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VESA VAHTIKARI

NÄINÄ AIKOINA melkein kaikki sähköpostit sekä 
muut yhteydenotot, viestit ja tervehdykset alka-
vat tai loppuvat toivomuksiin/toivotuksiin, että 
me ja läheisemme olisimme pysyneet ja edelleen 
pysyisimme terveinä. Kun kaikki ei ole omissa 
käsissä (vaikka kuinka pesisi ja desinfioisi käsiä), 
on hyvä ainakin varmuudeksi toivoa ja toivottaa 
terveyttä myös muille.

Kreikassa yleiset tapaamisen ja eroamisen 
sekä maljan nostamisen yhteydessä käytetyt 
ilmaisut ”Moi/Terve!” (Γεια σου/Γεια σας!) 
sekä ”Kippis/Terveydeksi!” (Στην υγειά σου/
μας!) sisältävät kreikan kielen sanan terveys 
(υγειά). Myös vastaaviin suomen kielen ilmai-
suihin sisältyy ajatus terveydestä. Alkuperäinen 
ajatus on varmaankin ollut, että pysykäämme 
terveinä (sekä tavatessamme että erotessamme) 
ja juokaamme terveydeksi (ei siis sairaudeksi). 
Kippis muuten tarkoittaa kanan pissaa hollan-
nin kielessä.

Hygieia (Ὑγιεία) oli kreikkalaisten my-
tologiassa terveyden ja puhtauden jumalatar, 
lääketieteen jumalan Asklepioksen tytär. Askle-
pios itse oli Apollonin poika, joka sai vaimonsa 
Hepioneen kanssa kaksi poikaa, Makhaionin ja 

Podaleirioksen, sekä tyttäret Aglaian, Akesoon, 
Iasoon ja Panakeian. Asklepios oli niin taitava 
parantaja, että hän pystyi jopa herättämään po-
tilaan kuolleista. Asklepioksen molemmat pojat 
osallistuivat kreikkalaisten puolella Troijan so-
taan, jossa he lääkitsivät monen sotaurhon haa-
voja. Hygieian siskojen nimet viittaavat tervey-
den hehkuun, parantumisprosessiin, sairaudesta 
toipumiseen sekä yleiseen parannuskeinoon, ja 
Hygieian nimi puolestaan antaa merkityksen 
myös sanalle hygienia.

Toivotan hyvää kesää kaikille Helikonin luki-
jolle. Pysykää terveinä. H

Pääkirjoitus

TERVEHDYKSIÄ
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ANTIIKIN KREIKAN pyhäköissä vietettyihin us-
konnollisiin juhliin kuuluivat monesti myös 
urheilukisat. Tunnetuimmat olivat pyhät- eli 
seppelkilpailut Olympiassa, Delfoissa, Isthmias-
sa ja Nemeassa, mutta niiden lisäksi järjestettiin 
kymmeniä muitakin kisoja. Eräät näistä vähem-
män tunnetuista kisoista järjestettiin Arkadian 
Mainalosvuorella. Pitkään nämä kisat tunnettiin 
ainoastaan matkakirjailija Pausaniaan lyhyestä 
maininnasta (8.36.7–8), jonka mukaan Mai-
nalosvuoren rinteellä oli stadion juoksukisoja 
sekä hippodromi hevoskilpailuja varten. Emme 
tiedä, kenen kunniaksi nämä kisat järjestettiin, 
mutta mahdollisesti Zeuksen ja Kalliston pojan 
ja kaikkien arkadialaisten esi-isän Arkaksen kun-
niaksi, jonka hautakin sijaitsi Mainalosvuorella. 
Pausanias mainitsee samalla vuorella olleen myös 
Artemis Lykoatiksen sekä Athenen pyhäköt. 

Pausanias kirjoitti matkateoksensa vasta 
100-luvun puolivälissä jKr., eikä hänen kerto-
muksestaan käy yksiselitteisesti ilmi, järjestet-
tiinkö kisoja enää hänen aikanaan. Sen lisäksi 
stadionia ja hippodromia ei ole koskaan löydet-
ty, emmekä ole edes varmuudella tienneet missä 
koko Mainalosvuori oikeastaan sijaitsi. Varhaiset 
eurooppalaiset matkailijat identifioivat Maina-
losvuoren noin kolme kilometriä Levidin pikku-
kaupungista lounaaseen sijainneeksi Arkadian 
korkeimmaksi vuoreksi, jossa nykyisin operoi 
talvisin laskettelukeskus, mutta joka Pausaniaan 
tiedon perusteella sijaitsee kuitenkin neljä kertaa 
liian etäällä Megalopoliksesta. Mainalosvuorta 
pidettiin antiikin aikana bukolisten runoilijoi-

TUNTEMATON
MAINALOSJUOKSU
Antiikin kisan henkiinherättäminen

den keskuudessa eräänä Arkadian paimenidyllin 
esikuvana. Kerrotaan myös että vuori oli erikoi-
sen pyhä Pan-jumalalle ja että Artemis mielel-
lään metsästi siellä.

ARGOKSESTA LISÄÄ TIETOA

Tietomme antiikin Kreikasta perustuvat usein 
sattumanvaraisesti säilyneisiin lähteisiin. Aina 
välillä löytyy piirtokirjoituksia, jotka antavat 
lisää tietoja menneisyydestä ja jotka joskus jopa 
pakottavat meidät ajattelemaan uusilla tavoilla. 
Argoksesta löytyi 1950-luvulla tällainen piirto-
kirjoitus (SEG XVII 150), joka oli kaiverettu 
entuudestaan tuntemattoman painijan kunnia-
patsaan jalustaan. Tässä 200-luvun alkupuolelle 
eKr. ajoitettavassa piirtokirjoituksessa mainitaan 
Prateas Aiskhyloksen poika, joka uransa aika-
na oli voittanut painissa Lykaionin, Isthmian, 
Nemean, Argoksen Heraionin, Ateenan Panat-
henaian, Delfoin ja Mainaloksen kisoissa – ai-
noastaan voitto Olympian kisoissa oli siis jäänyt 
häneltä saavumatta. Paitsi että tämä piirtokir-
joitus antaa tietoa uudesta urheilijasta, se viittaa 
myös ensimmäistä kertaa urheilijaan, joka oli 
voittanut Mainaloksen kisoissa. 

Argoksen piirtokirjoituksessa Mainaloksen 
kisat mainitaan samassa yhteydessä kuin pal-
jon tunnetummat kilpailut Lykaionin vuorella, 
Isthmiassa, Nemeassa, Argoksessa, Ateenassa ja 
Delfoissa, mikä voidaan tulkita kahdella tavalla. 
Joko Mainaloksen kisoja pidettiin melkein yhtä 

BJÖRN FORSÉN
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tärkeinä kuin näitä muita kisoja tai sitten vaih-
toehtoisesti painivoittoa Mainaloksen kisoissa 
pidettiin erityisen tärkeänä ja siten samalla ta-
solla kuin painivoittoa suuremmissa kisoissa. 
Jälkimmäisen vaihtoehdon puolesta saattaa 
puhua se tosiasia, että Arkadia ja ennen kaikkea 
Mainalosvuoren ympärillä sijaitseva Mainalian 
heimokunta tuotti klassillisella kaudella poikke-
uksellisen monta ja merkittävää kamppailulajeja 
edustavaa urheilijaa. Vuosien 472 ja 372 eKr. ai-
kana Mainaliasta kotoisin olevat urheilijat voit-
tivat peräti kymmenen kertaa Olympian kisojen 
nyrkkeilyssä, painissa ja pankrationissa. Lisäksi 
eräs antiikin tunnetuimmista pankrationtaisteli-
joista, kahden perättäisen Olympian kisan (420 
ja 416 eKr.) voittanut Androsthenes Lokhai-
oksen poika, oli kotoisin juuri Mainaloksesta. 
Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei Mainaloksen 
kisoissa olisi kilpailtu myös muissa lajeissa. 

ARTEMIS LYKOATIKSEN 
PYHÄKÖN PAIKALLISTAMINEN

Seuraavan kerran tietom-
me Mainaloksen kisoista 
lisääntyivät noin kuutisen-
kymmentä vuotta Argoksen 
piirtokirjoituksen löytämisen 
jälkeen. Vuosina 2006–2008 
olin paikallistanut aiemmin 
tuntemattoman pyhäkön Ar-
kadian Arakhamitain kylän 
ulkopuolella, jossa vuodesta 
2010 lähtien olen järjestä-
nyt laajamittaisia kaivauksia. 
Niiden yhteydessä löytyi jo 
toisena vuonna leimattuja kat-
totiiliä hellenistiseltä kaudelta, 
joiden perusteella pystyimme 
identifioimaan kaivamamme 
rakennuksen Pausaniaan mai-
nitsemaksi Artemis Lykoatik-
sen pyhäköksi. Sittemmin on 
löydetty myös lukuisia votiivi-
piirtokirjoituksia, joiden avulla 

sen identifiointi on varmistunut. Pyhäkkö on 
osoittautunut muullakin tavalla merkittäväksi: 
alttarien lisäksi olemme löytäneet mm. kultti-
toimintaan liittyviä isoja rakennuksia sekä pys-
tyneet todentamaan melkein katkeamattoman 
kulttijatkuvuuden ainakin kymmeneltä/yhdek-
sältä vuosisadalta eKr. kolmannen vuosisadan 
alkuun jKr. Pyhäkkö on selvästi vetänyt vierai-
lijoita miltei koko Välimeren alueelta – rahoja 
löytyy nimittäin lännestä aina Sisilian länsiran-
nikolta itään Mesopotamiaan saakka. 

Artemis Lykoatiksen pyhäkön avulla pys-
tymme nyt varmuudella sijoittamaan kartalle 
myös antiikin Mainalosvuoren. (Kuva 1.) Kyse 
on Agios Elias -vuoresta, noin 25 kilometriä 
suoraan etelään nykyisestä Mainaloksen lasket-
telukeskuksesta. Agios Elias on yli 800 metriä 
matalampi, joten sen rinteillä ei kyllä koskaan 
ole lasketeltu suksilla. Vuorenhuippu kohoaa 

Kuva 1. Mainalosvuori (nyk. Agios Elias -vuori) sijaitsee suurin piirtein 
Tegean ja Megalopoliksen puolivälissä. Artemis Lykoatiksen pyhäkkö 
sijaitsee vuoren pohjoisrinteessä Lykoan paikkakunnassa. Kuva: Niko 
Latvakoski. 
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kuitenkin 1100 metrin korkeuteen ja erottuu 
selvästi ympäristöstään. (Kuva 2.) Sen laella on 
pyhäkkö, todennäköisesti Pausaniaan mainitse-
ma Athenen pyhäkkö, joka oli Arkadian merkit-
tävimpiä (yhdessä erään suuren ja marmorista 
tehdyn temppelin kanssa). 

Mainaloksen kisojen stadion ja hippodromi 
ovat luultavasti sijainneet Agios Elias -vuoren 
loivemmassa koillisrintessä, ei välttämättä kovin 
pitkän matkan päässä pyhäköstämme; olihan 
Agios Eliaksen huipulla sijainneen temppelin 
ja Artemis Lykoatiksen välimatka ainoastaan 
puolitoista kilometriä. Stadion ja hippodromi 
voidaan pinnanmuotojen perusteella sijoittaa 
oikeastaan vain yhteen pahasti metsittyneen 
kohtaan, suurin piirtein kahden pyhäkön puo-
liväliin. Mainaloksen kisat kuuluivat Megalopo-
liksen perustamisen jälkeen 371/370 eKr. tämän 
uuden Arkadian liiton pääkaupungin alaisuu-
teen. Valtavat rakennukset Artemis Lykoatiksen 
pyhäkössä voidaankin tulkita ainoastaan Mega-
lopoliksen uskonnollis-poliittisina, Mainaloksen 
kisoihin liittyvinä satsauksina. 

PÄÄHÄNPISTOSTA MODERNIKSI 
JUOKSUKILPAILUKSI

Monet antiikin urheilukisoista on nykyaikana 
herätetty henkiin. Kaikkihan ovat tietenkin 
kuulleet olympialaisista, mutta niiden lisäksi on 

jo useiden vuosikymmenten ajan järjestet-
ty paikalliset urheilukisat mm. Nemeassa 
ja Lykaionin vuorella. Niissä ajatus on 
lähtenyt liikkeelle varsin hyvin säilynees-
tä stadionista/hippodromista, jossa kisat 
myös järjestetään. Tämä ei ollut mahdol-
lista Mainaloksessa, koska oletetun stadio-
nin raivaaminen olisi valtava operaatio. 

Asiaa jonkin verran mietittyämme päätimme 
yhdessä paikallisten kyläyhteisöjen kanssa jär-
jestää sen sijaan juoksukilpailun, joka kiertäisi 
kerran Mainalosvuoren ympäri. 

Kuva 2. Panille ja Artemikselle pyhä Mainalos-
vuori etelästä katsottuna. Kuva: Björn Forsén.

Kuva 3. Ensimmäisen Mainalosvuoren juoksun mai-
nosposteri, jossa kuvattuna Artemis Lykoatiksen py-
häkön kaivauksessa löydetty noin vuoteen 500 eKr. 
ajoittuva miespuolinen ratsastajafiguriini kypärän ja 
kilven kanssa. Kuva: Juuli Ahola. 
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Ensimmäinen Mainalosjuoksu 
järjestettiin 16. kesäkuuta 2019 Ar-
temis Lykoatiksen kymmenennen 
kaivauskauden alussa. Pääjärjestäjinä 
toimivat alueen kyläyhteisöt ja tukea 
tapahtumalle antoivat myös mm. Tri-
polin kaupunki, Arkadian lääninhal-
litus ja Suomen Ateenan-instituutti. 
Instituutin harjoittelija Juuli Ahola 
teki hienon, paljon huomiota herät-
täneen mainosposterin, jossa keskei-
senä aiheena oli Artemis Lykoatiksen 
pyhäköstä löydetty ja noin vuoteen 
500 eKr. ajoittuva miespuolinen 
ratsastajafiguriini kypärineen ja kil-
pineen. (Kuva 3.) Juoksureitti kulkee 
neljän kylän läpi ja on haastavat vii-
sitoista kilometriä pitkä, sillä reittiin 
sisältyy paljon hankalia nousuja. 

Ensimmäiseen Mainalosjuksuun osallistui 
parisenkymmentä juoksijaa ja reitin varrelle 
kerääntyi satoja kiinnostuneita. (Kuva 4.) Hen-
kilökohtaisesti minua harmitti, etten vanhana 
juoksijana polvivamman takia voinutkaan 
osallistua tähän osittain itse järjestämääni juok-
sukilpailuun. Instituutin aiempi harjoittelija ja 
kaivaukseen jo kolmantena vuonna osallistunut 
Nikolai Paukkonen pelasti kuitenkin tilanteen 
ja Suomen kunnian osallistumalla juoksuun ja 
sijoittumalla hienosti seitsemänneksi. 

