante vapauttaa kaikki troijalaiset
vangit, Agamemnonin tyttären Elettran paheksuessa toimenpidettä kunnon kolmiodraaman
kehittyessä muiden vaikeuksien lisäksi. Huhun
mukaan vuosia poissaollut kuningas Idomeneus

on haaksirikkoutunut paluumatkalla Kreetalle,
ei maihin selvittyään aluksi tunnista poikaansa,
tunnistamisen tapahduttua vaipuu synkkyyteen,
päättää lopulta lähettää tämän maanpakoon
Argokseen ja uhrata hänen tilallaan toisen henkilön. Merenjumala mieltää Idomeneon teon
kuitenkin petokseksi ja lähettää myrskyn siivillä
hirviön piinaamaan Kreetan saarta. Se aiheuttaakin suurta tuhoa ja pelastaakseen läheisensä
ja kansansa kuningas Idomeneo tarjoaa itseään
uhriksi. Merenjumala kieltäytyy tästäkin sijaisuhrista. Oopperan monista kuorokohtauksista
”Mikä uusi kauhu!” (Qual nuovo terrore!)” on
vaikuttavimpia:
Mikä uusi kauhu!
Mikä tukahdutettu raivo!
Jumalten vihasta on meri julmistunut,
Neptunus armoa!

Kuva: Wikimedia Commons.

Idamante tappaa hirviön ja tarjoutuu uhrattavaksi, kuten myös Ilia. Lopulta merenjumala
puuttuu asiaan ja määrää Idomeneon luovuttamaan Kreetan valtaistuimen Idamantelle ja
Ilialle. Ainoastaan Elettra on pahoillaan kuoron
kutsuessa rakkauden ja häiden jumalaa tuomaan
Kreetalle rauhaa. Mozartin oopperaa hallitsevat
kauniit aariat, komeat kvartetot ja runsas orkestraatio. Ensi-illan menestyksestä huolimatta
ooppera esitettiin Münchenissä vain kolme
kertaa. Oopperaa ja Mozartin uudistuksia oopperamuotoon kyllä ihailtiin, mutta aikalaisyleisö
ei heti tuntenut niitä omikseen.

IDOMENEO SUOMESSA

Idomeneon nimiosan alkuperäinen esittäjä tenori Anton Raaff (1714–1797) rooliasussaan.
32
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Mozartin oopperaa on esitetty Suomessa
harvoin. Kansallisooppera esitti Idomeneon
30.11.1991 pääosin suomalaisin laulajavoimin
Finlandia-talossa johtajanaan venäläinen Gennadi Rozhdestvenski. Se esitettiin Mozartin
kuoleman 200-vuotisjuhlan kunniaksi, mutta

konserttiversiona ja hieman lyhennettynä. Radion sinfoniaorkesteri puolestaan esitti oopperan
balettimusiikkia Musiikkitalossa 12.11.2014.
Kuluvan kevään maaliskuussa Idomeneuksen
sekä hänen läheistensä tarinaan on päässyt eläytymään elokuvateatterissa New Yorkin Metropolitan-oopperan filmatisointina.
On mielenkiintoista, että Metropolitanissakin Mozartin Idomeneon ensiesitys oli vasta
vuonna 1982. Metropolitanin nykyisen esityksen on ohjannut ranskalainen Jean-Pierre
Ponnelle, joka ohjasi sen alun perin Zürichin
oopperalle. Juuri tämä produktio oli määrä
esittää myös Helsingissä vuonna 1991, mutta
jouduttiin Töölönlahdelle rakentuvan oopperatalon valmistumisen myöhästyessä esittämään
konserttiversiona Finlandia-talossa. Netin
kautta Idomeneo-oopperaan voi tutustua You
Tuben välityksellä. Esimerkiksi belgialaisen
René Jacobsin johtama Freiburgin barokkiorkesterin versio on vuodelta 2015. Näyttämöso-

Metropolitanin Idomeneus-esityksen lavasteita hallitsee suurikokoinen merenjumalan pää.

vitus on moderni, mutta tarjoaa ensiluokkaisen
mahdollisuuden tutustua tähän harvoin kuultuun oopperaan: https://www.youtube.com/
watch?v=YAJ8qg-wymU. H