Talven aikana on käyty keskusteluja toisen 
Mainalosjuoksun järjestämiseksi tulevana kesä-
nä, ja minäkin yritän vähän harjoitella siinä toi-
vossa, että pystyisin osallistumaan ja kiertämään 
koko pyhän vuoren. Tätä kirjoittaessa on ko-
ronakriisin takia mahdoton sanoa, toteutuuko 
hanke vai joudummeko Tokion olympialaisten 
tapaan siirtämään sen seuraavaan vuoteen. Vali-
tettavasti tästä kärsivät, kuten kotimaan lehdistö 
on jo todennut, varttuneimmat urheilijat, joista 
osa ei todennäköisesti pysty enää osallistumaan 
myöhennettyihin kisoihin. H
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Kuva 4. Ensimmäisen Mainalosvuoren juoksun lähtö 16. kesäkuu-
ta 2020. Kuva: Björn Forsén. 
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KLASSINEN MUSIIKKI ja varsinkin oopperat 
tukeutuvat usein antiikin myytteihin ja kerto-
musperinteeseen. Tietyt myytit ja kirjailijat eri 
aikoina ja yhteyksissä nostetaan esille vaihtele-
vista syistä. Tunnettuja lähteitä säveltäjille ovat 
olleet näytelmäkirjailijat Sofokles, Euripides ja 
Plautus; runoilijoista taas Homeros, Pindaros, 
Horatius ja Vergilius. Ovidiuksen Metamorpho-
ses (Muodonmuutoksia) on puolestaan ollut kir-
jailijoille ja libretisteille mytologian loppumaton 
varasto. Unohtaa ei myöskään sovi antiikin kuva-
taiteen ja arkeologisten kaivausten vaikutusta eri 
aikoina. Kuluneen kulttuurivuoden 2019/2020 
ja ennen korona-viiruksen aiheuttamaa taidelai-
tosten sulkua, Helsingin musiikkielämää väritti-
vät lukuisat antiikin myytteihin ja kertomuspe-
rinteeseen pohjaavat teokset. Myös yhdistyksen 
jäsenistölle tarjottiin mahdollisuutta osallistua 
musiikkirientoihin.

Käsityksemme antiikin myyteistä perustu-
nee suurelta osin Publius Ovidius Nason (43 
eKr.–18 jKr.) kolmeen teokseen, joiden välityk-
sellä antiikin myytit tulivat tutuiksi Euroopassa, 
osaksi länsimaista kulttuuria. Suosittu traagisten 
naishahmojen lähde on Ovidiuksen varhais-
tuotantoon kuuluvan Heroides-runoelma, joka 
käsittää yhteensä 21 kirjeenmuotoista elegisellä 
distikhon-mitalla kirjoitettua runoa. Niistä 14 
ensimmäistä on antiikin mytologian sankaritta-
rien kirjeitä rakastetuilleen, jotka jostain syystä 
ovat hylänneet nämä. Metamorphoses on kuiten-
kin teoksista ehkä merkittävin, sillä kirjassa 15 
Ovidius valottaa 250 myyttiä ja legendaa, joita 

SÄVELTÄJÄT JA 
LIBRETISTIT ANTIIKIN 
MYYTTIEN JÄLJILLÄ KATJA VARAKAS

yhdistää aina ihmisiä kiehtoneet muodonmuu-
tokset. Runoilija esittää myytit roomalaisessa 
muodossa, siis latinalaistetuin jumal- ja henkilö-
nimin. Tämä puolestaan heijastuu myöhemmin 
siihen, että draamojen ja oopperoiden jumalten 
ja henkilöiden nimet esiintyvät aina roomalai-
sessa muodossa. Ovidius on vaikuttanut myös 
siihen miten säveltäjät, libretistit ja ohjaajat ovat 
värittäneet ja havainnollistaneet myyttejä. Teok-
sessa Fasti Ovidius esittelee kaikki roomalaisen 
vuoden aikana vietettävät uskonnolliset juhlat. 
Runoilija kuvailee juhlien aiheet ja niihin liitty-
vät menot sangen tarkasti. Teos ei tosin ehtinyt 
valmistua, sillä Ovidius karkotettiin Roomasta 
loppuelämäkseen Mustanmeren rannalle.

Oma vaikutuksensa säveltäjiin ja liberisteihin 
lienee ollut myös antiikin visuaalisella kulttuu-
rilla ja sen jälkivaikutuksella. Humanistioppi-
neiden myötä jo 1500-luvulla ilmestyvät antii-
kin kaupungeista Pompejin ja Herculaneumin 
nimet italialaisiin karttoihin. Sittemmin antiikin 
kuva- ja veistotaidetta sekä muita esinelöytöjä 
koottiin 1750-luvulta lähtien sekä Kreikassa että 
Italiassa hallitsijoiden palatseihin, ja näin ensim-
mäiset museot alkavat muotoutua. Vesuviuksen 
alueella Herculaneumin tunneleina tehdyt kai-
vaukset alkavat 1738 ja alueen löytöjä kootaan 
Bourbon-hallitsijoiden palatsiin. Myöhemmin 
1749 alkavat Stabiaen huvila-alueen kaivaukset 
ja 1764–1798 kaivetaan Pompejin teatterin ja 
Isiksen temppelin alueella. Wolfgang Amadeus 
Mozart tutustuu Isiksen temppeliin vuonna 
1770. Mytologisia hahmoja ja tapahtumia ku-
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vaavat esineet, veistokset ja maalaukset olivat 
siis varsin pian myös säveltäjien havaintojen 
ulottuvilla. Kirjallinen ja visuaalinen kulttuuri 
antoivatkin yhdessä luovalle mielelle virikkeitä 
musiikilliseen, tekstin tunneilmaisuun sekä 
näyttämölliseen ylöspanoon.

VARHAISET OOPPERAT – PASTORAALIT

Oopperaa voidaan pitää yhtenä italialaisen re-
nessanssin monista aikaansaannoksista, jonka 
juuret juontavat Firenzeen. Joukko taiteilijoita, 
muusikkoja ja runoilijoita kokoontui yhteen 
1500-luvulla elvyttämään kreikkalaista draamaa. 
Paremmin Camerata nimellä tunnettu joukko 
päätti kertoa antiikin tarinoita musiikkidraa-
man, opera in musican keinoin, jossa sulautuivat 
yhdeksi musiikki ja draama − esittäjät suorittivat 
osansa osittain tai kokonaan laulaen. Ilmaisul-
taan monitasoiseksi sen tekivät orkesteri, kuoro, 

lavastus, puvustus, näyttämötekniikka ja ko-
reografiat. Oopperan varhaisena isänä pidetään 
italialaista Claudio Monteverdia (1567–1643). 
Hänen teoksensa Orfeo (Orfeus) sai Mantovassa 
vuonna 1607 ensiesityksensä ja siinä yhdistyivät 
ensimmäisen kerran onnistuneesti nykyooppe-
ran peruselementit. Nykyaikaisen ensiesityk-
sensä teos sai silti lähes 300 vuotta myöhemmin 
Pariisissa konserttiversiona. 

Oopperan libreton taustalla on antiikin taru 
Orfeuksesta ja Eurydikestä. Teoksen alkulähtee-
nä on kuitenkin ollut Ovidiuksen Metamorpho-
ses ja myytti Orfeuksesta, joka lähtee kuolleiden 
valtakuntaan saadakseen takaisin edesmenneen 
puolisonsa Eyrydiken. Monteverdi ja libretisti 
Alessandro Striggio loivat sydäntäsärkevän kau-
niin teoksen, joka avaa eteen kaksi kontrastista 
maisemaa: toisaalta seesteisen pastoraalin ja 
kaksi rakastavaista yhteen liittävät häät, toisaalta 
tumman ja armottoman Haadeksen. Mittaa-
mattoman suuri menetys ja lojaali rakkaus ovat 
musiikin ja tarinan voima. Tarinan Orfeus on 
hypnoottisen mestarillinen soittaja ja musiikki 
kulkee hahmon ytimessä silloin kun hän on 

Bernardo Strozzi (1581–1644): Claudio Monteverdi 
(n. 1630), Tiroler Landesmuseum, Kunstgeschicht-
liche Sammlungen, Innsbruck. Kuva: Wikimedia Com-
mons.

Etusivu oopperan Orfeo julkaisusta vuoden 1609 Ve-
netsian laitoksesta. Kuva: Wikimedia Commons.



HELIKON 1|20208

elämänsä voimissaan, mutta myös silloin kun 
hän lähtee matkalle tuonpuoleiseen. Nimensä 
mukaisesti Orfeus on favola in musica, tiivistun-
nelmainen ja tehokeinoiltaan yksinkertainen 
tulkinta unohtumattomasta rakkaustarinasta.

Lyyrinen draama levisi nopeasti Euroopan 
hoveihin ja Venetsiassa vuonna 1637 avatun 
kaupungin ensimmäisen oopperatalon siivittä-
mänä se tavoitti aivan uutta yleisöä. 1700-luvun 
alussa kaupungissa oli peräti jo 17 oopperataloa. 
Antiikin suuret myytit puhuttelivat taiteilijoita 
ja Italiassa niiden ajaton vetovoima oli erityisen 
suuri. Nuori kosmopoliitti Georg Friedriech 
Händel (1685–1759) sai Italian taiteita rakas-
tavat ylimykset pauloihinsa juuri mytologioista 
ammentavilla kantaateilla. Loisteliaan Apollo e 
Daphnen (Apollon ja Dafne) säveltämisen hän 
aloitti Venetsiassa 1709/1710 ja viimeisteli sen 
palattuaan Saksaan. Parhaiten Händel muis-
tetaan toki oratorioistaan, mutta 1700-luvulla 
hän oli kuitenkin opera serian kiistaton mestari, 
joka työskenteli niin Englannissa, Saksassa kuin 
Italiassa.

Teoksen tarina pohjautuu antiikin mytolo-
giseen kertomukseen Apollonista ja Dafnesta. 
Händel keskittyy 40 minuuttia kestävässä teok-
sessaan Dafnen viettelyyn ja ahdinkoon. Komea 
ja hyvällä itsetunnolla varustettu Apollon on 
Olympoksen jumalista kreikkalaisin, joka oli 
mm. runouden, musiikin ja jousiammunnan 
jumaluus. Dafne puolestaan oli thessalialaisen 
joenjumala Peneioksen tytär. Pari tapaa toisensa 
sattumalta, kun Apollon palaa Kreikkaan tapet-
tuaan myyttisen lohikäärme Pythonin. Apollon 
rakastuu Dafneen silmittömästi, joka väistelee 
kaikin tavoin ahdistelijaansa. Sarjarakastaja 
Apollonilla oli lukuisia suhteita nymfien ja kuo-
levaisten naisten kanssa, joten Dafnen reaktio 
lienee ymmärrettävä. Onneton Dafne pyytää 
jumalia pelastamaan hänet Apollon lähentelyiltä 

Georg Friedriech Händel (tuntematon tekijä, 1788). 
Kuva: Wikimedia Commons.

Carlo Maratta (1625–1713): Apollo e Daphne (1681), 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bryssel. 
Kuva: Wikimedia Commons.

ja muuttamaan hänet laakeripuuksi. Saavutta-
maton Dafne on jumalalle ihastus, joka pääsee 
lopulta karkuun. Jumalat muuttavat Dafnen laa-
keripuuksi, joka on myös Apollonin pyhä puu. 
Apollon ja Dafne kertookin soljuvin da capo -aa-
rioin myyttisen tarinan, ripauksella 2020-luvun 
#Metoo -henkeä.

1700-luvulla oopperan ilmaisukeinot myös 
uudistuivat ja vallitsevaksi muodoksi nousi jo 
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aiemmin mainittu opera seria – vakava ooppera. 
Siinä tarina kerrotaan lauletuin vuoropuhelun 
keinoin ja suuret tunteet kulminoituvat mie-
likuvituksellisen vaikeisiin aarioihin. Solistit 
olivat usein kastraatteja, tunnettuja tähtiso-
listeja omana aikanaan. Usein teosten juonet 
ovat vaikeaselkoisia tapahtumien labyrinttejä 
ja tekstin ymmärrettävyys uhrataan tähtilaula-
jien virtuoosinäytösten alttarilla. Johann Adolf 
Hasse (1699–1783) oli hampurilaissyntyinen 
napolilaisoopperan juhlittu mestari, joka on 
myöhemmin lisätty Vivaldin, Pergolesin ja Hän-
delin rinnalle. Jo 1600-luvun lopulla oopperan 
valta-asema oli vähitellen siirtynyt Napolin kou-
lukunnalle, jonka tunnetuin edustaja lienee Al-
lessandro Scarlatti. Hassen oopperat poikkesivat 
teemoiltaan valtavirran mytologisista pastoraa-

lioopperoista, niin myös hänen teoksensa Irene, 
joka kertoo löyhästi historiallisesta henkilöstä. 
Irenen ensiesitys oli vuonna 1738 Dressdenis-
sä, mutta ooppera katosi tietoisuudestamme 
vuosisadoiksi.

Irene on tarina Bysantin leskikeisarinnasta, 
joka kamppailee velvollisuuden ja rakkauden 
välillä. Leskikeisarinna oli keisari Leo IV:n 
vaimo 700-luvun loppupuoliskolla. Miehensä 
kuoltua Irene hallitsi valtakuntaan poikansa 
Konstantinos VI:n nimissä ja tämän kuoltua 
yksin aina syrjäyttämisvuoteen 802. Hassen 
oopperan libretto perustuu Stefano Pallavicinon 
tekstiin ja siinä keisarinna Irene on nainen, joka 
rakastuu neuvonantajansa Oresteen poikaan, 
itseään huomattavasti nuorempaan Niceforok-
seen. Valepuumarakkaus, tosin sukulaisuudesta 

Friedrich Johann Kauke (Pietro Rotarin, 1707–1762, 
teoksen mukaan): Johann Adolph Hasse (1763), Bi-
bliothèque nationale de France, Pariisi. Kuva: Wikime-
dia Commons.

Bysantin keisarinna Irene, Basilika San Marco, Pala 
d’Oro, Venetsia. Lähde: Wikimedia Commons.
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tietämättä, omaa poikaa kohtaan ja hieman 
insestiltä vaikuttava poika Isacion ja rakastajan 
siskon Eudossan suhde, ovat keskeisiä teemoja 
ennen kuin henkilöhahmojen todelliset identi-
teetit paljastuvat. Juoni on sekava ja täynnä vää-
rinkäsityksiä. Musiikki on kuitenkin loisteliasta 
myöhäisbarokkia: melodisesti kekseliästä ja kuk-
keaa. Hassen kyky luonnehtia henkilöhahmojen 
tunnetiloja aarioissa on ilmiömäinen. 

Muutos oli kuitenkin ilmassa ja reformin 
keulakuvaksi nousi Christoph Willibald von 
Gluck (1714–1787), joka alisti musiikin palve-
lemaan tekstin draamallisia vaatimuksia. Hänen 
teoksensa Orfeo ed Euridice (Orfeus ja Eurydike) 
sai ensi-iltansa 1762 Wienissä. Gluckin ja hänen 
libretistinsä Ranieri de' Calzabigin oopperauu-
distuksen keskeinen innoittaja oli venetsialaisen 
filosofin ja kirjailijan Francesco Algarottin vuon-
na 1755 julkaisema oopperaessee. Parivaljakko 
vähensi tekstin toistoa aarian aikana ja he luo-
puivat da capo -aarioista. Gluck myös madalsi 
resitatiivien ja aarioiden välistä rajaa luopumalla 
cembalon säestämistä ns. secco-resitatiiveista 

korvaten ne vastaavilla orkesterisoittimien säes-
tämillä resitatiiveilla. Oopperan avauskohtausta 
pidetään ainutlaatuisena musiikin historiassa: 
siinä kuoro valittaa Eurydiken kuolemaa muo-
dollisen elegisesti Orfeuksen anoessa rakastettu-
aan tavalla, joka enteilee jo romantiikan aikaa. 

Varhaiset oopperat olivat luonteeltaan pas-
toraaleja valottaen maailmaa jossakin toisaalla, 
ilmaisten kuitenkin yleismaailmallisia tunteita 
varsin teatraalisesti. Päähenkilöt olivat pääsään-
töisesti jumalia, nymfejä, sankareita ja sanka-
rittaria – lähes samaistumattomia hahmoja. 
1500–1700-luvun oopperamusiikissa antiikin 
myyteistä poimittiin mielellään keskeiseksi 
teemaksi unohtumaton tai saavuttamaton rak-
kaus. Yksilön tunneilmaisun vahvuus kiehtoi 
säveltäjiä ja libretistejä. Ilmiö oli havaittavissa 
jo varhain kreikkalaisessa kulttuurissa etenkin 
veistotaiteessa 300–200-luvuilla eKr.

ROMANTIIKAN AIKA

Muutos oopperassa 1700-luvun lopulta 
1900- luvulle oli merkittävä. 1900-luvun alku-
puolella syntyivät saksankielisellä kulttuurialu-
eella monet musiikkiteatterin kiihkeän väkival-
taiset ja orkestraalisesti loisteliaat teokset, kuten 
Richard Straussiin Elektra ja Igor Stravinskyn 
Oedipus Rex. Näitä teoksia on tapana myös 
kutsua Sofokleen soiviksi sinfonioiksi. Ateena-
laisten suosikki hurmasi näytelmäyleisöä armot-
toman kohtalon uhreiksi joutuvilla sankareilla. 
Sofokleen kuuluisin näytelmä lienee Kuningas 
Oidipus, jota jopa Aristoteles piti aikanaan tra-
gedioista täydellisimpänä. Tarinassa Theeban 
kuningas Oidipus etsii rangaistavakseen edeltä-
jäänsä, kuningas Laioksen murhaajaa pelastaak-
seen kansansa tuholta. Vähitellen hänelle alkaa 
paljastua tilanteen karmaiseva totuus. Hän on 
itse surmannut oman isänsä Laioksen, ja on vie-
läpä vuosikaudet elänyt avioliitossa äitinsä kans-
sa. Kauhistunut Oidipus sokaisee lopulta itsensä 
ja lähtee vapaaehtoisesti maanpakoon.

Joseph Duplessis (1725–1802): Christoph Willibald 
von Gluck (1775), Kunsthistorisches Museum, Wien. 
Kuva: Wikimedia Commons.
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Antiikin tarinaan pohjautuvan Elektran 
kohtaloa käsittelivät Sofokleen ohella myös Ais-
khylos ja Euripides. Kaksikko Richard Strauss 
(1864–1949) ja Hugo von Hoffmannsthal nä-
kivät tarinassa ainekset tehokkaaksi oopperaksi. 
Elektran hahmo kiehtoi Straussia ja mahdol-
listi hänelle intensiivisen tulkinnan antiikin 
myytistä ja näytelmästä. Tragediassa Elektran 
äiti Klytaimnestra ja rakastaja Aigisthos ovat 
surmanneet kuningas Agamemnonin, Elektran 
isän. Elektran kadoksissa ollut veli Orestes pa-
laa kuninkaan palatsiin ja on aika kostaa äidin 
veriteko. Klytaimnestra ja Aigisthos surmataan, 
Elektra tanssii kiihkon vallassa hulluuteen. 
Strauss viekin Elektrassa myöhäisromantiikan 
musiikilliset keinot niin pitkälle kuin mahdol-
lista säilyttäen vielä sävelten tonaalisuuden. 
Vahvat henkilöhahmot saavat tuekseen aarioissa 
monimutkaiset sävelharmoniat ja tekstin armot-
toman tulkinnan. 

Strauss jatkoi Elektran jälkeen sävellystyötään 
Ruusuritarin ja Ariadne auf Naxoksen parissa, 
joka valmistui vuonna 1919, jälleen yhteistyössä 
Hugo von Hoffmansthalin kanssa. Oopperan 
aiheeksi valikoitui Molièren satiirinen näy-
telmä vuodelta 1670, vauraan nousukkaan 
pyrkimyksestä oikeisiin piireihin. Näytelmään 

kaksikko kuitenkin päätti 
liittää vielä antiikin tarinan 
Ariadnesta, kreikkalaises-
ta prinsessasta. Ariadnen 
tarinan loppumattomilta 
vaikuttavat näkökulmat 
ovat kiehtoneet säveltäjiä ja 
libretistejä Monteverdistä 
lähtien. Tarussa Theseus on 
surmannut hirviö Minotau-

roksen ja pelastautunut labyrintista Ariadnen 
antaman lankakerän avulla. Theseus ottaa puo-
lisokseen Ariadnen, mutta jättää hänet sitten 
yksin Naksen saarelle. Vaihtoehtoisen tulkinnan 
mukaan Ariadne on päätynyt saarelle sumussa ja 
odottaessaan Theseusta mennyt naimisiin viinin 
jumala Dionysoksen kanssa. Saksankielisessä 
oopperassa on lukuisia vaativia aarioita tarinan 
kolmelle naishahmolle Ariadnelle, säveltäjälle 
sekä tarinan komediennelle Zerbinettalle. Oop-
peran pieniin ihmeisiin lukeutuu kuitenkin Ari-
adnen aaria Gibt es kein Hinüber. 

 Straussin Ariadne auf Naxoksesta tuli lopulta 
todellinen kulttuurihistoriallisten viittausten 
verkosto. Kahden tarinan joukkoon Strauss lisä-
si vielä commedia dell’arten elementtejä, vanhan 
italialaisen kiertävien seurueiden esitystapaa mu-
kaillen. Lähtöasetelma oli kieltämättä haastava 
katsojalle ja oopperaan tehtiin lukuisia muutok-
sia ensiesityksensä jälkeen. Jäljelle jäi Molièrestä 
oopperaan prologi, nuoren säveltäjän hahmoa 
vahvistettiin ja tekstiin upotettiin selvemmin 
erillinen tarina Ariadnen kohtalosta. Uudistu-
neen oopperan ensiesitys oli Wienissä 1916 ja 
teoksesta tuli lopulta menestys. Moni-ilmeinen 
ja yllättävä teksti antaakin mahdollisuuden var-
sin moderneihin nykytulkintoihin. 

Jean-Baptiste-Camille Corot 
(1796–1875): Orphée ra-
menant Eurydice des enfers 
(1861), Museum of Fine Arts, 
Houston, Texas. Kuva: Wikime-
dia Commons.
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Igor Stravinsky (1882–1971) puolestaan 
valitsi aiheekseen Sofokleen tarinan Oidipuk-
sesta, kun hän sävelsi 1920-luvulla suuren 
draamallisen teoksen balettiensa jälkeen. Syntyi 
latinankielinen Oedipus Rex, jonka musiikki 
on tyylipuhdasta uusklassismia. Teos herättää 
voimakkaita tunteita ja juuri sitä Stravinsky 
halusikin. Jean Cocteau kiteytti tarinan olennai-
simmat osat ranskaksi ja laulettava teksti kään-
nettiin latinaksi, mutta kertojan osuus esitettiin 
kuulijoiden äidinkielellä. Stravinskyn musiikki 
on modernia ja ilmeikästä. Kuoron, tarinan pää-
henkilöiden (Oidipus, Iokaste, Kreon, Teiresias, 
paimen, lähetti) ja kertojan vuoropuhelu luo 
vahvan jännitteen. Kun latinankielisen lauletun 
tekstin sanoista ei useinkaan saa selvää, tiivistää 
kertoja olennaisimmat teemat. Näin kuulija voi 
keskittyä tärkeimpään: musiikkiin ja draaman 
kaareen. 

Sekä Strauss että Stravinsky valitsivat sävel-
lystyönsä pohjaksi antiikin maailmasta tunnetut 
tarinat, joissa on hyvin synkkä pohjavire. Se 
mahdollisti säveltäjille tilaisuuden luoda voi-
makkaita tunnetiloja, jollaisia varmasti luotiin 

myös kreikkalaisilla näytelmäjuhlilla. Koke-
muksesta luotiin yksilöllinen roolihenkilöiden 
tunnetason ilmaisulla ja samaan aikaan orkest-
raalisesti yhteisöllinen. Teksti ja musiikki yhdis-
tyivät tavalla, johon modernin 1900-luvun ih-
misen oli helpompi samaistua. Henkilöhahmot 
olivat todellisia, lihallisia vaikkakin myyttisiä, 
ilmaisten sisäisiä tuntojaan alati muuttuvassa 
ympäristössä.

Aina musiikin ja antiikin mytologian yh-
distäminen ei ole täydellisesti onnistunut, par-
haimmillaan yhdistelmä on kuitenkin tuottanut 
unohtumattomia melodioita ja tekstejä. Tarinan 
kummutessa menneisyydestä ja kuvitteellises-
ta tapahtumasta, onnistuu se kuitenkin yhä 
edelleen liikuttamaan ja ilmentämään jotain 
reaalimaailmasta. Esityksen esillepano, laulajat, 
soittajat ja yleisö osallistuvat jokainen omalta 
osaltaan teoksen tuotantoon − luodaan tun-
nelma, joka ei ole toistettavissa, vaikka tarina 
ja henkilöhahmot olisivat kaikille jo ennalta 
tuttuja. Tähän mielestäni perustuu myyttien 
kertomusperinteen kiehtovuus. Jokainen sävel-
täjä ja tekstin tulkitsija ilmentää myyttiä omalla 
tavallaan ja jatkaa siten kertomusperinnettä. H
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Igor Stravinsky. Kuva: Wikimedia Commons.
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ANTIIKIN KREIKAN MYTOLOGIA on täynnä tari-
noita, joissa on oikeaan osuneita ennustuksia, 
epäonnistuneita ennustusten lopputulosten 
välttely-yrityksiä ja ennustusten virhetulkinto-
ja. Myös kiroukset, unet ja joskus jopa lapsille 
annetut nimetkin ovat tavallaan ennustuksia ne-
kin. Olen aiemmin kirjoittanut Helikonissa mm. 
Oidipuksen (Helikon 2/2006), Orfeuksen (He-
likon 1/2013) ja Herakleen (Helikon 2/2013) 
kohtaloista, mutta luetaanpa nyt jälleen kerran 
yhdessä kreikan mytologian satukirjaa, tällä 
kertaa ennustusten ja erehdysten näkökulmasta. 
Kreikkalaiset myytit tarjoavat meille pohjatto-
man pitopöydän, josta voi ammentaa tarinoita 
ja kertomuksia suurella vaskisella kauhalla mo-
neen eri tarkoitukseen. Tässä jutussa käsitellään 
vain pientä osaa kirjoittajalle ensimmäisenä 
mieleen tulleista myyteistä, ja vain osaa niiden 
eri versioista.

ENNUSTUSTEN LOPPUTULOSTEN VÄLTTELY-
YRITYKSIÄ JA TRAAGISIA EREHDYKSIÄ

Oidipuksen tarina on eräs tunnetuimpia ennus-
tuksia sisältäneistä mytologian kertomuksista. 
Oidipus oli Theeban kuninkaan Laioksen ja 
tämän puolison Iokasteen poika. Laios ja Io-
kaste olivat avioliittonsa aikana kärsineet lap-
settomuudesta ja kun Laios meni hakemaan 
apua oraakkelilta, sai hän kuulla ennustuksen, 
että jos hän siittäisi lapsen vaimolleen, hänen 
sukunsa tulisi kahlaamaan veressä ja että poika 

ENNUSTUKSIA, EREHDYKSIÄ 
JA VIRHEARVIOITA ANTIIKIN
KREIKAN MYTOLOGIASSA VESA VAHTIKARI

tulisi surmaamaan isänsä. Ensin Laios pysytteli 
poissa Iokasteen vuoteesta, mutta sitten kerran 
Bakkhoksen hurmiossa (eli humalassa), unohti 
ennustuksen ja yhtyi vaimoonsa. Oidipuksen 
synnyttyä Laios tajusi tehneensä virheen. Hän 
lävisti lapsen nilkat raudalla ja antoi lapsen 
pois paimenelle hylättäväksi Kithaironvuorelle 
kuolemaan. Paimen kuitenkin sääli lasta ja an-
toi tämän toiselle paimenelle, joka vei lapsen 
kotikaupunkiinsa Korinttiin. Kaupungin lapset-
tomiksi jäänyt kuningaspari Polybos ja Merope 
adoptoivat pojan ja antoivat tälle nimen Oidipus 
(= kampurajalka), koska hänen jalkansa olivat 
vioittuneet. (Erään harvinaisemman myyttiver-
sion mukaan Oidipus laitettiin lapsena puiseen 
arkkuun ajelehtimaan ja Polybos ja Merope löy-
sivät arkun ja adoptoivat Oidipuksen.) 