YHDISTYKSEN UUDEN
JOHTOKUNNAN
JÄSENEN ESITTELY
OLEN VALMISTUNUT Humanististen tieteiden

kandidaatiksi vuonna 2016 pääaineena taidehistoria. Olen opiskellut myös arkeologiaa,
estetiikkaa, latinaa, italiaa ja klassillista arkeologiaa, josta olen suorittanut aineopinnot.
Nyt suoritan maisteriopintoja ja etsin aihetta
graduuni, jossa toivon voivani yhdistää taidehistorian ja antiikintutkimuksen. Olen nyt toisella
opiskelukierroksella. Olen valmistunut tekstiili-

EIJA PAUL

ja vaatetusteknologian diplomi-insinööriksi ja
tehnyt pitkän työrupeaman muotiteollisuuden
palveluksessa. Nykyiset opintoni ovat mahdollistaneet minulle nuoruuden unelmieni
toteutumisen. Italiassa viettämäni kesät ovat
perehdyttäneet minua Italian ja Rooman historiaan, antiikkiin ja taideaarteisiin. Nyt toivon
voivani saattaa Kreikantuntemukseni samalle
tasolle. H
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN YSTÄVÄT RY
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.

tettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Vuosikokous
päätti stipenditoimikunnan esityksen mukaisesti myöntää
vuoden 2016 opettajastipendin 1000 € opettaja Saija Puikkoselle tutkimustyöhön Kreikassa. Jäsenmaksut päätettiin
pitää ennallaan (25 €/henkilöjäsenyys, 10 €/opiskelijajäsenyys ja 30 €/perhejäsenyys ). Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2016. Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle FT Hanna-Riitta
Toivanen-Kolan. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin
FM Maija Pohjanpalo ja FM Ilkka Kuivalainen.

YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ

YHTEYDENPITO JÄSENIIN

Yhdistyksen jäsenrekisterin päivittäminen saatiin vuoden
2016 kuluessa loppuun. Yhteensä jäsenmaksun suoritti
145 jäsentä. Varsinainen jäsenmäärä (216 jäsentä) on aina
jonkin verran korkeampi kuin maksusuoritusten määrä
(ainaisjäsenet, perhejäsenyys = kaksi henkilöä samasta taloudesta). Jäsenmäärä on kuitenkin laskusuuntainen.

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä jäsenlehtensä Helikonin, jäsenkirjeiden, jäsenmatkojen ja esitelmätilaisuuksien välityksellä. Yhdistys on tiedottanut tapahtumistaan,
matkoista ja muista siihen liittyvistä asioista yhdistyksen
Facebook-sivuilla (https://www.facebook.com/ateenanystavat), verkkosivustolla (https://ateenaninstituutinystavat.
wordpress.com) sekä suoraan jäsenille lähetettävässä jäsenkirjeessä kahdesti vuoden 2016 aikana. Lisäksi luentotilaisuuksissa on tiedotettu antiikintutkimuksen valtakunnallisilla sähköpostilistoilla sekä Helsingin yliopiston Maailman
kulttuurien laitoksen oppiaineen opiskelijoille.

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 2016 FT
Hanna-Riitta Toivanen-Kola (pj.), dos. Leena PietiläCastrén, FM Laura Aho, OTK Eero Heimolinna, FT Saara
Kauppinen, FL Ilkka Kuivalainen, FM Kaarina Lyhykäinen, FM Maarit Nieminen (vpj.), FM Maija Pohjanpalo,
FT Vesa Vahtikari, FM Katja Varakas (siht.). Johtokunta
kokoontui Antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineen
keittiössä: 12.1.2016, 16.3.2016, 9.5.2016, 13.9.2016,
4.10.2016, 9.11.2016.
YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistys on rahoittanut toimintansa jäsenmaksuilla. Yhdistyksen taloutta on syytä luonnehtia vakaaksi, vaikka
jäsenmaksutuotto on ollut laskusuuntainen. Yhdistyksen
johtokunta päätti myöntää Helikonin taittajana toimivalle
Maija Holapalle 500 € stipendin.
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 16.3.2016 Tieteiden talossa salissa
505. Kokousta ennen FM Tommi Turmo, vuoden 2013
stipendiaatti kertoi väitöskirjatutkimuksestaan. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Riitta Toivanen-Kola ja
sihteeriksi Katja Varakas. Yhdistyksen puheenjohtaja esitti
kokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman vuodelta 2015 ja toiminnantarkastajan lausunnon,
jotka hyväksyttiin. Yhdistyksen johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vahvis34