Niin Oidipus varttui mieheksi vieraassa 
hovissa ja aikuistuttuaan hän lähti kysymään 
oraakkelilta tietoa syntyperästään. Hän sai vasta-
uksen, jossa häntä kehotettiin välttelemään ko-
tiseutuaan, koska hän tulisi surmaamaan isänsä 
ja naimaan äitinsä. Oidipus päätti olla koskaan 
palaamatta Korinttiin. Kolmen tien risteykses-
sä hän kohtasi vanhan miehen saattueineen. 
Miehen vaunujen rattaat kolhivat Oidipuksen 
jo vanhastaan kipeitä jalkoja, jolloin Oidipus 
kimmastui ja syntyneen riidan päätteeksi sur-
masi vanhan miehen (ja tämän seurueen). Sitten 
Oidipus suuntasi kohti Theebaa, jonka edus-
talla hän ratkaisi kaupunkia pitkään riivanneen 
sfinksin esittämän arvoituksen. Tämän seurauk-
sena kiitolliset theebalaiset valitsivat Oidipuksen 
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uudeksi kuninkaakseen ja hän sai puolisokseen 
Iokasteen. Oidipuksen ja Iokasteen liitosta syn-
tyi neljä lasta, pojat Eteokles ja Polyneikes sekä 
tyttäret Antigone ja Ismene. Paljon myöhemmin 
Oidipukselle kuitenkin selvisi asioiden todel-
linen laita, jolloin hän sokaisi itsensä ja lähti 
vapaaehtoiseen maanpakoon. Oidipuksen pojat 
surmasivat toisensa yhdellä Theeban seitsemästä 
portista taistellessaan vallasta. (Euripideen tra-
gedian Foinikialaisnaiset mukaan Oidipuksen 
pojat olivat lukinneet isänsä palatsiin lukkojen 
taakse, jotta Oidipuksen ja Iokasteen insestisuh-
de unohtuisi, ja Oidipus oli kironnut molem-
mat poikansa.)

Viimeistään psykoanalyysin isänä tunnettu 
Sigmung Freud varmisti sen, että Oidipuksen 
tarina on varsin laajasti tunnettu kaikkialla 
maailmassa myös nykyaikana. Freud kehitti sen 
pohjalta teoriansa Oidipus-kompleksista, jonka 
mukaan pojat tuntevat kateutta isäänsä kohtaa 
ja vetoa omaa äitiään kohtaan. On hyvä muistaa, 
että Oidipuksella itsellään ei kuitenkaan ollut 
Oidipus-kompleksia – hänhän nimenomaan 
pyrki välttämään isänsä surmaamisen ja äitinsä 
naimisen. Myös Oidipuksen isä Laios oli Oi-
dipuksen tavoin nimenomaan pyrkinyt välttä-
mään kohtalonsa siinä kuitenkaan onnistumatta 
– ennustukset olivat lopulta käyneet toteen.

Troijan sota ja siihen liittyvät tarinat, erilaiset 
sankariteot, sankarien kuolemat ja vaikeudet ko-
tiin paluussa esiintyivät monin tavoin muissakin 
kirjallisuuden lajeissa kuin eepoksissa. Varsin 
monen Troijan sodan sankarin syntymään ja 
kuolemaan liittyi ennustus, uni, varoitus tai ju-
malainen ennakkotieto.

Paris oli Troijan kuninkaan Priamoksen ja hä-
nen vaimonsa Hekabeen poika. Vähän ennen Pa-
riksen syntymää oli Hekabe nähnyt kummallisen 
unen, jossa hän oli synnyttänyt palavan soihdun, 
ja soihtu oli lopulta polttanut koko Troijan kau-
pungin. Unien tulkitsijat selittivät unen tarkoit-
tavan, että pian syntyvä lapsi tulisi aiheuttamaan 
kotikaupunkinsa tuhon. Pariksen synnyttyä Pria-
mos käski palvelijaansa Agelaosta viemään pojan 

Idavuorelle kuolemaan. Karhu kuitenkin imetti 
Parista ja hän säilyikin hengissä vuorella. Sitten 
Agelaos otti pienen Pariksen kotiinsa ja kasvatti 
hänet omana poikanaan. Paris varttui komeaksi 
nuorukaiseksi viettäen elämäänsä paimenena 
Idavuorella, kunnes hän palasi Troijaan ottamaan 
osaa eräisiin urheilu kilpailuihin. Tietenkin hän 
menestyi hyvin urheilukilpailuissa, joissa myös 
hänen oikea identiteettinsä paljastui. Priamos 
ja Hekabe, jotka olivat jo unohtaneet Pariksen 
syntymään liittyvän ennustuksen, ottivat hänet 
riemumielin takaisin hoviin. Myöhemmin Paris 
sitten toi Hele nan Spartasta vaimokseen Troijaan 
ja aiheutti teollaan Troijan sodan, jonka päät-
teeksi kreikkalaiset hävittivät koko kaupungin. 
Näin Hekabeen uni oli siis ennustanut oikein 
kaupungin tuhon, vaikka tuhoa yritettiinkin 
ensin välttää.

Myös Troijan sodassa kreikkalaisten puolella 
taistelleen Akhilleuksen elämään liittyi juma-
laista ennakkotietoa. Akhilleus oli Fthian ku-
ninkaan Peleuksen ja merinymfi Thetiin poika. 
Thetiin isä oli vanha merenjumalaluus Nereus 
ja siten Thetiillä oli syntyperänsä kautta en-
nakkotieto poikansa kohtalosta saada surmansa 

Kentauri Kheiron opettaa nuorta Akhilleusta, fresko 
Herculaneumista, Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli (inv. nr. 9109). Kuva: Wikimedia Commons.
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Troijalaisten avuksi sodan loppupuolella 
tulleesta Rhesoksesta oli ennustettu, että Troija 
säilyisi voittamattomana, jos Rhesoksen komeat 
hevoset saisivat juodakseen Skamandrosvirrasta 
tai laiduntaisivat sen töyräillä. Athenen avustuk-
sella Odysseus ja Diomedes kuitenkin surmasi-
vat Rhesoksen ja varastivat tämän hevoset jo en-
simmäisenä yönä, kun Rhesos saapui Troijaan. 
Kreikkalaisten mukana sotaan lähtenyt Filok-
tetes puolestaan oli jätetty erakoksi Lemnoksen 
saarelle, koska käärme oli purrut häntä jalkaan 
ja puremasta tullut haava oli alkanut haista niin 
pahalle, ettei häntä voitu ottaa mukaan Troijaan. 
(Myytin erään toisen version mukaan Filokte-
teen haava oli saanut alkunsa Herakleelle aiem-
min kuuluneesta nuolesta, joka oli pudonnut 

Odysseus ja Diomedes varastavat Rhesoksen hevo-
set, punakuvioinen situla, Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli 81863 (H 2910), n. 360 eaa. Kuva: 
Wikimedia Commons.

Troijan sodassa. Ensin Thetis yritti tehdä Akhil-
leuksesta kuolemattoman (myytin eri versioiden 
mukaan) joko polttamalla tulella pois pojan 
isältään perimää kuolevaisuutta tai kastamalla 
poikaa Styksvirtaan. Valitettavasti Akhilleuksen 
kantapää jäi kuitenkin käsittelemättä. Nuoren 
Akhilleuksen varttuessa Pelionvuorella ken-
tauri Kheironin kasvattamana etenivät Troijan 
sotaan johtavat tapahtumat vääjäämättömästi 
kohti väistämätöntä. Thetis tiesi ennalta, että 
Akhilleus tulisi kuolemaan, jos ottaisi osaa so-
taan. Kreikkalaisten alkaessa koota joukkojaan 
vei Thetis poikansa Skyroksen saarelle, puki 
hänet tytöksi ja laittoi hänet asumaan tyttöjen 
joukkoon kuningas Lykomedeen hoviin. Moni-
neuvoinen ja ovela Odysseus onnistui kuitenkin 
paljastamaan Akhilleuksen identiteetin ja niin 
tämä joutui liittymään kreikkalaisten joukkoi-
hin. Sodassa Akhilleus surmasi monia kuuluisia 
troijalaisten puolella taistelleita urhoja ja myös 
menetti monia tovereitaan ennen kuin Paris lo-
pulta surmasi hänet nuolella, jonka itse Apollon 
ohjasi kohteeseensa. Äidin yritykset muuttaa 
poikansa kohtalo olivat näin epäonnistuneet.

Guillaume Guillon-Lethière (1760–1832): Filoktetes 
Lemnoksella (1798), Musée du Louvre, Pariisi. Kuva: 
Wikimedia Commons.

Filokteteen jalalle.) Troijan sodan kestettyä jo 
lähes kymmenen vuotta olivat tietäjät sanoneet, 
ettei Troijaa voisi vallata ilman Filoktetesta ja 
hänellä olleita Herakleelle aiemmin kuuluneita 
jousta ja nuolia. Odysseus ja Akhilleuksen poika 
joidenkin antiikin kirjailijoiden mukaan Neop-
tolemos (tai joidenkin mukaan Diomedes), 
kävivät sitten noutamassa Filokteteen sotaan ja 
Troija saatiin vihdoin vallattua. Myös koko so-
dan aikaan saanut Paris sai kuolettavan haavan 
Filokteteen ampumasta nuolesta. Rhesokseen 
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liittyvä ennustus jäi siis tavallaan toteutumat-
ta (koska sen toteutumista ei voitu todentaa), 
mutta Filokteteeseen liittyvä ennustus toteutui, 
koska Troijan oli määrä tuhoutua.

Troijassa taistelleiden sotaurhojen lisäksi 
myös monien muiden mytologian henkilöiden 
syntymään ja kuolemaan liittyi ennustuksia, 
varoituksia, unohduksia, väärinkäsityksiä ja 
virhearvioita.

Perseus oli Zeuksen ja kuolevaisen Danaen 
lapsi. Danaen isä, Argoksen kuningas Akrisios 
oli saanut kuulla oraakkelin ennustuksen, jonka 
mukaan hänen tyttärensä synnyttämä poika tulisi 
kerran surmaamaan isoisänsä. Akrisios vangitutti 
tyttärensä tyrmään, jottei kukaan mies pääsisi 
tapaamaan tätä. Danaen kauneuteen ihastuneen 
Zeuksen onnistui kuitenkin vierailla tämän luo-
na kultaisen sateen muodossa, ja Zeuksen vie-
railun seurauksena Danae synnytti Perseuksen. 
Akrisios yritti yhä välttää oraakkelin ennustuksen 
toteutumista. Hän käski lukita Danaen ja pienen 
Perseuksen puiseen arkkuun ja heittää arkun 
mereen. Diktys-niminen kalastaja veti arkun 
verkollaan maihin ja merestä pelastunut Perseus 
varttui mieheksi Serifoksen saarella. Myöhem-
min Perseus koki monia seikkailuja. Hän surma-
si Meduusan ja leikkasi irti tämän pään, jonka 
katse kivitti kaikki kohteensa. Hän myös pelasti 
Andromeda-neidon, joka oli tarkoitus uhrata 
merihirviölle. Palattuaan takaisin synnyinkau-
punkiinsa Argokseen, Perseus sai kuulla, että 
hänen isoisänsä oli paennut paikalta, koska yhä 
pelkäsi vanhaa ennustusta. Perseus meni sitten 
eräisiin Larissassa järjestettyihin urheilukilpai-
luihin ja otti siellä osaa kiekonheittoon. Kisoissa 
Perseuksen heittämä kiekko osui erästä vanhaa 
miestä päähän ja tämä sai surmansa. Kävi ilmi, 
että tämä vanha mies oli Perseuksen isoisä Akrisi-
os ja että vanha ennustus oli kaikista Akrisioksen 
yrityksistä huolimatta käynyt lopulta toteen.

Hypsipyle oli Lemnoksen kuninkaan Tho-
aksen tytär. Erinäisten tapahtumien vuoksi 
Hypsipyle joutui orjaksi ja Nemean kuningas 
Lykurgos osti hänet lapsenvahdiksi pojalleen 

Ofelteelle. Pojasta oli ennustettu, ettei häntä 
saisi laskea maahan ennen kuin hän osaisi kä-
vellä. Seitsemän Theebaa vastaan marssineen so-
taurhon johtama joukko kohtasi lasta hoitavan 
Hypsipyleen Nemean laitamilla ja he kysyivät 
tältä tietä juomapaikalle. Hypsipyle, joka joko 
unohti Ofeltesta koskevan ennustuksen tai tul-
kitsi sitä väärin, lähti näyttämään sotajoukolle 
tietä ja laski lapsen lehtisellerimättäälle. Hypsi-
pyleen ollessa vain hetken poissa puri mättäässä 
piilotellut käärme poikaa ja tämä kuoli. Tietäjä 
Amfiaraos tulkitsi pojan kuoleman olevan huo-
no ennen sotaretkelle (tosin Amfiaraos oli jo 
sotaretkelle lähtiessään tiennyt sen päättyvän 
onnettomasti hänen itsensä kannalta). Sitten 
Ofelteen kunniaksi pidettiin ensimmäiset Ne-
mean kisat, ja myöhemmin Nemean kisoissa 
jaettiin voittajille lehtiselleriseppeleitä Ofelteen 
tapauksen muistoksi.

Orfeus oli muusa Kalliopeen ja joko joenju-
mala Oiagroksen tai Apollonin poika. Hän oli 
niin taitava laulaja, että pystyi laulullaan jopa 
tyynnyttämään myrskyt ja kesyttämään villieläi-
met. Kuuluisin Orfeuksen myyttiin liitetty tari-
na on hänen käyntinsä manalassa. Kun Orfeuk-
sen vaimo Eurydike kuoli käärmeenpuremaan, 
päätti murheen ja kaipauksen murtama Orfeus 
hakea hänet takaisin manalasta. Hän hurmasi 
ensin lautturi Kharonin, sitten vartijakoira Ker-
beroksen ja lopulta itse Haadeenkin laulullaan ja 
sai kuin saikin viimein luvan viedä kuolleen vai-
monsa mukanaan takaisin maan päälle. Lupaan 
sisältyi ehto: Orfeus ei saisi katsoa taakseen, 
ennen kuin he molemmat olisivat turvallisesti 
maan päällä. Tietenkään malttamaton Orfeus ei 
voinut olla vilkaisematta taakseen kesken mat-
kan, ja niin Eurydike suistui takaisin manalaan. 
Edes hyvin selväsanainen etukäteisvaroitus ei 
estänyt Orfeuksen traagista virhettä.

Theseus oli Ateenan kuninkaan Aigeuksen 
(tai Poseidonin) ja troizenlaisen Aithran poika. 
Theseuksen elämään liittyi monenlaisia urote-
koja. Hän surmasi monia eriskummallisia hirvi-
öitä matkallaan Troizenista Ateenaan, osallistui 
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sekä Kalydonin villikarjun metsästykseen että 
argonauttien retkelle, joutui keskelle huma-
laisten kentaurien ja lapiittien joukkotappelua 
Peirithooksen ja Hippodameian häissä, taisteli 
amatsoneja vastaan, vieraili manalassa, ryösti 
Spartan Helenan, hylkäsi Ariadnen Naksokselle, 
joutui Medeian juonittelun kohteeksi Ateenassa, 
kirosi poikansa Hippolytoksen ja otti vastaan 
Oidipuksen Kolonoksessa. Eräs Theseuksen kuu-
luisimmista urotöistä oli hirviö Minotauroksen 
surmaaminen Kreetalla. Theseus lähti matkaan 
Kreetalle laivalla, jossa oli musta purje, ja Aigeus 
kehotti poikaansa vaihtamaan laivaan valkoisen 
purjeen, jos tämä palaisi takaisin onnistuttuaan 
surmaamaan Minotauroksen. Tietenkin Theseus 
unohti isänsä ohjeen ja Aigeus heittäytyi me-
reen nähdessään mustapurjeisen laivan palaavan 
Kreetalta. Näin pojan unohdus oli maksanut isän 
hengen.

KIROUKSIA, ARVOITUKSIA 
JA KREIKKALAISTEN NIMIEN MERKITYKSIÄ

Kiroukset ovat tavallaan eräänlaisia ennustuk-
sia, tai ainakin ne ovat tulevaisuuteen liittyviä, 
useimmiten kohdehenkilölle ikäviä seuraa-
muksia aiheuttavia, joskus hyvinkin tarkkoja 

toiveita. Kreikan mytologian ehdottomassa lem-
piperheessäni, Agamemnonin perheessä, ja koko 
suvussa, oli kirouksia monessa eri sukupolvessa. 
Jo suvun kantaisä Tantalos oli tehnyt rikoksia 
jumalia vastaan, joiden vuoksi hän kärsi ikui-
sia tuskia Manalassa. Hän oli joko paljastanut 
jumalten salaisuuksia ihmisille, tarjonnut heille 
varastamaansa jumalten ruokaa, ambrosiaa tai 
tarjonnut jumalille oman poikansa Pelopsin 
lihaa testatakseen näiden kaikkitietävyyttä. Ju-
malat tietenkin huomasivat petoksen, mutta 
Demeter oli jo ehtinyt haukata palan Pelopsin 
olkapäästä. Pelops herätettiin henkiin ja hän sai 
uuden norsunluisen olkapään. Uuden olkapään 
saanut Pelops oli niin kaunis, että Poseidon otti 
hänet poikarakastetukseen.

Vartuttuaan mieheksi Pelops voitti hevos-
kilpailussa vaimokseen Hippodameian. Peleus 
lahjoi vaununajaja Myrtiloksen sabotoimaan 
kilpakumppaninsa Hippodameian isän Oin-
omaoksen vaunut. Kisan jälkeen Pelops heitti 
Myrtiloksen kalliolta mereen, koska myös 
Myrtilos oli rakastunut Hippodameiaan. Syök-
syessään mereen Myrtilos ehti kuitenkin kirota 
Pelopsin ja hänen jälkeläisensä.

Naidessaan Hippodameian Pelopsilla oli 
joidenkin antiikin kirjailijoiden mukaan jo avio-
liiton ulkopuolella syntynyt poika, Khrysippos. 

Karl Ludwig Friedrich Becker (1820–1900): Hypsipyle 
löytää käärmeen surmaaman Ofelteen. Kuva: Wikime-
dia Commons.

Theseus surmaa Minotauroksen, punakuvioinen 
kaula-amfora, British Museum GR 1837.6-9.57 (E 
304) Canino collection, n. 460 eaa. Kuva: Wikimedia 
Commons.
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Myöhemmin mustasukkainen Hippodameia 
usutti poikansa Atreuksen ja Thyesteen surmaa-
maan Khrysippoksen. Surmasta raivostunut 
Pelops karkotti Atreuksen ja Thyesteen ja kirosi 
heidät. (Myytin toisen version mukaan Oidipuk-
sen isä Laios ryösti kauniin Khrysippoksen poi-
karakastajakseen, poika surmasi itsensä ja Pelops 
kirosi Laioksen ja tämän suvun.) Myöhemmin 
Atreus surmasi valtakiistojen ja vaimonsa Ae-
ropeen aviorikoksen vuoksi veljensä Thyesteen 
pojat ja syötti vielä poikien lihat heidän isälleen 
pitopöydässä. Silloin Thyestes kirosi Atreuksen 
ja koko hänen sukunsa. 

Veljelleen katkera Thyestes kysyi tietäjiltä 
neuvoa, kuinka voisi kostaa poikiensa surman 
ja sai vastauksen, että hänen tulisi raiskata oma 
tyttärensä Pelopeia. Thyestes noudatti tietäjien 
neuvoa, ja raiskattu Pelopeia synnyttikin omalle 
isälleen pojan, Aigisthoksen. Aikuistuttuaan Ai-
gisthos surmasi ensin Atreuksen ja myöhemmin 
myös Atreuksen pojan Agamemnonin yhdessä 
tämän vaimon Klytaimestran kanssa. Onnel-
lisen perhetarinan lopuksi Agamemnonin ja 
Klytaimestran poika Orestes ja tytär Elektra sur-
masivat yhdessä Klytaimestran ja Aigisthoksen 
kostoksi Agamemnonin murhasta. Näin kaikki 
suvun kiroukset olivat todellakin toteutuneet 
monessa polvessa, eikä ole ihme, että tämän su-
vun jäsenten vaiheista kirjoitettiin hyvin paljon 
tragedioita.

Monet kreikkalaiset mytologian henkilöiden 
nimet tarkoittavat jotakin. Oidipuksen nimen 
merkityksestä olikin jo puhetta (= paisuvajal-
ka tai kampurajalka). Oidipuksen nimestä voi 
myös erottaa erilaisia elementtejä, jotka viittaa-
vat hänen tarinaansa: oida pou (= tiedän missä), 
oida pōs (= tiedän miten), dipous (= kaksijal-
kainen). Oidipuksen nimi sisälsi myös vinkin 
sfinksin esittämään arvoitukseen: ”Mikä se on, 
jolla on yksi ääni, mutta josta tulee sekä nelijal-
kainen (tetrapous), kaksijalkainen (dipous), että 
kolmijalkainen (tripous)?” Vastaus arvoitukseen 
kuului: ”Se on ihminen – vauvana, aikuisena ja 
vanhuksena”. Oidipus oli itse hirviö, joka kulki 

yhtä aikaa kahdella, kolmella ja neljällä jalalla. 
Hän sekoitti omassa elämässään yhteen ihmis-
elon kolme eri vaihetta, lapsuuden, aikuisuuden 
ja vanhuuden. Hänen oma äitinsä oli hänen 
vaimonsa, hänen poikansa olivat hänen veljiään 
ja hänen tyttärensä olivat hänen siskojaan. Myös 
Oidipuksen poikien nimet kertovat heidän 
myöhemmistä kohtaloistaan. Eteokles (= todel-
linen kunnia) oli se, joka ei suostunut jakamaan 
Theeban kuninkuutta veljensä kanssa ja Poly-
neikes (= paljon riitoja) oli se, joka haki kaverin-
sa mukaan seitsemän urhon sotaretkelle Theebaa 
vastaan. Monet esimerkiksi hippo- (= hevonen), 
asty- (= kaupunki), khryso- (= kulta) tai ifi- 
(= voima/mahti) etuliitteen tai loppuliitteen 
-anaks (= hallitsija) tai -laos (= kansa) sisältävät 
nimet soveltuivat hyvin kuninkaallisille. Kreikan 
mytologian henkilöiden nimien merkityksistä 
voisi kirjoittaa varsin laajan artikkelin, eikä 
tässä kirjoituksessa ole tilaa analysoida kaikkia 
mahdollisia nimiä ja niiden tulkintoja. Myy-
teissä nimet voivat olla ennustuksia tai toiveita 
nimensaajan tulevasta kohtalosta ja usein ne 
myös oikeassa elämässä saattavat ainakin hiukan 
heijastella vanhempien toiveita ja unelmia (tai 
pelkoja).

Tässä kirjoituksessa kerrotuissa (ja myös mo-
nissa kertomatta jätetyissä) Kreikan mytologian 
tarinoissa toistuu usein sama kaava. On jokin 
ennustus, uni, kirous tai jumalainen ennakko-
tieto, jonka ikävää lopputulosta yritetään kaikin 
keinoin välttää (usein varhaisen puuttumisen 
mallilla), mutta joka kuitenkin toteutuu vääjää-
mättä. Tai sitten on jokin varoitus, ehto, kehotus 
tai kielto, joka ymmärretään väärin tai jota yk-
sinkertaisesti unohdetaan noudattaa. Kiroukset 
ja jumalten antamat ennustukset toteutuvat 
vääjäämättä. Kuolevaiset voivat yrittää muuttaa 
kohtaloaan tai ainakin pitkään vältellä ikäviä asi-
oita, mutta lopulta myyteissä kuitenkin käy aina 
niin kuin niissä pitikin käydä. H

Kirjoitus pohjautuu Tieteiden yössä 16.1.2020 
pidettyyn esitelmään.
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INSTITUUTIN TOIMISTOHOITAJA Maria Martz-
oukoun kirjoitussarja, jossa muistellaan tapah-
tumia ja sattumuksia instituutin alkuajoilta, 
jatkuu taas.

Vuonna 1992 tuli täyteen 75 vuotta Suomen 
itsenäistymisestä. Tapahtumaa juhlistettiin Atee-
nassa 4. toukokuuta Jorma Panulan johtaman Si-
belius Akatemian orkesterin konsertilla, joka jär-
jestettiin pääkaupungin ainoassa siihen sopivassa 
salissa – lukuunottamatta teatteri Olympiaa, jos-
sa toimi ooppera – Pallas-teatterissa. Innostunut 
yleisö tulvi ajan patinoiman Pallaksen katsomoon 
ja osoitti lämpimästi suosiotaan orkesterille. 

TUOKIOKUVIA SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
HISTORIASTA

MARIA MARTZOUKOU
SUOMENNOS: MARTTI LEIWO

Huvittavuuksiakaan ei puuttunut. Voukoures-
tioukatu, jolla Pallas sijaitsee, oli ja on edelleen 
kävelykatu, jonne voi ajaa vain liikennepoliisin 
luvalla. Ja liikennepoliisihan antoi kuorma-auton 
tulla ja purkaa soittimet vasta konserttipäivän aa-
muna, ei kahta päivää ennen, niin kuin orkesteri 
oli pyytänyt saadakseen myös harjoitteluaikaa. 
Ongelma voitettiin lopulta, mutta en enää muis-
ta miten. Ja rehellisesti sanoen olin unohtanut 
koko jutun, mutta onneksi on sanomalehtien 
arkistot, joista voi virkistää muistiaan. Konserttia 
edeltävällä viikolla sanomalehti Eleftherotypia 
julisti: ”He ovat ’the Sibelius’ ”, ja konsertin jäl-
keen kritiikit olivat erinomaisen lämpimiä.

”The Sibelius” konsertoi myös Thessalonikis-
sa samalla ohjelmalla, ja siitä koottu kamarior-
kesteri Spiritus Fortis soitti Goethe-instituutin 
salissa. HEleutherotypia 30.4.1992

Eleutherotypia 13.5.1992
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UNESCON MAAILMANPERINTÖKESKUS on 
vuodesta 1972 lähtien ylläpitänyt luetteloa 
ainutlaatuisista kulttuuri- ja luontokohteista, 
joiden säilyttämisellä on erityinen merkitys 
ihmiskunnalle. Luettelossa on tällä hetkellä 
1121 kohdetta 167 maassa, Kreikassa niistä on 
kahdeksantoista. Määrä lisääntyy taas tuleva-
na kesänä, kun Kiinan Fuzhoussa järjestetään 
seuraava kulttuuriperintökomitean kokous. 
Kreikka on ehdottanut useita kohteita, joista 
eniten huomiota on saanut Spinalongan saari 
Itä-Kreetalla Mirabellon- eli Eloundanlahden 
suulla. Vaikka saari on piskuinen, vain 440 met-
riä pitkä ja laajuudeltaan kahdeksan hehtaaria, 
se on maailman laajuisesti tunnettu siitä tehtyjen 
kirjojen ja elokuvien ansiosta.

Saaren alkuperäinen nimi oli Kalydon. Se 
vartioi lahden perukalla mantereen puolella 
ollutta minolaista kaupunkia, Olousta, joka 
Homeroksen mukaan oli yksi Kreetan sadasta 
vanhimmasta kaupungista. Olouslaiset rakensi-
vat saarelle linnoituksen satamansa ja kaupun-

SPINALONGA
Kreikan tuleva 
maailmanperintökohde MAARIT NIEMINEN

kinsa etuvartioksi, mutta antiikin aikaisesta 
Kalydonista on säilynyt vain hiukan muuria 
saaren pohjoisosassa, vesisäiliöiden jäänteitä ja 
kahden varhaiskristillisen kolmilaivaisen basili-
kan raunioita. 

VENETSIALAISAIKA

Sydänkeskiajalla saari autioitui, kun saraseenit 
eli arabimerirosvot tuhosivat aluetta. Elämä 
rauhoittui myöhäiskeskiajalla, jolloin Kreetaa 
alkoi hallita Venetsia. Sen valtakauden kestäessä 
1204–1715 saaren suojaamaa lahtea käytettiin 
satamana, jossa laivattiin maataloustuotteita ja 
suolaa. Uuden ajan alussa Venetsia tarvitsi kui-
tenkin parempia linnoituksia idänreittinsä tur-
vaksi ja Pohjois-Kreetan tärkeimpien satamien 
joukossa linnoitettiin myös Kalydonin saari. Se 
sai italialaisemmalta kuulostavan nimen Spina-
longa, pitkä piikki, joka on kehitelmä kreikan 
sanoista stin Olounda/Elounda, Eloundaan. 
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Linnoitusmateriaalina käytettiin Spinalon-
gan omaa harmaata kovaa kalkkikiveä sekä man-
tereelta tuotua pehmeämpää hiekkakiveä ja pu-
naista maa-ainesta saaren maavalleiksi. Saarelle 
tuli satakunta rakennusmiestä kivenhakkaajista 
rakennusmestareihin ja paikallinen väestö joutui 
töihin veroluonteisesti. Linnoituksen suunnit-
telusta vastasi venetsialainen sotilasinsinööri 
Genese Bressani, ja rakennustöitä valvoi Kreetan 
kuvernööri Luca Michiel. Saari ympäröitiin 
1579–1584 noin 1200 metriä pitkällä basti-
oniketjulla, jonka osat nimettiin komentajien 
ja muiden merkkihenkilöiden mukaan. Tyy-
likkään pääportin, Porta Maestran, epistyy-
liin kaiverrettiin sanat LUCAS MICHAEL 
PROV(VEDITORE) GE(NERALE) REG(NI) 
CRETAE AN(NO) MDLXXVIIII eli Lucas 
Michael Kreetan kuvernööri vuonna 1579. 