HELIKON 1|2017

HELIKON
Jäsenlehti Helikon ilmestyi vuonna 2016 kaksi kertaa.
Päätoimittajana toimi FT Vesa Vahtikari. Lehden toimituskuntaan kuuluivat Ralf Friberg, Martti Leiwo, Pekka
Matilainen ja Leena Pietilä-Castrén. Toimitussihteerinä ja
taittajana toimi Maija Holappa.
ESITELMÄ- JA MUUT TILAISUUDET
Yhdistys järjesti kertomusvuonna seuraavat jäsentilaisuudet: 27.1.2016 klo 18 instituutin johtaja Jari Pakkasen
esitelmä aiheesta Kreikan antiikkia ja keskiaikaa snorklaten.
16.3.2016 Vuosikokous. Esitelmöitsijänä FM Tommi Turmo. 20.4.2016 Joensuu. Antiikin lumo. Suomen Ateenaninsitutuutin ystävät ry ja Suomen Ateenan-insitutuuti
esittäytyvät. Tilaisuudessa esitelmöivät FT Hanna-Riitta
Toivanen-Kola, dos. Leena Pietilä-Castrén ja FT Manna
Satama. 9.5.2016 Dos. Leena Pietilä-Castrén esitelmöi aiheenaan Kreikkalaisten tärkeimmät kulttipaikat. 12.9.2016
Richard Straussin oopperailta Elektra. 27.10.2016 yhdistyksen 30-vuotisjuhla.

Yhdistys järjesti 27.10.2016 yhdistyksen 30-vuotisjuhlan Metsätalossa (Fabianinkatu 39) salissa 1. Juhlaseminaarissa olivat puhujina: FT Vesa Vahtikari (Ateenan-instituutin tutkijaopettaja) aiheenaan Helikon-vuori ja muusat,

HuK Anna-Maria Wilskman (HY) aiheenaan Christoffer
H. C. Ericsson - antiikin ystävä sekä Dos. Jari Pakkanen
(Ateenan-instituutin johtaja) aiheenaan Uusi tutkimushanke Salamiin saarella. Lisäksi tilaisuudessa nimettiin yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi Prof. Jaakko Frösén.
Juhlavastaanotto pidettiin Metsätalon A-siivessä
(Unioninkatu 40 A, 2. kerros) antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineen tiloissa juhlaseminaarin jälkeen. Tilaisuuden
yhteistyökumppaneina olivat Gavrielides Food, EL-VE
tours ja Otava.
STIPENDI
Yhdistys myönsi vuoden 2016 stipendin 1000 euroa opettaja Saija Puikkoselle tutkimustyöhön Kreikassa.

MATKA JA MUUT TILAISUUDET
25.7.-1.8.2016 yhdistyksen kesämatka Panhelleenisille
kulttipaikoille. Kesämatka suuntautui Korintinlahden ympäristöön klassisen Kreikan kuuluille kultti- ja kisapaikoille
Delfoihin, Olympiaan, Nemeaan ja Isthmiaan.
YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Yhteistyö Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän instituutin
ystävät ry:n kanssa liittyi yhteisten tapahtumien suunnitteluun. 4.4.2017 Mare Nostrum -yhteistilaisuuden järjestämisvuorossa oli Ateenan-instituutin ystävät ry. H

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN YSTÄVÄT RY
YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhdistys pyrkii alkaneena toimintavuotena levittämään
kiinnostusta kreikkalaiseen antiikin ja Bysantin sekä nykyKreikan kulttuuriin ja historiaan. Toimintansa yhdistys
kohdistaa myös jäsenkuntansa ulkopuolelle. Yhdistys tukee
ja tekee tunnetuksi Suomen Ateenan-instituuttia ja sen
piirissä suoritettavaa tutkimustyötä.