Rooman Castel Sant’Angelonkin linnoittaja-
na tunnetun kondottieerin Latino Orsinin toi-
miessa seuraavalla vuosikymmenellä Kreetan ku-
vernöörinä Spinalongan linnoitusta vahvistettiin 
vielä poikkimuurilla. Varuskunta käsitti kolmi-
sen sataa sotilasta, joille rakennettiin kasarmit, 
upseereille ylärinteeseen asunnot ja aseistuksena 
oli yhteensä 35 kanuunaa ja käsiasetta. Saareen 
tehtiin myös suuria sadevesisäiliöitä, koska poh-
javettä ei ole lainkaan. Vanha ortodoksikirkko 
otettiin venetsialaisten käyttöön ja eri korttelei-
hin rakennettiin uusia katolisia kirkkoja, joista 
kaksi on edelleen pystyssä tosin nykyään orto-
doksikirkkoina: Pyhä Georgios vuodelta 1661 ja 
Pyhä Panteleimon vuodelta 1709.

TURKKILAISAIKA

Samoilla vuosisadoilla Turkki laajani laajenemis-
taan. Seitsemännessä ja viimeisessä Venetsian ja 
Turkin välisessä sodassa (1714–1718) Turkki 
piiritti Spinalongaa kolme kuukautta ja saari 
antautui 1715. Solmitun sopimuksen mukaisesti 
Turkki antoi venetsialaissotilaiden lähteä saarelta, 
mutta näiden poistuttua loppuosa sopimuksesta 
ei enää pitänytkään, vaan saaren 593 siviiliä myy-
tiin orjiksi.

Turkkilainen Spinalonga oli suljettu soti-
lastukikohta, mutta esimerkiksi 1834 Ranskan 
konsuli August Fabreguettes vieraili siellä eri-
koisluvalla Kreetan kiertueellaan. Vuosisadan 
puolivälissä Spinalonga oli kukoistava pieni 
varuskunta- ja kauppapaikka, jossa sotilaiden 
lisäksi asui kauppiaita ja merimiehiä. Se oli 
kuitenkin myös vankila ja karkotuspaikka. Vuo-
sisadan loppupuolella kaupan rajoitusten pois-
tuttua saari kukoisti ja vuonna 1879 asukkaita 
oli peräti 1112. Heillä oli moskeija, koulu ja 27 
kauppaa ja miesten yleisin ammatti olikin kaup-
pias. Rakennustöidensä yhteydessä turkkilaiset 
paransivat ennen kaikkea saaren katuverkostoa. 
Vuosisadan lopun suurissa levottomuuksissa 
kreikkalaiset piirittivät ja pommittivat Spina-
longaa 1897, jolloin turkkilaiset joutuivat läh-
temään ja saari alkoi rappeutua. Autonomiseksi 
julistetun Kreetan johdossa oli Kreikan prinssi 
Georgios. 

▼ Spinalonga. Kuva: Wikimedia Commons. 
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SPINALONGA KREIKAN OSANA

Vuonna 1904 Kreikan hallitus päätti muuttaa 
Spinalongan osaksi Kreikan leprasairaalaverkos-
toa. Sinne karkotettiin sadoittain leprapotilaita, 
joita varten lähetettiin lääkäri, vähitellen muu-
takin hoitohenkilökuntaa, valvoja sekä pappi, 
ja moskeija muutettiin sairaalaksi. Hoitoa ei hi-
taasti tappavaan tautiin vielä ollut, joten saarelle 
perustettiin oma hautausmaa. Lohtua potilaat 
etsivät leprapotilaiden suojeluspyhimyksen Pan-
teleimonin kirkosta. He saivat pientä päivärahaa, 
jolla maksoivat ruokansa ja välttämättömimmät 
tarvikkeensa. Asuntoina olivat vanhat turkki-
laistalot. Hyväkuntoisimmat potilaat hoitivat 
kasvimaita, kalastivat rantakallioilta ja perusti-
vat pienyrityksiä, joista käsin myivät tuotteitaan 
muille. Toisen maailmansodan aikana Spinalon-
gassa oli rauhallista, sillä saksalaiset eivät uskalta-
neet astua saarelle, ja käytännössä se oli edelleen 
autonominen. Paikalla toimi jopa radioasema, 
joka välitti kansainvälisiä ja Kreikan Kairossa 
olleen pakolaishallituksen uutisia kreetalaisille.

Vuonna 1948 Yhdysvalloissa kehitettiin 
antibioottihoito lepraan ja vähitellen saarelais-
ten elämä alkoi muuttua, kun potilas toisensa 
jälkeen pääsi tervehtyneenä lähtemään pois 
saarelta. Vuonna 1958 kreikkalainen ohjaaja 
Lila Kourkoulakou teki elokuvan Spinalonga – 
Hiljaisuuden saari, joka nosti huonokuntoisen 

leprasairaalan julkisuuteen, mikä johti sairaalan 
sulkemiseen. Viimeiset potilaat siirrettiin sairaa-
laan Ateenaan ja saari autioitui.

Spinalonga suojeltiin asteittain 1970-luvulta 
alkaen ja kunnostettiin matkailua varten. Päivä-
matkoja tehdään vastapäätä mantereella olevasta 
Plakasta sekä Eloundasta ja Agios Nikolaoksesta, 
saarella käy vuosittain yli 400 000 vierasta. Maa-
ilmankuuluisuuteen saari nousi brittikirjailija 
Victoria Hislopin Saari-romaaniin pohjautuvan 
kreikkalaisen, 26-osaisen televisiosarjan Saari (To 
Nisi) ansiosta. Se nähtiin myös Suomessa Ylen 
esittämänä 2013. Varsinkin Kreetalla odotetaan 
kovasti, että nyt 2020-luvulla Spinalongasta tu-
lisi Unescon maailmanperintökohde. Se täyttää 
useita Unescon kriteereistä ja on hyvin ainutlaa-
tuinen paikka. Linnoitussaarista sitä voisi verrata 
vaikkapa Suomenlinnaan, joka tosin perustettiin 
vasta parisataa vuotta myöhemmin. H
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KORONEOS-TALON, Instituutin asuntolan asuk-
kaat tuntevat hyvin Aleksandraskadun. Asun-
tolan oma katu Ioannou Soutsou on nimittäin 
yksi niistä monista poikkikaduista, jotka kalan 
ruotoa muistuttaen liittyvät selkärankaan, 
Aleksandrakseen. Se on pituudeltaan kolmi-
sen kilometriä ja linjattu kukkuloiden väliseen 
laaksoon – Likavittos ja pieni Strefi etelässä ja 
Tourkovounia pohjoisessa, jonka eteläisimmäs-
tä kielekkeestä Attiko Alsoksesta eli Attikan 
lehdosta sai alkunsa Vafeikhori-niminen joenta-
painen. Se jäi 1960-luvulla alkaneen aktiivisen 
rakentamisen alle ja nyt sen kulkua noudattaa 
Vafeiokhorioukatu asuntolasta koilliseen. Stre-
fikukkulankin rinteiltä valui puro kohti tulevan 
Aleksandraksen laaksoa, jonne ruukuntekijät 
tulivat hyvälaatuisen saven houkuttelemina. 
Aleksandraksen alue jäi antiikin ja osmaniai-
kaisen kaupungin ulkopuolelle, mutta moderni 
Ateena kasvoi Omonia-aukiosta pohjoiseen, 
jonne jo 1860-luvulla alkoivat kohota Kansal-
lismuseo ja Teknillinen korkeakoulu – valtion 
maille, jotta riitelyltä yksityisten maanomis-
tajien kanssa vältyttiin. Aleksandras linjattiin 
länsi-itäsuuntaiseksi pääkaduksi 1882 ja ni-
mettiin kuningas Yrjö I:n tyttären Aleksandran 
(1870–1891) mukaan. 

ATEENA PIENOISKOOSSA 

Aleksandras muistuttaa Ateenaa pienoiskoossa: 
sen varrella on lähes kaikki olennainen ehkä 

ALEKSANDRAKSEN
VARRELLA LEENA PIETILÄ-CASTRÉN

vaatekauppoja lukuun ottamatta. Ajokaistoja 
on kolme kumpaankin suuntaan, periaatteessa 
yksi on varattu busseille ja takseille, ja nykyisin 
on ihan todellisena pyrkimyksenä karkottaa 
pois sillä luvattomasti ajavat ruuhkan välttelijät. 
Melu on välillä huumaava ja liikennevaloista 
pois kaasuttava ”Aleksandraksen erikoiskoetta” 
suorittava moottoripyöräilijä on tavallinen näky.

Asuntolan kannalta metroasemat ovat han-
kalasti kadun ääripäissä, lännessä vihreän linjan 
Viktoria, itäpäässä sinisen linjan Ambelokipi, 
mutta suunnitteilla oleva neljäs metrolinja on 
tuomassa aseman myös keskemmälle Aleksan-
drasta. Sitä odotellessa Koroneos-alon asukki 
tulee kävelleeksi paljon ja palkintona on lukuisia 
mielenkiintoisia rakennuksia ja nähtävyyksiä 
lännestä eli alamäestä lähtien seuraavasti: Alek-
sandras päättyy 28. lokakuukadun eli Patisionin 
varrella olevaan ammattiliittojen keskusjärjestön 
(GSEE) informaatiokeskuksen toimitaloon; ker-
taustyylinen rakennus valmistui 1910 Egyptistä 
muuttaneelle kreikkalaisporvarille. Toisessa ko-
meassa rakennuksessa Aleksandraksen oikealla 
puolella numerossa 2 toimii Midas-niminen ast-
rologinen keskus. Vastaavanlaista edellisen vuo-
sisadan vaihteen rakennuksia on kadun varrella 
säilynyt hyvin vähän, tilalle on noussut 1960- ja 
1970-luvulta alkaen tavanomaisia elementtira-
kennuksia, joista valtaosa on asuinkerrostaloja. 
Vähän edempänä on Radisson Blu Park Hotel, 
ensimmäinen kadun varren kahdesta neljän 
tähden hotellista. Sen kattotasanteelta aukeavat 
komeat näkymät yli kaupungin. Ateenassa mo-
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nikaan hotelli ei enää pärjää kilpailussa ilman 
kunnollista kattoterassia.

Aleksandraksen alussa vasemmalla eli poh-
joispuolella katu avartuu Plateia Aigiptouksi, 
Egyptin aukioksi. Huomaamatta voi jäädä egyp-
tinkreikkalaisen runoilijan Konstantinos Kava-
fiksen (1863–1933) pronssinen rintakuva, jolla 
on taustanaan komeita asuinkerrostaloja, funk-
tionalistinen rakennus vuodelta 1935 ja ”yksin-
kertaistettua klassismia” edustava 1950-luvun 
rakennus, kummatkin muodoltaan tavallisia 
muuallakin Ateenassa. Aukiolta lähtevät bussit 
Attikan itä- ja eteläsuuntaan, muun muassa 
Maratoniin ja Sounionin Poseidonin temppe-
lille, Akropoliin jälkeen Attikan suosituimmalle 
arkeologiselle alueelle.

ATEENAN SUURIN PUISTO, 
TIEDETTÄ JA AJANVIETETTÄ

Aukion vieressä aukeaa runsaat 25 hehtaaria 
laaja puistoalue, Ateenan suurin, joka reunustaa 
lähes kolmanneksen mitalta Aleksandraksen 
pohjoissivua. Pääsisäänkäynnin edessä kohoaa 
massiiviselta jalustalta kuningas Konstantinos 
I:stä esittävä pronssinen ratsastajapatsas (hallit-
si 1913–1917 ja 1920–1922). Kreikkalaiselle 

sodanjumalalle Areelle 
omistettu puisto, Pedion tou 
Areos, toimi 1800-luvulla 
ratsuväen harjoituskenttä-
nä ja muutettiin puistoksi 

1934, jolloin se omistettiin vuoden 1821 val-
lankumouksen sankareille; näitä esittäviä rin-
takuvia on puistossa 21 kappaletta. Puistoalue 
kunnostettiin 2010, minkä jälkeen on jatkuvasti 
pyritty pitämään huolta puustosta ja kasvillisuu-
desta sekä parantamalla turvallisuutta lukitse-
malla aidatun puiston portit yöksi. Instituutin 
luottomies Joakim Stavropoulos tosin kertoo, 
miten hän jäätyään iltamyöhällä lukkojen taak-
se koiraa ulkoiluttaessaan selvisi pois puistosta 
nuorisojoukon aidan alitse kaivaman tunnelin 
kautta. Helmi-maaliskuussa Areenpuisto on 
komeimmillaan uuden kasvukauden alkaessa, 
jolloin kukoistavat muun muassa manteli- ja mi-
mosapuut. Puistossa on kaksi kirkkoa, oikeusta-
lo ja edempänä aivan Aleksandraksen kupeessa 
toisessa maailmansodassa Kreikan puolesta 
kaatuneiden englantilaisten, australialaisten ja 
uusiseelantilaisten kunniaksi pystytetty muisto-
merkki – leijona vartioimassa korkean pilarin 
huipulla seisovaa Athene-jumalatarta esitaisteli-
jana, Promakhoksena. 

Aleksandraksen oikealla puolella numerossa 
26 on pienen puutarhan ympäröimä Itävallan 
arkeologinen instituutti, yksi kaupungin seit-
semästätoista ulkomaisesta tiedeinstituutista ja 
ikäjärjestyksessä viidenneksi vanhin vuodelta 
1898. Pääoven vieressä on instituutin perusta-

Runoilija Konstantinos Kava-
fiksen pronssinen rintakuva 
Plateia Aigyptoulla. Kuva: Leena 
Pietilä-Castrén.
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jan, viime vaiheessa Wienin yliopiston arkeolo-
gian professorina toimineen Otto Benndorffin 
rintakuva. Nykyisin käytössä oleva rakennus 
valmistui Kreikan valtion lahjoittamalle tontille 
1908 Ernst Zillerin piirustusten mukaan. Insti-
tuutin toiminta oli keskeytyksissä toisen maail-
mansodan jälkeen 1944–1964 ja rakennuksessa 
toimi 1947–2003 myös Itävallan suurlähetystö.

Edelleen kadun oikealla puolella numeron 
50 kohdalla on hieman ylempänä rinteessä 
vuonna 1876 perustetun ja lukuisia kuvataiteili-
joita tuottaneelta Tinos-saarelta tulleen yhteisön 
tilat. Sen jäsenistä monet olivat kuvanveistäjiä, 
joiden kädenjälki on nähtävissä Päähautaus-
maan hautamuistomerkeissä.

Antiikin ajan vahvaa teatteriperinnettä Atee-
nassa jatkaa nykyisin kolmisen sataa erilaista 
teatteria harrastelijapohjaisista musiikki- ja 

ammattiteattereihin. Niistä kaksi on sijoittu-
nut Aleksandraksen varrelle varsin huomaa-
mattomasti moderneihin rakennuksiin, Zina 
numerossa 74 ja Lambeti numerossa 106. Jäl-
kimmäisen tunnistaa sen alakerrassa toimivasta 
Sklavenitis-elintarvikemyymälästä ja arkipäivisin 
eteen pysähtyneistä busseista, jotka tuovat näy-
täntöihin koululaisia. Tänä keväänä ohjelmassa 
on ollut kreikkalaista komediaa ja Peter Pan. 
Vapaa-aikaan liittyy myös elokuvateatteri Nir-
vana Cinemax kaksine saleineen Aleksandraksen 
numerossa 192 sekä numeron 160 Apostolos 
Nikolaidis -stadion, jonka kentällä ja alapuolella 
olevassa sisähallissa toimii urheiluseura Panat-
hinaikos. Kyseessä on Kreikan vanhin jalkapal-
lostadion vuodelta 1922, mutta 1908 perustettu 
miesten jalkapallojoukkue pelaa nykyisin Olym-
piastadionilla. Seuran tunnusmerkki on vihreä 
apilanlehti ja kannattajien päämajakin stadionin 
vastapäätä on maalattu helakan vihreäksi. Ra-
kennusta ei voi olla huomaamatta. 

KANSALLISIA INSTITUUTIOITA

Aleksandraksen varrella on myös monia kansalli-
sesti tärkeitä instituutioita. Kadun päässä oikeal-
la puolella on numerossa 196 kansanterveyden 
alan koulutuslaitos ja siirryttäessä kadun vasem-
malle puolelle meidän KELAamme vastaavan 
IKAn toimisto terveysasemineen numerossa 
119. Sen liepeillä on myös syöpäsairaala Agios 

Urheiluseura Panathenaikoksen logo.

Toiseen maailmansotaan liittyvä muistomerkki Areos-
puistossa. Kuva: Leena Pietilä-Castrén.



HELIKON 1|202026

Savvas ja runsaasti apteekkeja. Oikeudenhoito-
kin on näkyvästi edustettuna; korkein oikeus, 
Areios pagos, toimii numeron 121 suurikokoi-
sessa marmori- ja lasirakennuksessa vuodelta 
1981. Sen takana levittäytyvässä korttelissa on 
myös Ateenan paikallinen alikoikeus ja tutkin-
tavankila, mistä johtuen Aleksandraksen var-
rella on lukuisia asianajotoimistoja. Numerossa 
173 on lisäksi poliisin 16-kerroksinen päämaja 
vuodelta 1977. Sen paikalla toimi 1890-luvul-
la rakennettu Averoff-vankila, Kreikan suurin 
vankila ennen nykyistä Koridallosta, ja se sai 
nimensä kustannuksista vastanneen suurlah-
joittajan ja kansallisen hyväntekijän Geogios 
Averoffin mukaan. Poliisitalo on saattanut tulla 
tutuksi monille Helikoninkin lukijoille yhdysval-
talaisen dekkarikirjailijan Jeffrey Sigerin kirjojen 
sankarin, poliisipäällikkö Andreas Kaldiksen 
välityksellä.

KOTEJA PAKOLAISILLE

Historiallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävik-
si on luokiteltu kahdeksan Bauhaus-tyylisen 
rakennuksen ryhmä Aleksandraksen nume-
roiden 165–169 ja Kouzikadun risteyksessä. 
Kysymyksessä on Prosfygika, Kreikan ja Turkin 
sodan (1919–1922) jälkeisessä väestönvaihdossa 

Vähästä Aasiasta mantereelle 1923 siirrettyjä 
kreikkalaisia varten rakennettu asuinkomplek-
si. Kolmikerroksiset nauhamaiset rakennukset 
valmistuivat 1933–1935, ne on sijoitettu pe-
räkkäin loivaan rinteeseen, arkkitehteina olivat 
Kimon Laskaris ja D. Kiriakos ja niissä on yh-
teensä 228 huoneistoa. 1940-luvun loppuvuo-
sien sisällissodasta ovat muistona seinissä olevat 
luotien ja sirpaleiden jäljet. Rakennusryhmä oli 
ennen suojelupäätöstä jatkuvasti purku-uhan 
alainen ja on päästetty valitettavan kehnoon 
kuntoon. Asukkaina on alkuperäisten perheiden 
jälkeläisiä, myöhempiä maahanmuuttajia sekä 
talonvaltaajia. 

Palattaessa Aleksandrasta takaisin päin 
alamäkeen on kadun puolivälissä kapea kah-
den korttelin mittainen viheralue, joka on 
omistettu Argentiinan demokratialle, Plateia 
Argentinis Dimokratias. Alueella on argentii-
nalaisen vapaustaistelijan ja kenraalin José de 
San Martinin (1778–1850) rintakuva ja suih-
kulähde, jonka liepeille miehet kokoontuvat 
joukolla pelaamaan muun muassa dominoa ja 
backgammonia.

IOANNIS SOUTSOS

Viheralueen vastapäätä alkaa Ioannou Soutsou 
-katu. Ioannis Soutsos (1804–1890) oli syntyi-
sin Konstantinopolista ja opiskeltuaan Gene-
vessä ja Pariisissa asettui Ateenaan 1837. Hän 
oli koulutukseltaan juristi ja toimi yliopiston 
kansantaloustieteen professorina, rehtorina, 
välillä sisäministeriön valtiovarainosaston joh-
dossa, korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä 
ja jälleen arvostettuna professorina lähes kuo-
lemaansa saakka. Ioannou Sotsoun numerossa 
25 kohoaa tekniikan professori Nikolaos Koro-
neoksen (1935–2018), Münchenin, Zürichin ja 
Thessalonikin teknillisten korkeakoulujen pro-
fessorin, perintötontilleen piirtämä, rakennutta-
ma ja instituutille lahjoittama kuusikerroksinen 
(suomalaisittain seitsenkerroksinen) kerrostalo 

Bauhaustyyliset rakennukset 1930-luvulta. https://
www.atlasobscura.com/places/prosfygika. Nagare-
mono/CC BY 3.0.
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vuodelta 1968. Se on toiminut suomalaisten 
tutkijoiden ja taiteilijoiden asuntolana vuodesta 
1999 ja taloon ovat tervetulleita majoittumaan 
turvallisissa oloissa myös ystäväyhdistyksen 
jäsenet. 

Asuntola on Gizin kaupunginosassa, joka on 
nimetty 1800-luvun maineikkaan taidemaalarin 
Nikolaos Giziksen (1842–1901) mukaan. Hän 
oli kotoisin lukuisia taiteilijoita tuottaneelta 
Tinoksen saarelta. Opiskeltuaan ja vaikutettu-
aan aluksi Ateenassa hän vuonna 1865 jatkoi 
opintojaan Münchenissä ja opetti myöhemmin 
sen taideakatemiassa. Hänen kuuluisia maa-
lauksiaan on esimerkiksi sarja aiheesta Ateenan 
karnevaali. 

Aleksandraksen varrella ei kenenkään tarvitse 
jäädä nälkäiseksi. Eritasoisia ja -kokoisia kahvi-
loita ja ravintoloita riittää, myös kreikkalaisen 
Goody’s hampurilaisketjun kaksi ravintolaa, 
puhumatta kansainvälisesti tunnetusta Pizza 
Hutista. Leipomo-konditorioita on lähes kort-
teleittain ja erityisen mukava on hakea tuoretta 
leipää heti aamuvarhaisella. Hyvää kreikkalaista 
ruokaa ja ystävällistä palvelua saa Plateia Argen-
tinis Dimokratias 8 ja Zonara 21:n risteyksessä 
olevasta Alexandra-ravintolasta. – Aleksandrak-
sen varrella ei ole antiikin aikaisia nähtävyyksiä, 
mutta sitä kulkiessaan saa hyvän yleiskuvan 
tämän päivän ateenalaisesta yhteiskunnasta ja 
elämänmenosta. H

Nikolaos Gizis, ”Ateenan karnevaali”, n. 1892. Öljy kankaalle, 51 x 70.5 cm, inv. no: ∏. 3708, Kansallisgalleria.
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NAKSOKSEN SATAMAAN maihiutuva matkalai-
nen näkee ensimmäiseksi monista matkamai-
noksistakin tutut Apollonin temppelin jäänteet 
marmorisen oviaukon muodossa. Viime vuosi-
kymmeninä Naksoksen, Kykladien suurimman 
saaren, arkeologiset nähtävyydet ovat kasvaneet 
uusien tutkimushankkeiden ansiosta: Sangris-
sa saaren keskiosassa on Demeterin pyhäkkö 
500-luvun eKr. jälkipuoliskolta ja Livadin ky-
län Iriassa pääkaupunkista hieman etelään on 
Dionysoksen oma pitkään uskonnolliseen pe-
rinteeseen kuuluva kulttialue.

Myyteissä saari liitettiin viinin ja teatterinkin 
suojelijaan Dionysokseen sekä yhtenä hänen 
mahdollisena synnyinseutunaan että saarena, 
jonka rannalta hän pelasti Theuseuksen sinne 
hylkäämän Ariadne-neidon. Myytti oli suosittu 
antiikin taiteessa ja tunnetaan hyvin Vesuvi-
uksen alueen talojen seinämaalauksista, joissa 
kuvataan niin Ariadnen hylkääminen kuin 
löytyminenkin. Aiemmin tänä vuonna ystäväyh-
distyksen jäsenillä oli tilaisuus perehtyä Ariadne-
myyttiin myös retkellä Kansallisoopperaan.

Naksoksella vuodet nimettiin Dionysoksen 
pappien mukaan, Dionysos kuvattiin saaren ra-
hoissa ja koko saaren tärkein pyhäkkö oli juuri 
tuo Irian temppeli. Sitä etsittiin 1920-luvulta 
löydetyn arkaaiseen aikaan periytyvän joonia-
laiskapiteelin perusteella jo vuonna 1982, mutta 
itse temppelin jäänteet löytyivät vasta toisella 
etsintäkerralla 1986, jolloin alue oli vielä peru-
napeltoa. Tutkimushankkeeseen, jonka kenttä-
kaudet jatkuivat vuoteen 1999 asti, osallistuivat 

VIININJUMALA
DIONYSOS
NAKSOKSEN SAARELLA

Ateenan yliopiston ja Münchenin teknillisen 
yliopiston arkeologit ja rakennustutkijat. Vii-
me kädessä temppelin identifiointi perustuu 
paikalta löydettyyn, roomalaista poliitikkoa ja 
sotapäällikköä Marcus Antoniusta esittävään 
veistokseen ja sen kuvakoristeluun. Juuri se 
onkin syynä omaan kiinnostukseeni Naksoksen 
Dionysokseen osana roomalaisajan Dionysos-
Bacchusta koskevaa väitöstutkimusta. 

PITKÄ USKONNOLLINEN PERINNE

Irian kulttialue sijaitsee nyttemmin kuivuneen 
joen, todennäköisesti antiikin aikana Dionysok-

Temppelin fasadin marmoripylväät ovat esimerkki 
varhaisesta joonialaisesta järjestelmästä kuten myös 
sisätilan pylväät. G. Grubenin ja M. Korreksen rekonst-
ruktiopiirros. Kuvalähde: V. Lambrinoudakis 1991, 
181.

ILKKA KUIVALAINEN
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seen kytketyn Byblineksen (nyk. Peritses-joki) 
tulva-alttiilla tasangolla melko lähellä merenran-
taa. Kaupungista temppeliin johti tavanomaises-
ti pyhä tie, pituudeltaan vajaa kolme kilometriä. 
Joen rannalla oli jo 1300-luvulla eKr. ollut taiva-
salla kulttipaikka, johon oli liittynyt pyhä puu, 
ehkäpä jo viiniköynnöskin. Mykeneläisajan jäl-
keen paikalla oli edelleen kulttitoimintaa ja en-
simmäinen arkkitehtoninen kulttitila, yksihuo-
neinen pieni temppeli puusta ja ilmakuivatuista 
tiilistä periytyy geometriseen aikaan 800-luvun 
lopulle eKr. Vasta neljännessä eli viimeisessä 
arkaaisen ajan rakennusvaiheessa 580–550 eKr. 
samalle paikalle kohosi monumentaalinen, mah-
dollisesti jopa 29 metriä pitkä ja 13 metriä leveä 
joonialaistyylinen pylväikön ympäröimä temp-
peli. Se oli Kykladien varhaisin hekatompedon- 
eli satajalkainen temppeli ja toimi mallina mo-
nille myöhemmille rakennuksille. Mysteereille 
oli varattu tila temppelin perimmäisessä osassa, 
adytonissa. Temenokselle eli muurilla ympä-
röidylle kulttialueelle tultiin monumentaalipor-
tin kautta, ja todisteena Dionysoksen kulttiin 
kuuluvasta rituaalisesta ruokailusta alueella oli 
myös ruokasali. Tämä perinne jatkui roomalais-
aikana ja tunnetaan muun muassa Pompejista, 
jonka muurien ulkopuolella sijaitsevassa temp-
pelissä on puutarharuokailuryhmät. 

Irian temppelirakennus muutettiin myöhäi-
santiikin aikana 400-luvulla jKr. kirkoksi ja vie-
läkin myöhemmin bysanttilaisaikana lähistölle 
kohosi pieni Pyhälle Yrjölle omistettu kirkko. 
Temppelin marmoriosia siirrettiin tähän, esi-
merkiksi ovenpielen osasta tuli Agios Georgiok-
sen oven kamana. Uskonnollinen toiminta on 
näin ollen jatkunut paikalla 1300-luvulta eKr. 
lähtien. 