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 mahdollisuuksien mukaan. 4.4.2017
järjestämisvuorossa on SAIY.

HELIKON

JÄSENTIEDOTUS

Yhdistyksen jäsenlehti Helikon ilmestyy kahdesti vuodessa.
Päätoimittajana toimii FT Vesa Vahtikari apunaan toimituskunta (Ralf Friberg, Maija Holappa, Martti Leiwo,
Pekka Matilainen ja Leena Pietilä-Castrén).

Helikonissa julkaistaan muun aineiston ohella myös
yhdistyksen toimintaa koskevia tiedotuksia. Lehdessä
julkaistaan yhteenvetoja yhdistyksen järjestämistä esitelmistä ja jäsenten kirjoituksista. Jäsenlehden lisäksi jäsenille
lähetetään jäsenkirjeitä, jotka sisältävät ajankohtaista tietoa
toiminnasta. Yhdistyksen järjestämistä esitelmätilaisuuksista tiedotetaan lisäksi mm. sähköpostilistojen ja lehtien
tapahtumapalstojen kautta. Yhdistyksen kotisivut toimivat
osoitteessa
https://ateenaninstituutinystavat.wordpress.
com ja Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/
ateenanystavat.

MATKAT
Yhdistys pyrkii järjestämään syksyllä 2017 matkan
Ateenaan.
YLEISÖTILAISUUDET
Yhdistys pyrkii järjestämään sekä Helsingissä että muualla
Suomessa yhdistyksen painopisteisiin sopivia esitelmätilaisuuksia, teatteri-iltoja, näyttelyvierailuja ja muita tapahtumia niin kevään kuin syksynkin aikana.

TALOUS
Yhdistys rahoittaa toimintansa edelleen pääosin jäsenmaksuilla. Alkaneen toimintavuoden tulot ja menot ilmenevät
erillisestä tulo- ja menoarviosta. H

STIPENDI
Vuonna 2017 yhdistyksen hallitus päätti jakaa 1800 euron
suuruisen kielikurssistipendin.
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35

14.3. pidettiin yhdistyksen vuosikokous Helsingissä
klo 18.00 Metsätalolla, Antiikin kielten ja kulttuurien
seminaarihuoneessa 215. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Maarit Nieminen esitti kokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman vuodelta
2016 ja toiminnantarkastajan lausunnon, jotka hyväksyttiin. Yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Maarit Nieminen esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017 sekä tulo- ja menoarvion
vuodelle 2017, jotka hyväksyttiin. Päätettiin
pitää jäsenmaksut ennallaan eli perusjäsenyys
25 €, perhejäsenyys 30 € ja opiskelijajäsenyys 10 €
per vuosi sekä ainaisjäsenyys 300 €.
Vuosikokous päätti johtokunnan esityksestä
myöntää 1800 euron kielikurssistipendin HeidiMaria Kovaselle. Stipendi jaetaan nykykreikan
opintoihin Athens Centre -kielikoulussa Ateenassa
käytettäväksi vuoden 2017 aikana. Stipendisumma
1800 € kattaa matkat, asumisen Koroneos-talossa,
kurssimaksun sekä oppimateriaalin. Menestyksekäs
hakija voi valita Athens Centren tarjonnasta omaa
tasoaan (I-V) vastaavan kurssin joko kolmen (Immersion)
tai neljän (Accelerated) viikon
vaihtoehtona. Määräpäivään
ja aikaan mennessä stipendin
hakijoita oli kahdeksan.
Puheenjohtaja Hanna-Riitta Toivanen-Kola sekä johtokunnan jäsen Eero Heimolin-