MARCUS ANTONIUSTA ESITTÄVÄ VEISTOS

Temppelin identifiointia tukeva luonnollista 
kokoa suurempi veistos on näytteillä Naksok-
sen arkeologisessa museossa (Inv. MN 8716 ja 
8921). Se löydettiin temppelin sisätilasta adyto-
niin johtavalta ovelta ja siitä on säilynyt torso 
ja joitakin fragmentteja vasemmasta kädestä. 
Veistos esittää lyhyeen tunikaan ja korkokuvin 
koristeltuun rintapanssariin pukeutunutta mies-
tä, joka juuri siinä kuvatun kolmen kuva-aiheen 
perusteella on identifioitu Marcus Antoniuksek-
si. Hän oli Julius Caesarin kannattaja ja tämän 
murhan jälkeisen triumviraatin jäsen, joka Filip-
poin taistelussa Pohjois-Kreikassa voitti vuonna 
42 eKr. vastustajansa. Seuraavan vuoden vallan-
jaossa Antonius sai itäiset alueet, muun muassa 

Perustukset ja muutama pylväsfragmentti osoittavat neljännen temppelivaiheen laajuuden. Muutosten jälkeen 
rakennus toimi kristillisenä basilikana, kunnes tulva vaurioitti sitä pahasti. Kuva: Wikimedia Commons.
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Kykladien saaret. Propagandamielessä Antonius 
päätti käyttää hyväkseen koko roomalaisessa 
idässä suosittua Dionysoksen kulttia esiintyen 
Efesoksessa suorastaan Dionysoksena. Vuonna 
40 eKr. hän lopulta määräsi, että häntä tuli kun-
nioittaa hallinta-alueensa kaikissa Dionysoksen 
temppeleissä uutena Dionysoksena. Tässä yh-
teydessä myös Naksoksen Dionysos-temppeli 
korjattiin ja sinne sijoitettiin tämä Antoniusta 
esittävä veistos. Rintapanssarin ylimpänä kuva-
aiheena on Dirkeen rangaistus, joka tunnetaan 
ehkä parhaiten Napolin kansallismuseon kolos-
saaliveistoksesta. Vyön alapuolella on leijonan 
kanssa taisteleva Herakles, josta Antonius katsoi 
polveutuvansa ja muistuttavansa jopa ulkonäöl-
tään myyttistä esi-isäänsä. Panssariin helmana 
kuuluvassa nahkalistassa, pteryksissä, kuvataan 
nuori alaston Dionysos-jumala tunnuseläimensä 
pantterin kanssa. Hänellä on kädessään pitkä-
vartinen suurikokoisella pinjankävyllä koristettu 

thyrsossauva ja hän kaataa maljasta viiniä vie-
rellään istuvalle pantterille – kaikki tunnettuja 
elementtejä monista Dionysos-kuvauksista. An-
toniuksen vasemmalla kämmenellä on erillisenä 
fragmenttina tanssiva mainadi, Dionysoksen 
naispuolinen seuralainen, joka yleensä esitettiin 
hurmoksellisessa tanssissa. Sotapäälliköiden ku-
vauksissa tavallisempi oli pieni Voiton-jumalatar 
Nike, mutta tässä tapauksessa mainadin muka-
naolo vahvistaa veistoksen alkuperäistä iden-
tifiointia. Antoniuksen kukistuttua veistoksen 
piirtokirjoitus muutettiin viittaavaksi Augus-
tukseen, ja pääkin lienee vaihdettu aina kultin 
tai vallanpitäjien toiveiden ja tarpeen mukaan, 
nythän mitään ei ole siitä jäljellä.

PALKITTU ARKEOLOGINEN ALUE

Irian Dionysoksen temppelialue sai yhdessä 
Sangrin Demeterille omistetun arkeologi-
sen alueen kanssa Europa Nostra -palkinnon 

Marcus Antoniuksen torso Naksoksen arkeologisessa 
museossa. Säilynyt jalustan piirtokirjoitusfragmentti 
(SEG 38, 819) viittaa Caesariin, tässä siis Augustuk-
seen, jonka pää vaihdettiin veistokselle Antoniuksen 
häviön jälkeen. Naoksesta löytyi myös toinen pienempi 
torso, joka on säilynyt tätä huonommin. Kuva: Ilkka 
Kuivalainen.

Pteryksissä kuvattu nuori alaston Dionysos kaataa 
viiniä erittäin hoikalle pantterille viiniköynnöksen var-
jossa. Kuvalähde: V. Lambrinoudakis 1991, 174.
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vuonna 2003. Kyseessä on eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi tehty hanke, 
jonka yhteydessä kumpikin alue museoineen 
voitiin avata yleisölle. Palkintosanojen mukaan 
”Tärkeän kreikkalaisen alueen perusteellisesta 
mutta herkällä kädellä tehdystä kaivaustyöstä, 
restauroinnista, saattamisesta suuren yleisön 
ulottuville ja integroimisesta luonnolliseen ym-
päristöönsä.” Antiikin kulttuurin näkökulmasta 
Irian Dionysoksen temppeli on tärkeä pitkän 
käyttöaikansa ja arkkitehtuurihistorian kannal-
ta, sillä se on varhaisin tunnettu joonialainen 
prostylostemppeli, jossa merkittävät osat ovat 
marmoria eivätkä paikallista granodioriittia – 
sisä- ja ulkopylväät, osa fasadista, ovenpielet ja 
katto. 

Paikkana Iria on melko tasainen, joki on 
tulva-aikaa lukuun ottamatta kuiva ja temppe-
lin ympärillä on vihreä lehto muuten avoimien 
peltoaukeiden keskellä. Antiikin maailmassa 
Dionysosta palvottiin juuri tämän tapaisilla he-
delmällisillä ja usein kosteillakin paikoilla. Irian 
arkeologinen alue on merkitty hyvin karttoihin 
ja reitti on viitoitettu, joten retki Naksoksen 
pääkaupungista kannattaa tehdä. H  
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◄ Opaskyltit johdattavat Irian arkeologiselle alueelle. 
Kuva: Ilkka Kuivalainen.

Dionysos seurueineen löytää Naksoksen rannalla 
nukkuvan Ariadnen oli suosittu myytti antiikin taitees-
sa. Detalji Herculaneumista löydetystä maalauksesta. 
(Casa dell’Atrio corinzio, Napolin arkeologinen kansal-
lismuseo Inv. 9271) Kuva: Wikimedia Commons.
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SUOMEN 
ATEENAN-INSTITUUTIN 
YSTÄVÄT RY:N 
TAPAHTUMAT

Koronatilanteen vuoksi yhdistyksen kevään 2020 
ohjelma peruttiin ja siirrettiin syksylle 2020. Syksyllä 
pidetään koronatilanne huomioiden Mare Nostrum 
-ilta teemalla Antiikin myytit ja kertomusperinne sekä 
Jamie Vesterisen esitelmä. Tarkemmat tiedot ja ajan-
kohdat ilmoitetaan myöhemmin ja ne löytyvät myös 
yhdistyksen nettisivuilta.

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN 
TAPAHTUMIA

16.1. instituutti oli mukana yhdessä muiden tie-
deinstituuttien kanssa Tieteiden yössä Tieteiden ta-
lolla (Kirkkokatu 6). FT Vesa Vahtikari, instituutin 
entinen tutkijaopettaja, edusti instituuttia esitelmäl-
lään Ennustuksia, erehdyksiä ja virhearvioita antiikin 
Kreikan mytologiassa.

21.1. järjestettiin instituutin entisen assistentin, 
tohtori Petra Pakkasen esitelmä otsikolla From Skins 
to Tanned Leather: New Thoughts on Tanning and 
Tanneries. Antiikin nahkankäsittelyteknologia on 
melko vähän tutkittu aihe, mutta tohtori Pakkasen 
tutkimusprojekti valotti aihetta erinomaisesti. Esitel-
mä pidettiin Ruotsin Ateenan-instituutissa, minkä 
jälkeen yleisö jatkoi keskustelua virvokkeiden ääressä 
Suomen instituutilla.

24.1.–21.2. instituutin yhdessä Madridin instituu-
tin kanssa järjestämä näyttely Kolme eurooppalaista 
tragediaa: Suomen, Espanjan ja Kreikan sisällissodat 
oli esillä Mikkelissä, Kansallisarkiston tiloissa osoit-
teessa Pirttiniemenkatu 8A. Kolme eurooppalaista 
tragediaa on ensimmäinen eurooppalaisia sisällissotia 
vertailevasti tarkasteleva suomenkielinen näyttely, ja 
on Ateenassa viime vuonna pidettyjen avajaistensa 
jälkeen kiertänyt laajasti niin Kreikassa, Espanjassa 
kuin Suomessakin.

4.–12.2. järjestettiin sarja luenta- ja keskustelu-
tilaisuuksia runoilija Lasse Hauerwaasin Vostok-
kokoelman kreikkalaisen käännöksen julkaisemisen 

kunniaksi. Kääntäjät Riikka Pulkkinen ja Maria 
Martzoukou sekä runoilija itse lukivat otteita ko-
koelmasta ja vastasivat yleisön kysymyksiin ja kom-
mentteihin kolmessa eri tapahtumapaikassa: kahvila 
Panellinionissa (4.2.), kirjakauppa Epikentrossa 
(11.2.) ja kirjakauppa Booktalksissa (12.2). 

6.2. vietettiin suomalaisten taiteilijoiden Terhi Eke-
bomin ja Sebastian Boulterin näyttelyn Tällä Puolen 
- Other Side avajaisia Chili Art Galleryssä, Thissionin 
kaupunginosassa. Näyttelyn kuvaston lähtökohti-
na ovat portti ja tunneli. Teosten kuvakieli eriytyi 
osittain realismista mielikuvituksen ja aistiharjojen 
maailmoihin, joilta pilkkopimeässä ei voi välttyä. 
Paris Kapraloksen kuratoima näyttely oli esillä Chili 
Art Galleryssä (13–15 Dimofontos, https://chiliart.
gr) 7.–27. helmikuuta.

27.2. järjestettiin Thesprotia Expedition IV: Region 
Transformed by Empire -kirjan julkaisutilaisuus Ruot-
sin ja Suomen instituuteissa. Kyseessä on instituutin 
PMFIA-julkaisusarjan 24. nide ja Thesprotia Expedi-
tion -projektin neljäs ja viimeinen osa. Tilaisuudessa 
puhuivat Björn Forsén, joka myös toimitti kirjan, 
sekä Kalle Korhonen ja Dimitris Grigoropoulos. 
Tapahtuman järjestivät yhdessä Suomen Ateenan-
instituutti ja The Roman Seminar.

4.3. vietettiin Ioanninan yliopiston kirjaston tiloissa 
Kolme eurooppalaista tragediaa: Suomen, Espanjan ja 
Kreikan sisällissodat -näyttelyn sikäläisen installaation 
avajaisia. Tilaisuudessa puhuivat Henrik Meinander, 
jonka Suomen historia käännettiin kreikaksi viime 
vuonna, instituutin johtaja Björn Forsén, sekä pro-
fessorit Triandafillos Albanis, Ioannis Tsamtzis, Lida 

Jäsenmaksusta 2020 päätetään yhdistyksen vuosi-
kokouksessa 28.5.   klo 17. Paikkana on Tieteiden 
talon (Kirkkokatu 6) sali 404. Yhdistyksen hallitus 
esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: perus-
jäsenyys 30 euroa/vuosi, perhejäsenyys 40 euroa/
vuosi, opiskelijajäsenyys 10 euroa/vuosi ja ainaisjä-
senyys 350 euroa. 

Yhdistyksen hallitus sekä puheenjohtaja ja sihteeri 
toivottavat jäsenistölle hyvää kesää!
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Papastefanaki, sekä Lampros Flitouris. Näyttely oli 
avoinna 4.–28. maaliskuuta. 

Maalis-toukokuussa järjestettiin Suomen kulttuuri- 
ja tiedeinstituuttien avaaman Together Alone -pro-
jektin hakukierrokset, joiden deadlinet olivat 30.3, 
20.4. ja 4.5. Together Alone on tarkoitettu vastaamaan 
COVID-19 -epidemian aiheuttamiin haasteisiin 
kansainvälisten, kokeellisten ja innovatiivisten tai-
deprojektien kautta. Instituutit hakevat projekteja, 
jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, ra-
dikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen 
työ, yhdessä yksin. Haku on avoin kaikille luovien 
alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammatti-
taiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haussa kannustetaan 
kansainväliseen yhteistyöhön ilman fyysisiä kohtaa-
misia ja rohkaistaan luomaan työryhmiä valtiorajojen 
yli. Projektit tulee toteuttaa 30.6.2020 mennessä.

Huhti-toukokuussa instituutti on vienyt pandemias-
ta johtuvista rajoituksista huolimatta vahvasti eteen-
päin digitaalisen avoimen julkaisemisen hankettaan. 
Instituutin julkaisusarjaa Papers and Monographs of 
the Finnish Institute at Athens on julkaistu vuodesta 
1994 asti, ja vuonna 2020 se on kasvanut jo yhdel-
lä volyymillä (Thesprotia IV). Lisäksi myöhemmin 
tänä vuonna tullaan julkaisemaan myös sarjan 25. 
volyymi, Apologists and Athens. Early Christianity 
Meets Ancient Greek Thinking, jonka on toimittanut 
instituutin entinen johtaja, Gunnar af Hällström 
(Åbo Akademi). Myöhemmin 2020 projekti etenee 
konkreettisen digitalisoinnin vaiheeseen, joka suori-
tetaan Ateenassa, minkä jälkeen sähköinen materiaali 
avataan vapaasti saatavaksi vakaalla ja luotettavalla 
digitaalisella alustalla. Se tulee olemaan haettavissa ja 
ladattavissa mm. Nordic Library of Athensin kautta.

Suomen Ateenan-instituutin uudeksi johtajaksi Ateenaan on nimitetty filoso-
fian tohtori Petra Pakkanen. Pakkanen aloittaa tehtävässä 1.1.2021.

Suomen Ateenan-instituutti on tiedeinstituutti, joka keskittyy Kreikkaan 
kohdistuvaan tutkimukseen antiikista nykyisyyteen. Pakkasen työkokemus 
ja kiinnostuksen kohteet liittyvät vahvasti instituutin toimintaan: Kreikan 
arkeologiaan, historiaan, uskontoon ja kulttuuriin sekä modernin Kreikan 
kirjallisuuteen ja taiteeseen. 

Pakkanen korostaa instituutin perinteisen toiminnan jatkuvuutta mutta halu-
aa myös vahvistaa antiikin jälkivaikutukseen liittyvää keskustelua sekä taiteen 
ja taiteilijoiden tukemista. 

Petra Pakkasen erityisaloihin kuuluvat kreikkalaisen antiikin uskonto ja fil-
hellenismi. Viime vuosina Pakkanen on tutkinut erityisesti nahanvalmistusta 
ja -käyttöä antiikin Kreikassa. Ateenassa Pakkanen aikoo jatkaa tämän aiheen 
parissa. 

Pakkasen suunnitelmissa on tiivistää instituutin yhteistyötä erityisesti virolaisten, ranskalaisten ja puolalaisten 
tutkimusorganisaatioiden kanssa. Avoimen tieteen edistäminen erityisesti julkaisujen kohdalla kuuluu myös 
Pakkasen johtajakauden suunnitelmiin.
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