Syksyllä järjestetään ystävien
matka osmanien Ateenaan.
Lisätietoa matkan ohjelmasta
ja
ilmoittautumisesta
lehden takakannessa. Kuvassa
Tzisdaraki-moskeija keskellä
basaarialuetta Plakassa.
36
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na olivat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä
johtokuntaan. Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Katja Varakkaan. Lisäksi johtokuntaan valittiin: Laura Aho, Saara Kauppinen, Ilkka Kuivalainen, Kaarina Lyhykäinen, Maarit Nieminen, Leena
Pietilä-Castrén, Maija Pohjanpalo, Katja Varakas ja
Vesa Vahtikari. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Eija Paul. Yhdistyksen uutena sihteerinä toimii
Maija Pohjanpalo. Toiminnantarkastajaksi valittiin
Anna-Leena Rintala ja varatoiminnantarkastajaksi
Eero Heimolinna.
Kokouksen jälkeen yhdistyksen stipendiaatti
2015, FM Mikko Suha piti esitelmän Gitana ja
Pyrgos Ragiou, kaksi hellenististä linnoituskohdetta
Epeiroksessa.
4.4. järjestettiin Tieteiden talolla Mare nostrum-ilta
otsikolla Ystäväyhdistykset instituuttien tukena. Tilaisuudessa esitelmöivät yhdistyksen puheenjohtaja
FM Katja Varakas SAIY:n edustajana, Suomen Rooman-instituutin apulaisasiamies, FT Laura Nissin
Villa Lanten ystävien edustajana sekä gradustipendiaatti Sanja Sillanpää Lähi-idän ystäväyhdistyksen
edustajana.
Tulevia tapahtumia:
9.5. Kevätretki Helsingissä. Tutustumme Kotikirkkoon ja Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon FM Kaarina Lyhykäisen johdolla. Tapaamme klo 17 Pyhän
Kolminaisuuden kirkon edustalla (Unioninkatu 31).
Kuva: Leena Pietilä-Castrén.

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
YSTÄVÄT RY:N
TAPAHTUMIA

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
TAPAHTUMIA
11.–12.1. instituutti oli esillä Helsingissä Tieteen
päivillä ja Tieteiden yössä.
12.1. pidettiin Finnish Architects: Gazing upon Greece
-näyttelyn avajaiset Benaki-museossa, jossa näyttely
oli esillä 12.2. saakka.
14.1. järjestettiin Benaki-museossa seminaari Finnish
Architects: Gazing upon Greece.
14.–17.1. järjestettiin Ateenan akatemian tiloissa
kansainvälinen konferenssi "ARISTOTLE – Timeless
and Scientifically Timely. Konferenssi järjestettiin
yhteistyössä Centre for Historical Ontologyn (Heidelberg-Helsinki-Leuven) kanssa.
1.2. instituutin uusi harjoittelija, Tuuli Kasso Helsingin yliopistosta, aloitti viiden kuukauden mittaisen
harjoittelunsa.
2.2. Dr. Jamieson C. Donati (Institute for Mediterranean Studies) piti instituutissa esitelmän TownPlanning in the Peloponnese: New Evidence from Remote Sensing and Geophysical Surveys at Elis, Heraia
and Mantineia.
15.2. Kuvataiteilija (TaM) Annika Brandt luennoi
instituutissa aiheenaan Art Education in Finnish High
Schools in 2017, jonka jälkeen pidettiin hänen Athens–Thessaloniki–Athens: Visual Memories -näyttelyn
avajaiset. Näyttely oli esillä 15.–24.2.
7.3. FM Urpo Kantola (Helsingin yliopisto) piti instituutissa esitelmän Roman Citizens in Greek Sources:
Social Standing and Variation in Name Formulas (Late
Hellenistic and Early Imperial Periods).
28.3. Michalis Gazis (Ephorate of Antiquities of
Achaea) luennoi instituutissa aiheenaan Teichos Dy-

maion. Gateway Harbour, Fortress. 5500 Years of History at the Edge of Western Achaea.
23.3. valittiin instituutin uudeksi johtajaksi dos.
Björn Forsén Helsingin yliopistosta. Björn Forsén
aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2018.
6.–8.4. järjestettiin instituutissa Act of the Scribe: Interfaces between scribal work and language use -workshop. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Helsingin
yliopistossa toimivan ja Suomen akatemian rahoittaman projektin ”Act of the Scribe: Transmitting Linguistic Knowledge and Scribal Practices in GraecoRoman Antiquity” kanssa.
27.4. instituutissa näytettiin kuvataiteilija Tero Puhan lyhytelokuvia.
2.5. Dr. Alexandra Alexandridou piti instituutissa esitelmän New Light on Geometric Athens: the Evidence
from the Academy of Plato.
18.5. järjestetään instituutin 32. vuosijuhla.
Juhlapuhujana on Prof. Boris Rankov (Royal Holloway, University of London). Hänen esitelmänsä aihe
on Understanding Ancient Warships.
19.5. järjestetään Evgenidis-säätiön tiloissa Göran
Schildtin 100-vuotisseminaari. Seminaarin yhteydessä avataan myös Göran Schildtin Kreikka-aiheisten
valokuvien näyttely. Näyttely on esillä 4.6.2017
saakka. Näyttely ja seminaari järjestetään yhteistyössä
Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa.
22.–23.5. järjestetään Helsingissä (22.5. Kalliolinnantie 4 ja 23.5. Kirkkokatu 6) yhteistyössä Bysantin tutkimuksen seuran kanssa kollokvio ΠΕΡΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ – Northwestern Greece from the Hellenistic
to the Byzantine Period.
25.5. instituutin entinen harjoittelija, FM Riikka
Pulkkinen, ja instituutin tuleva johtaja, dos. Björn
Forsén, esitelmöivät Kansallismuseossa teemasta
Historiaa ja nykyisyyttä etsimässä Suomessa ja Kreikassa
”Come to Finland” -näyttelyn yhteydessä.
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YSTÄVIEN MATKA OSMANIEN ATEENAAN 23.–28.10.2017
Lennot:

Maanantai 23.10. Helsinki – Ateena: 17.45–21.25
Lauantai 28.10.
Ateena – Helsinki: 10.55–14.25

MUSEOKÄYNNIT: Ateenan kaupunginmuseossa on Ateena-aiheisia maalauksia ja gravyyrejä
1600-luvulta lähtien. Benakin islamilaisen taiteen museo on alansa merkittävimpiä. Vanha kylpylä
periytyy 1500-luvulle. Nykyinen Yliopistomuseon rakennus oli olemassa jo vuonna 1674.
MOSKEIJOITA KIVIJALOISTA EHEISIIN RAKENNUKSIIN: Pienen Kütšük-moskeijan kivijalka on
Akropoliin pohjoisrinteessä, Fetije-moskeija Roomalaisella agoralla periytynee 1400-luvulle,
ja Tzisdaraki-moskeija vuodelta 1759 Monastirakin aukiolla on nykyisin keramiikkamuseona.
MUITA KIINNOSTAVIA RAKENNUKSIA: Palaiologos-Venizelos -talo rakennettiin ehkä jo 1500-luvulla,
Medrese, koraanikoulu on vuodelta 1721, ja Tornitalo Skholeiou-kadulla taas on vuodelta 1740.
Tärkeiden henkilöiden PYHÄINJÄÄNNÖKSET ovat Tuomiokirkossa: ateenalainen hyväntekijä Filothei
(k. 1588) ja Konstantinopolin patriarkka Gregorios V (k. 1821).
MUUTA OHJELMAA: Esitys varjoteatterissa – ehkä Egyptissä 1500-luvulla alkunsa saanut varjo
teatteri oli suosittu koko osmanivaltakunnassa. Köyhä päähenkilö Karagiozis asuu sulttaanin
seraljin varjossa ja pyrkii rikastumaan kaikin keinoin. Ohjelmaan pyritään saamaan myös ainakin
tutustumiskäynti, toivottavasti myös esitys, uudessa Kansallisoopperassa.
MAJOITTUMINEN Ateenan keskustassa Sintagma-aukion kulmassa, neljän tähden Hotelli
Electrassa (Ermou 5). Kokonaishinta 2-hh 1140 euroa ja 1-hh 1420 euroa sisältää lennot,
puolihoidon, kuljetukset ja pääsymaksut sekä maksun yhdistyksen stipendirahastoon.
ILMOITTAUTUMISET sähköpostitse Elve-toursille osoitteeseen info@elvetours.gr
Elve-tours lähettää ennakkolaskun, josta ilmenee ennakkovarausmaksu ja tiedot loppulaskua
varten.
Tutustuminen eri kohteisiin Plakan alueella tapahtuu jalan, ja erilaisia nousuja ja rinteitä on matkan varrella lukuisia. Matkan asiantuntijaoppaana on dos. Leena Pietilä-Castrén.

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN!

